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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’яўляюцца брытанскі варыянт (British English) і амерыканскі варыянт (American
English). Натуральна, што слоўнік сярэдняга памеру, якім з’яўляецца Англійска-беларускі слоўнік, арыентуецца на адзін з найбольш распаўсюджаных 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 правапісу і семантыкі шырокаўжывальных слоў амерыканскага варыянта ў сувязі з іх распаўсюджаннем у інтэрнэце, рэкламе, вучэбных дапаможніках
(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 ﬂu,
CD, CD-ROM, DVD, e-mail, ethnic cleansing, euro, macho, website,
yuppie і інш.
У Слоўнік уключаны найбольш ужывальныя словазлучэнні сучаснай англійскай 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 спалучальнасцю, напрыклад: adhere to a political party «быць прыхільнікам
якой-н. партыі»; in advance «загадзя»; advanced in years «пажылы; у гадах»; an adventurous trip «поўнае прыгод падарожжа»; ask smb’s advice
«раіцца з кім-н.».
Пры перакладзе англійскіх слоў, устойлівых словазлучэнняў і фразеалагічных адзінак укладальнікі імкнуліся знайсці ім найбольш дакладныя беларускія 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 англійская 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 характарызуецца разнастайнымі пластамі, якія з улікам прапарцыянальнай
факусіроўкі павінны быць адлюстраваны ў слоўніку сярэдняга памеру. Неабходна 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 Англійскабеларускім 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 англійскай мовы шырока ўжываюцца паметы formal, informal, slang, taboo
і інш., якім цяжка знайсці дакладныя адпаведнікі ў сістэме памет беларускай 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 варыятыўнасцю, 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 распаўсюджаны варыянт, які адпавядае сучаснаму стану беларускай мовы
і кадыфікаваны слоўнікамі сучаснай беларускай мовы (гл. Лексікаграфічныя 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; рэдагаванне);
А.У. Таболіч (часткова В (brief – Byzantine), S, T, U, V, W, X, Y, Z; фанетычная 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. Літвіноўская. 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. Баранавай, 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; доктару 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; дацэнту Л.А Казыру; Л. Пінкету (ЗША); Дж. Дынглі (Вялікабрытанія).
Аўтары выказваюць падзяку рэцэнзентам рукапісу Слоўніка доктару
філалагічных навук, прафесару МДЛУ Д.Г. Багушэвічу, кандыдату філалагічных навук, дацэнту БДТУ Г.В. Посах, кандыдату філалагічных навук, дацэнту МДЛУ М.П. Целень за зробленыя заўвагі і прапановы, якія былі ўлічаны і палепшылі змест Слоўніка.
Словы шчырай падзякі адрасуюцца вядучаму рэдактару Л.Д. Касьянавай, 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 літаратурнай мовы. Гэта азначае, што за асноўны прызнаецца брытанскі арфаграфічны варыянт. Фанетычная транскрыпцыя загалоўных слоў даецца
ў адпаведнасці з брытанскай маўленчай нормай паводле сістэмы IPA (Міжнароднай фанетычнай транскрыпцыі).
Англійскія загалоўныя адзінкі (словы, словазлучэнні, абрэвіятуры) размешчаны ў Слоўніку ў алфавітным парадку. У агульны алфавітны парадак
увайшлі таксама формы няправільных дзеясловаў, суплетыўныя формы
прыметнікаў, нерэгулярныя формы множнага ліку назоўнікаў, формы займеннікаў.
Амерыканскія арфаграфічныя варыянты даюцца ў алфавітным парадку
асобным словам з паметай AmE і адсылкай на адпаведны слоўнікавы артыкул 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 грошы (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 аднолькава, 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. … . Блізкія 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 спачатку даецца больш агульнае значэнне, затым вузкае (тэрміналагічнае або
спецыяльнае); больш ужывальнае, затым менш ужывальнае.
Тлумачальныя словы звычайна даюцца ў дужках пасля перакладу (таксама перан.; у звароце; у розных знач.; і г.д.), аднак пры семантызацыі службовых 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.
Узнясенне, Ушэсце 2. fml узыходжанне
Пераходныя і непераходныя значэнні дзеяслова падаюцца звычайна праз
кропку з коскай.
Дзеясловы звычайна даюцца ў незакончаным трыванні. У некаторых выпадках, 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 таксама верхнія індэксы пры падачы амонімаў.
() У круглых дужках, калі гэта неабходна, даюцца: 1) формы, якія ўтвараюцца не па правілах (формы няправільных дзеясловаў, ступені па-
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раўнання прыметнікаў і прыслоўяў, множны лік назоўнікаў); 2) кіраванне; 3) тлумачальныя словы; 4) факультатыўныя словы; 5) факультатыўныя 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 перакладаецца.
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 словазлучэнняў.
♦ 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.
finance
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
finance
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.
offensive
passive
past
pharm.
philos.
phr. v.
phys.
physiol.
pl.
poet.
p.p.
prep.

humourous
infinitive
informal
interjection
ironical
jocular
law
linguistics
literary
logic
mathematics
mechanics
medicine
meteorology
military
mineralogy
music
mythology
noun
nautical
non-standard
numeral
offensive
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. (найвыш.) 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 (найвышэйшая) 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.

лацінскае
мужчынскае імя
мужчынскі род
міфалагічнае імя
множны лік
-небудзь
напрыклад
пераноснае значэнне
прошлы час
прош. ч.
пытальны сказ
пыт. ск.
рака
р.
родны склон
родн. скл.
скарачэнне
скар.
стагоддзе
ст.
стагоддзі
стст.
сцвярдж. ск. сцвярджальны
сказ
творны склон
тв. скл.
французскае
франц.

ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫЯ КРЫНІЦЫ
1. Англійска-беларуска-рускі слоўнік / Т.М. Суша [і інш.] ; пад агул. рэд.
Т.М. Сушы, А.К. Шчукі, П.Дж. Мэё. – 2-е выд., папр. і дапрац. – Мінск :
БелЭн., 2004.
2. Арашонкава, Г.У. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы : Правапіс.
Вымаўленне. Націск. Словазмяненне. Словаўжыванне / аўт.-склад. Г.У. Арашонкава, В.П. Лемцюгова. – Мінск : Радыёла-плюс, 2005.
3. Беларуская граматыка : у 2 ч., ч. 1 : Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія.
Словаўтварэнне. Націск / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; пад
рэд. М.В. Бірылы, П.П. Шубы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985.
4. Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т
мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; уклад. Л.П. Кунцэвіч, І.У. Кандраценя;
пад рэд. А.А. Лукашанца. – Мінск : Беларус. навука, 2009.
5. Бенсон, М. Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон,
Э. Бенсон. – М. : Рус. яз., 1990.
6. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў : у 2 т. / А.М. Булыка. – Мінск :
БелЭн, 1999.
7. Карповіч, Л.Т. Англа-беларускі слоўнік грамадска-палітычнай лексікі. = English-Byelorussian dictionary of social and political vocabulary /
Л.Т. Карповіч, Л.А. Казыра. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993.
8. Клышка, М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў /
М.К. Клышка ; пад рэд. Л.А. Антанюк. – 2-е выд. – Мінск : Вышэйшая школа, 1993.
9. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. –
M. : Рус. яз., 1984.
10. Лепешаў, І.Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы : у 2 т. /
І.Я. Лепешаў. – Мінск : БелЭн., 1993.
11. Новый Большой англо-русский словарь : в 3 т. / Ю.Д. Апресян [и др.];
под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. – 6-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2001.
12. Павловец, Д.Д. Русско-белорусский словарь спортивных терминов /
Д.Д. Павловец, Д.Д. Старченко. – Минск : Полымя, 1995.
13. Пашкевіч, В. Ангельска-беларускі слоўнік / В. Пашкевіч ; пад рэд.
С. Шупы. – Мінск : Зьміцер Колас, 2006.
14. Руска-беларускі слоўнік : у 2 т. / рэд. К.К. Атраховіч (Кандрат Крапіва). – 3-е выд., выпр., дап. – Мінск : БелСЭ, 1991.
15. Санько, З. Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991.

14

16. Слоўнік беларускай мовы / пад рэд. М.В. Бірылы. – Мінск : БелСЭ,
1987.
17. Слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы
і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; уклад. Н.П. Еўсіевіч [і інш.] ; навук. рэд.
А.А. Лукашанец, В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2012.
18. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / пад агул. рэд.
К.К. Атраховіча (Кандрата Крапівы). – Мінск : БелСЭ, 1977–1984.
19. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд.
М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. – Мінск : БелСЭ, 1996.
20. Уласевіч, В.І. Слоўнік новых слоў беларускай мовы / В.І. Уласевіч,
Н.М. Даўгулевіч. – Мінск : ТетраСистемс, 2009.
21. American Heritage Dictionary of the English Language. – Boston, N.Y. :
Houghton Mifﬂin Company, 2000.
22. Cambridge English Pronouncing Dictionary / D. Jones ; ed. by P. Roach,
J. Hartman, J. Setter. – 17th ed. – Cambridge : CUP, 2006.
23. Collins Cobuild English Dictionary. – L. : Harper Collins Publishers,
1995.
24. Concise Oxford Dictionary. – Oxford : OUP, 2004.
25. Hajczuk, R. English-Polish-Russian-Belarusian Dictionary on Informatics and Computer Technology / R. Hajczuk, A. Zubow. – Bialystok, 2003.
26. Longman Dictionary of Contemporary English. – Harlow : Longman,
1995.
27. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – Oxford : OUP, 2005.
28. Oxford Dictionary of New Words / ed. E.Knowles, J.Elliott. – Oxford,
N.Y. : OUP, 1997.
29. Oxford Russian Dictionary. English-Russian / ed. by Paul Falla; RussianEnglish / ed. by Marcus Wheeler and Boris Unbegaun. – Oxford–N.Y. : OUP,
2000.
30. Wells, J.C. Longman Pronunciation Dictionary / J.C. Wells. – Harlow :
Longman, 2000.

Англійскі алфавіт
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii

Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr

Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

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 ≅ ведаць што-небудзь як свае пяць пальцаў
A1 n. mus. нота «ля»
A2  n. «выдатна» (самая высокая акадэмічная адзнака ў Англіі); He got an A in
chemistry. Ён атрымаў «выдатна» па хіміі.
a  неазначальны артыкль 1. звыч. не перакладаецца; She is a student. Яна студэнтка.
2. адзıн, адна, адно; a friend of mine адзıн
мой сябра 3. нейкі, нехта; A Mr. Smith rang.
Тэлефанаваў нейкі містар Сміт. 4. : She gave
out ﬁve dollars a person. Яна раздала па пяць
долараў кожнаму. 5. : twice a week два разы
на тыдзень
AA  1. (скар. ад Alcoholics Anonymous)
«Ананıмныя алкаголікі» (грамадская арганізацыя па барацьбе з алкагалізмам) 2. (скар.
ад Automobile Association) асацыяцыя аўтамабілıстаў
aback  adv. : taken aback аслупянелы,
шакıраваны, вельмі здзıўлены
abacus n. лічыльнікі (канторскія)
abandon  v. 1. кiдаць; пакiдаць (без
нагляду) 2. адмаўляцца; abandon a project/a
plan адмаўляцца цалкам ад праекта/плана
abandoned  adj. fml кıнуты; пакıнуты; abandoned houses (па)кıнутыя дамы
abase v. прыніжаць; зневажаць
abasement n. прыніжэнне; знявага
abashed  adj. збянтэжаны, разгублены;
засаромлены
abate  v. fml 1. аслабляць, памяншаць
2. слабець, памяншацца, сціхаць (пра вецер,
шторм, гукі і да т.п.) 3. зніжаць (цану, падатак)
abatement  n. fml памяншэнне;
спад; зніжэнне
abbess n. абатыса, настаяцельніца (жаночага кляштара)
abbey  п. абацтва; Westminster Abbey
Вестмıнстэрскае абацтва

abbot  n. абат, настаяцель (мужчынскага кляштара)
abbreviate v. скарачаць (слова, аповесць і да т.п.); an abbreviated text скарочаны тэкст
abbreviation  п. 1. абрэвіяцыя;
скарачэнне 2. ling. абрэвіяцыя; абрэвiятура,
скарачэнне
АВС  п. 1. алфавıт; азбука 2. асновы
(чаго-н.); the ABC of physics асновы фıзiкi
♦ as easy as ABC вельмі проста, элементарна
abdomen  п. 1. аnаt. жывот; брушная поласць 2. zool. абдомен, брушка (у насякомых)
abduct v. красці; выкрадаць (людзей,
дзяцей)
abduction n. выкраданне
abhor  v. fml адчуваць агıду, гıдзіцца;
ненавıдзець
abhorrence n. fml агıда
abide v. 1. трываць, цярпець; How could
you abide such conditions? Як вы маглі трываць гэтыя ўмовы? 2. (past, p.p. abode) fml
жыць, пражываць 3. (by) прытрымлівацца,
трымацца (пра правілы, рашэнні і да т.п.);
abide by the law/the rules прытрымлівацца
закону/правілаў; abide by one’s promise
выконваць сваё абяцанне
abiding adj. fml нязменны, сталы; an
abiding friendship моцная дружба; abiding
faith цвёрдая вера
ability п. 1. уменне; умельства 2. здольнасць; to the best of one’s ability (выяўляць)
найлепшым чынам свае здольнасці; He has
great ability in mathematics. У яго вялiкiя
здольнасцi да матэматыкi.
abject adj. fml прынıжаны, гаротны,
няшчасны; live in abject poverty жыць у галечы
ablaut n. ling. абляут
able  adj. здольны, дзейны; be able магчы, быць у стане (зрабiць што-н.)
able-bodied  adj. здаровы, моцны,
дужы; працаздольны

ableism
ableism n. дыскрымінацыя інвалıдаў
ably adv. умела, па-майстэрску
abnormal  adj. ненармальны, незвычайны, неймаверны
abnormality  n. ненармальнасць,
анамалія
aboard1 adv. на борце (судна, самалётa
і да т.п.); go aboard садзıцца на карабель,
самалёт і да т.п.; take aboard узяць на борт
aboard2 prep. : aboard a ship/a plane на
борце карабля/самалёта
abode1  n. 1. fml месца жыхарства
2. жыллё, жытло; a person of no ﬁxed abode
асоба без пэўнага месца жыхарства
abode2 past, p.p. → abide
abolish v. адмяняць, касаваць, знішчаць
(пра законы, традыцыі і да т.п.)
abolition  n. адмена, касаванне; the
abolition of capital punishment адмена смяротнага пакарання/смяротнай кары
abolitionist  n. 1. абаліцыянıст,
прыхıльнік адмены якога-н. закона 2. hist.
удзельнік руху за адмену рабства ў ЗША ў
XVIII–XIX стст.
A-bomb  п. (скар. ад atomic bomb)
атамная бомба
abominable  adj. агıдны, брыдкі,
паскудны (пра надвор’е, умовы, ежу і да т.п.);
abominable weather дрэннае надвор’е
abomination n. fml агıда
aboriginal1  n. 1. Aboriginal абарыген (пра карэннага жыхара Аўстраліі)
2. абарыген; аўтахтон; карэнны жыхар, туземец, тубылец, тутэйшы
aboriginal2  adj. 1. Аboriginal якı
тычыцца карэнных жыхароў Аўстраліі 2. абарыгенны, карэнны, туземны, тубыльны, тубыльскі
aboriginе  n. 1. абарыген; аўтахтон; карэнны жыхар, туземец, тубылец
2. Аboriginе абарыген (пра карэннага жыхара Аўстраліі)
abort  v. 1. дачасна пазбаўляцца ад цяжарнасці 2. заўчасна нарадзıць 3. пацярпець
няўдачу (пра план, праект і да т.п.)
abortion n. аборт
abortive  adj. fml беспаспяховы, бясплённы; марны, дарэмны; an abortive attempt марная спроба; abortive efforts марныя намаганні
abound  v. быць у вялıкай колькасцi;
кiшэць; abound in smth. быць багатым на
што-н.; The country abounds in valuable minerals. Гэтая зямля багатая на карысныя вы-
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abrupt
капні; The sea abounds with ﬁsh. Мора кішыць
рыбай.
about1  adv. 1. каля, прыблıзна; about
six o’clock каля шасцı гадзıн 2. (all) about
усюды, скрозь; Don’t leave your toys lying
about. Не раскідвай усюды цацкі.
about2  prep. 1. (у межах) у, па; walk
about the room хадзıць па пакоi; books lying
about the ﬂoor кнıгі, раскıданыя па падлозе;
He is somewhere about the house. Ён недзе ў
хаце. 2. адносна, пра, аб, наконт; a book about
stars кнıга аб зорках; speak about literature
гаварыць пра лiтаратуру; Tell me about him.
Раскажы мне пра яго; I came about the job.
Я прыйшоў наконт гэтай работы. 3. пры (указанне на наяўнасць чаго-н.); I had some money
about me. Пры мне былi грошы. ♦ be about (to
do smth.) збiрацца (што-н. зрабıць); намервацца; what/how about... якıя думкі, планы...;
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. наверсе, уверсе, угары,
зверху 2. вышэй; раней; as stated above як
адзначана вышэй
above2  prep. 1. над; вышэй; The apartment above mine is to let. Кватэра над маёй
здаецца ў наём. 2. звыш; болей за; above zero
вышэй за нуль/вышэй нуля (пра тэмпературу) ♦ above all найперш, перш-наперш,
перш за ўсё
above-mentioned adj. вышэйназваны, вышэйзгаданы
abrade  v. 1. здзіраць; здзірацца (пра
скуру, паверхню чаго-н.); шараваць 2. tech.
абдзіраць, шліфаваць
abrasion  n. 1. трэнне 2. рана, ранка
(на скуры)
abrasive  adj. 1. абразıўны 2. рэзкі,
грубы (пра чалавека, яго манеры)
abreast  adv. поруч, побач ♦ be/keep
abreast of the times ісцı ў нагу з часам
abridge v. скарачаць
abridged  adj. скарочаны; an abridged story/edition скарочанае апавяданне/выданне
abroad adv. за мяжой; go abroad ехаць
за мяжу; from abroad з-за мяжы
abrupt  аdj. 1. хуткі, неспадзяваны,
нечаканы 2. рэзкi, грубы (пра паводзіны,
манеры) 3. круты (пра спуск, схіл)

abscess
abscess n. абсцэс, гнойны нарыў
abscond  v. fml (from smth., with
smb.) збегчы, знıкнуць; He absconded from
the country with the company funds. Ён збег з
краіны, прыхапіўшы грошы кампаніі.
absence  п. адсутнасць; absence from
work нявыхад на працу
absent adj. 1. : be absent from адсутнiчаць; He is absent from work today. Яго сёння няма на працы. 2. адсутны (пра позірк)
absentee  n. 1. адсутны, якı не прысутнічае 2. прагульшчык; прагульшчыца
absenteeism  n. абсентэıзм (ухіленне ад выканання грамадскіх абавязкаў,
напрыклад ад удзелу ў выбарах); нявыхад на
працу, прагул
absently adv. няўважліва, рассеяна
absent-minded adj. рассеяны,
няўважлівы, адсутны
absinth(e)  n. абсент (спіртны напой,
горкая настойка на палыне)
absolute  аdj. поўны; абсалютны;
дасканалы; неабмежаваны
absolutely  adv. 1. зусıм, цалкам
2.  абсалютна; безумоўна
absolution  n. адпушчэнне/дараванне грахоў
absorb v. 1. абсарбіраваць, паглынаць,
усмоктваць 2. паглынаць (перан.); His work
absorbed him. Праца захапіла яго цалкам.
absorbed adj. : be absorbed in smth./
smb. заглыбляцца/ паглыбляцца ў што-н.;
захапляцца чым-н./кім-н.
absorbent  n. абсарбент; паглынальнік
absorbing  adj. захапляльны, захапляючы
absorption  n. абсорбцыя; паглынанне
abstain  v. (from) 1. устрымлівацца
(ад ужывання алкаголю, тытуню і да т.п.)
2. устрымлівацца, не галасаваць; Hе abstained from voting. Ён не пайшоў на выбары.
abstainer  n. 1. непітушчы 2. які
ўстрымліваецца (пры галасаванні)
abstinence n. абстыненцыя, устрыманне (ад ежы, алкаголю, тытуню і да т.п.)
abstract1  n. 1. абстракцыя 2. твор
абстрактнага мастацтва 3. канспект; сцıслы
агляд; рэзюмэ; рэферат
abstract2  adj. абстрактны, адцягнены
abstract3  v. 1. аддзяляць; выбіраць;
вылучаць 2. fml рэзюмаваць
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accent
abstraction  n. fml 1. абстракцыя;
адцягненае паняцце; тэарэтычнае абагульненне 2. задумлівасць, задуменнасць, рассеянасць 3. аддзяленне, выдзяленне
abstruse  adj. fml малазразумелы,
цяжкı для разумення
absurd  аdj. абсурдны, бессэнсоўны,
недарэчны, бязглузды; Don’t be absurd! Не
вярзі бязглуздзіцу!
absurdity  п. абсурднасць, бессэнсоўнасць, недарэчнасць, бязглуздзiца
abundance  n. багацце, дастатак,
вялıкая колькасць; in abundance удосталь,
удосыць, уволю
abundant  аdj. fml багаты, шчодры
(пра ўраджай); abundant rain спорны
(вялiкi) дождж
abuse1  n. 1. няправільнае ўжыванне,
злоўжыванне; abuse of power злоўжыванне
ўладай; drug abuse злоўжыванне наркотыкамі 2. здзек, знявага; human rights abuse
парушэнне правоў чалавека 3. лаянка, абраза
abuse2 v. 1. злоўжываць 2. здзекавацца,
катаваць, мучыць; зневажаць 3. лаяць, абражаць
abusive adj. зневажальны, лаянкавы,
абразлівы; abusive language брыдкаслоўе
abyss  п. lit. бездань, прорва (таксама
перан.)
AC, a/c  1. (скар. ад air conditioning)
кандыцыянаванне (паветра) 2. (скар. ад alternating current) electr. пераменны ток
acacia n. bot. акацыя
academic1  п. выкладчык; прафесар; навуковы супрацоўнiк вышэйшай
навучальнай установы; навуковец
academic2  аdj. 1. акадэмıчны; an
academic year акадэмıчны/вучэбны год
2. тэарэтычны
academician n. акадэмік
academy  п. 1. акадэмiя (спецыяльная навучальная ўстанова); вучылішча; military/naval academy ваенная/марская акадэмія 2. акадэмiя; the Royal Academy of Arts
Каралеўская акадэмія мастацтваў (у Вялікабрытаніі)
accelerate v. паскараць
acceleration n. паскарэнне
accelerator n. акселератар; педаль
акселератара
accent1  п. 1. нацiск (у слове) 2. знак
націску 3. акцэнт, вымаўленне
accent2 v. рабıць націск, акцэнтаваць

accentuate
accentuate  v. акцэнтаваць, падкрэсліваць
accept v. прымаць (у розных знач.); accept an offer/an invitation прымаць прапанову/запрашэнне; accept smth. (as smth.)
прымаць/лічыць за праўду; He was disappointed not to be accepted into the club. Ён
быў расчараваны тым, што яго не прынялі ў
клуб.
acceptable adj. прымальны, прыдатны, дапушчальны
acceptance  n. 1. прыняцце, прыманне, прыём 2. адабрэнне, ухваленне; gain/
ﬁnd acceptance атрымаць прызнанне
access п. (to) доступ; падыход; праход;
have free access мець свабодны доступ
accessible  adj. дасягальны, даступны
accessory n. 1. law саўдзельнік (злачынства) 2. pl. accessories аксесуары, прылады; рэчы
accident  п. 1. здарэнне, няшчасны
выпадак, аварыя; meet with/have an accident
пацярпець аварыю 2. выпадак; by accident
выпадкова
accidental  аdj. выпадковы, непрадугледжаны, нечаканы
acclaim1 n. адабрэнне, ухваленне; The
book received considerable acclaim. Кніга атрымала станоўчыя водгукі.
acclaim2  v. 1. гучна вітаць; acclaim
the winners of a race вітаць пераможцаў гонкі 2. абвяшчаць
acclimatization, BrE -isation 
n. акліматызацыя
acclimatize, BrE -ise  v. акліматызавацца, акліматызоўвацца, прыстасоўвацца (да новых умоў)
accommodate  v. 1. забяспечваць
жыллём, размяшчаць, даваць прытулак
2. змяшчаць, умяшчаць
accommodation  n. жыллё, памяшканне; прытулак, прыстанішча; ﬁnd suitable/temporary/permanent accommodation
знайсцı прыдатнае/часовае/сталае жыллё
accompaniment n. 1. mus. акампанeмент; суправаджэнне; to the accompaniment of the guitar пад гітару 2. дадатак,
дапаўненне
accompanist n. акампаніятар
accompany v. fml 1. суправаджаць,
спадарожнiчаць 2. mus. акампанıраваць
accomplice  n. саўдзельнік (злачынства)
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accumulate
accomplish  v. выконваць, здзяйсняць, ажыццяўляць, завяршаць; accomplish
one’s aim дасягаць сваёй мэты
accomplished  adj. 1. умелы; майстэрскі; кваліфікаваны; дасканалы; an accomplished violinist выдатны/цудоўны скрыпач; an accomplished poet майстар паэтычнага слова 2. выхаваны, культурны
accomplishment n. 1. выкананне; завяршэнне; дасягненне 2. майстэрства
accord1  n. гармонія; згода ♦ of one’s
own accord па ўласнай волі, без прымусу;
with one accord аднадушна, аднагалосна
accord2 v. fml (with) адпавядаць, знаходзіцца ў адпаведнасці; His principles and actions do not accord. Яго прынцыпы і дзеянні
не стасуюцца.
accordance n. : in accordance with у
адпаведнасці з, згодна з; act in accordance
with the law дзейнічаць у адпаведнасці з
законам
accordingly adv. 1. такıм чынам, таму 2. адпаведна, у адпаведнасці
according to  prep. згодна з, паводле, адпаведна, у адпаведнасці з; according to
the law паводле закону, згодна/у адпаведнасцi з законам
accordion n. акардэон
accordionist n. акардэанıст
accost  v. 1. звяртацца (да каго-н.)
2. прыставаць; чапляцца (таксама перан.)
accoucheur n. акушэр
accoucheuse n. акушэрка
account1  п. 1. рахунак (банкаўскі); a
current account бягучы рахунак; a deposit
account дэпазıтны рахунак 2. тлумачэнне;
(грашовая) справаздача 3. даклад ♦ on account of таму што; on no account ні ў якім
разе; нізашто; take into account браць пад
увагу
account2  v. лічыць, разглядаць; account for тлумачыць, растлумачваць; His illness accounts for his absence. Яго няма, таму
што ён хворы.
accountable  adj. 1. падсправаздачны 2. адказны
accountancy n. бухгалтарская справа, рахункаводства; бухгалтарскі ўлік
accountant  n. бухгалтар, рахункавод
accumulate v. 1. акумуляваць, назапашваць, збіраць (пра кнігі, грошы і да т.п.)
2. збірацца (пра бруд)

accumulation
accumulation  n. акумуляцыя,
збіранне, накапленне
accuracy  п. дакладнасць, правiльнасць
accurate  аdj. дакладны, правiльны
(пра гадзіннік, карту, падлікі і да т.п.)
accusation  п. aбвiнaвaчaннe; абвінавачванне
accusative n. : the accusative (case)
ling. вінавальны склон
accuse  v. (of) абвiнавачваць, ставіць у
віну
accused  n. : the accused абвінавачаны, падсудны; абвінавачаныя, падсудныя
accustom  v. : accustom oneself to
smth. прызвычаіцца да чаго-н.
accustomed  adj. (to) звыклы, прызвычаены, прывычны; be/become accustomed мець звычку, прызвычайвацца
ace  n. 1. туз; the ace of trumps казырны
туз 2. infml ас (пра пілота, футбаліста і г.д.)
acetate n. 1. chem. ацэтат (соль воцатнай кіслаты) 2. ацэтатная тканıна
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. балець; My head aches/is aching.
Мне балiць галава. 2. вельмі хацець; жадаць;
I was aching for home. Мне вельмі хацелася
дадому.
achieve  v. 1. дасягаць; achieve success
дасягаць поспеху 2. выконваць (пра работу,
планы і да т.п.)
achievement  п. дасягненне; поспех; an achievement test тэст за пэўны перыяд навучання
Achilles heel  n. ахілесава пята,
слабае месца
acid1  п. 1. кiслата; acid rain кiслотны
дождж; the acid test лакмусавая папера; проба; выпрабаванне 2. slang наркотык ЛСД
acid2 аdj. 1. кıслы 2. едкi; з’едлiвы (тон)
acidity n. 1. chem. кіслотнасць 2. med.
павышаная кіслотнасць (страўнікавага соку)
acknowledge  v. 1. прызнаваць; згаджацца (з чым-н.); aknowledge the need for
reforms прызнаваць неабходнасць рэформ;
acknowledge one’s guilt/mistake прызнаваць
сваю вiнупамылку 2. выказваць удзячнасць
3. пацвярджаць
acknowledgement n. 1. прызнанне 2. удзячнасць, падзяка 3. пацвярджэнне
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act
acme  n. вышэйшая ступень чаго-н.,
кульмінацыйны пункт; the acme of perfection верх дасканаласці
acne п. med. 1. вугор, прышч 2. вуграватасць (захворванне)
acorn п. жолуд
acoustic adj. акустычны, гукавы
acoustics n. акустыка
acquaint v. (with) знаёміць (з)
acquaintance  п. 1. знаёмства
(з чым-н.) 2. знаёмы; знаёмая; an acquaintance of mine адзıн мой знаёмы/адна мая
знаёмая ♦ make smb.’s acquaintance знаёміцца з кiм-н.
acquainted  adj. : be acquainted
with smb. ведаць каго-н. асабıста; get/become acquainted (па)знаёміцца; be acquainted with smth. быць знаёмым з чым-н.
acquire v. fml набываць, атрымліваць;
авалодваць
acquisition  n. набыццё; набытак;
language acquisition засваенне мовы; the acquisition of shares набыццё акцый
acquit v. law апраўдаць (у судзе)
acquittal n. law апраўданне
acre п. акр (каля 0,4 га)
acrid adj. 1. едкі, востры (пра пах, дым
і да т.п.) 2. рэзкі, з’едлівы; an acrid remark
рэзкая заўвага
acrimony n. fml злосць; з’едлівасць
acrobat n. акрабат; акрабатка
acrobatics n. акрабатыка
acronym n. ling. акронім, абрэвіятура (утвораная з пачатковых літар)
across1  adv. 1. упоперак; ушырыню;
The lake is more than a mile across. Возера
больш за мілю ў шырыню. 2. насупраць,
напроцi; 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. цераз, скрозь, праз; упоперак; swim across a river пераплываць раку; a
bridge across the river мост цераз раку;
across the street па той бок вуліцы
acrylic1  n. 1. акрылавае валакно
2. acrylic(s) акрылавая фарба
acrylic2  adj. акрылавы; an acrylic
sweater акрылавы свıтар
act1  п. 1. акт, учынак; an act of kindness
акт/учынак міласэрнасці; acts of terrorism
тэрарыстычныя акты 2. акт, закон, пастанова,
дакумент; an Act of Congress закон, прыняты
Кангрэсам 3. прытворства, прыкıдванне; put

act
on an act рабıць выгляд; прытварацца, прыкıдвацца 4. theatre дзея, акт 5. : a circus act
цыркавы нумар ♦ catch smb. in the act злавıць каго-н. на месцы злачынства
act2  v. 1. дзейнiчаць; The doctors acted
promptly. Дактары дзейнічалі неадкладна.
2. трымацца; паводзiць сябе 3. прытварацца,
прыкıдвацца, рабıць выгляд; I decided to act
dumb. Я вырашыў прытварыцца нямым. 4. выконваць, (і)граць ролю; (і)граць на сцэне; act
Hamlet іграць ролю Гамлета 5. (on) уздзейнічаць; Alcohol acts quickly on the brain.
Алкаголь хутка ўздзейнічае на мозг. ♦ act for
smb./on behalf of smb./on smb.’s behalf дзейнічаць ад імя каго-н./выконваць функцыі
каго-н.
act out  phr.v. разыгрываць; рабıць
выгляд
act up phr.v. infml дурэць, забаўляцца, сваволіць
acting1 n. выкананне, ігра (на сцэне)
acting2  adj. часовы, часова выконваючы абавязкі; the acting manager выконваючы абавязкі кіраўніка/менеджара
action п. 1. дзеянне; time for action час/
пара дзейнiчаць 2. учынак; Each of us must
take responsibility for our own actions. Кожны
павінен быць адказны за свае ўчынкі.
activate v. актывізаваць
activation n. chem. актывацыя
active аdj. актыўны, дзейны; the active
voice ling. незалежны стан
activist  n. актывıст, дзеяч; a human
rights activist праваабаронца
activity  п. 1. актыўнасць, дзейнасць
2. pl. activities заняткі, дзейнасць, мерапрыемствы (пра спорт, адпачынак і да т.п.)
actor п. акцёр
actress п. актрыса, акторка
actual аdj. рэчаıсны, сапраўдны, фактычны
actuality n. fml 1. рэчаıснасць 2. існаванне
actually  adv. уласна кажучы, фактычна; так, як ёсць; на самай справе
acumen  n. кемлівасць, кемнасць,
цямлівасць
acupuncture  n. акупунктура,
іголкатэрапıя
acute  аdj. востры; моцны; an acute
pain востры боль
AD  (скар. ад лацін. Anno Domini) нашай эры
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addition
ad  n. infml (скар. ад advertisement) аб’ява, рэкламная аб’ява
adage n. выслоўе; прымаўка, прыказка
adagio n. mus. адажыа
Adam  n. 1. bibl. Адам 2. чалавек,
мужчына ♦ I don’t know him from Adam.
Я ягo і ў вочы не бачыў.
adamant  adj. fml 1. непахıсны, нязломны 2. упарты
Adam’s apple  n. адамаў яблык,
кадык
adapt  v. 1. прыстасоўваць; adapt oneself (to) прыстасоўвацца (да чаго-н.) 2. адаптаваць
adaptability  n. прыстасавальнасць
adaptable  adj. прыстасавальны, якı
лёгка прыстасоўваецца
adaptation  n. 1. адаптацыя, прыстасаванне (арганізма да навакольнага асяроддзя) 2. адаптацыя (перапрацоўка тэксту)
adapter, adaptor  n. адаптар, перахаднıк
adaptive  adj. адаптыўны, якı мае
адносіны да адаптацыі
add  v. 1. прыбаўляць, дадаваць 2. (to)
павялıчваць, узмацняць; To add to our difﬁculties it was getting dark. У дадатак да ўсяго
пачынала цямнець. ♦ add fuel to the ﬁre/
ﬂames падліваць смалы/масла/алею ў агонь
(пагаршаць сітуацыю)
add in  phr.v. дабаўляць, уключаць
(у цану)
add on  phr.v. 1. прыбаўляць
(да сумы) 2. прыбудоўваць
add up  phr.v. складаць, складваць;
падлıчваць ♦ it doesn’t add up канцы з
канцамі не сыходзяцца
addenda pl. → addendum
addendum n. (pl. addenda) адэндум,
дапаўненне, дадатак (да асноўнай часткі)
adder n. гадзюка
addict  п. : а drug addict наркаман; а
tobacco/nicotine addict заядлы курэц
addicted  adj. : be addicted to drugs/
alcohol/tobacco мець згубную цягу да наркотыкаў/алкаголю/тытуню
addiction  п. : drug addiction наркаманiя
addictive  adj. якı выклікае шкодныя
звычкі (пра наркотыкі, алкаголь і да т.п.)
addition  п. 1. дабаўленне, дадатак
2. mаth. складанне ♦ in addition апрача, акрамя таго, да таго ж

additional
additional аdj. дадатковы
additive  n. дабаўка (для захавання
ежы, для яе колеру)
address1 n. 1. адрас 2. зварот, прамова
address2  v. 1. адрасаваць 2. звяртацца
(да каго-н.)
addressee n. адрасат; атрымальнік
adenoids n. pl. anat. адэноіды
adept1 n. знаўца, эксперт
adept2  adj. дасведчаны, умелы, спрактыкаваны
adequate  аdj. адэкватны, адпаведны, дастатковы
adhere  v. fml (to) 1. прытрымлівацца,
цвёрда трымацца, быць верным (справе,
прынцыпам); adhere to the rules прытрымлівацца правілаў; adhere to a political party
быць прыхıльнікам якой-н. партыі 2. прыліпаць, прыклейвацца, брацца
adherence  n. прыхıльнасць, адданасць, вернасць
adherent  n. fml прыхıльнік, паслядоўнік (ідэі, партыі і да т.п.)
adhesion n. прыліпанне, склейванне
adhesive1 n. клейкае рэчыва
adhesive2 аdj. лıпкi, клейкi; adhesive
tape скотч, клейкая стужка
ad hoc1  adj. лацін. : аn ad hoc committee спецыяльны камітэт, камітэт «ад хок»
ad hoc2 adv. лацін. спецыяльна, на дадзены выпадак
adieu1  n. развітанне; bid smb. adieu
развıтвацца з кім-н.
adieu2 interj. бывайце!; да пабачэння!
ad inﬁnitum  adv. лацін. бясконца, без канца
adjacent adj. (to) сумежны, суседні
adjectival  adj. ling. ад’ектыўны,
прыметнікавы
adjective п. ling. прыметнiк
adjoin  v. прылягаць, прымыкаць, межаваць
adjourn  v. адтэрміноўваць, адкладаць;
адкладваць; прыпыняць (на некаторы тэрмiн)
adjournment  n. 1. адтэрміноўка
2. перапынак (у пасяджэнні)
adjudicate  v. fml судзıць, разглядаць у арбітражным судзе; выносіць рашэнне/прыгавор
adjudicator n. трацейскі суддзя
adjust v. 1. папраўляць, упарадкоўваць,
рэгуляваць (пра механiзмы) 2. (to) прыстасоўваць; adjust oneself to smth. прыстасоўвацца да чаго-н.
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adolescent
adjustment  n. 1. прыстасаванне
(да машыны, сістэмы і да т.п.) 2. удакладненне, папраўка
ad lib adv. (скар. ад лацін. ad libitum)
экспромтам, спантанна, без падрыхтоўкі; He
spoke entirely ad lib. Ён гаварыў без падрыхтоўкі.
administration  п. 1. кiраванне
2. адмiнiстрацыя, кіраўнıцтва 3. the Administration AmE адмiнiстрацыя, урад
administrative  adj. адміністратыўны; арганізацыйны; выканаўчы
administrator  n. адміністратар;
кіраўнıк спраў; распарадчык
admirable  adj. fml цудоўны, выдатны
admiral n. адмiрал
admiralty  n. адміралцейства; the
Admiralty ваенна-марское міністэрства (у
Вялікабрытаніі)
admiration  n. (for) захапленне,
зачараванне; John gazed at her in admiration.
Джон глядзеў на яе з захапленнем.
admire  v. захапляцца, зачароўвацца;
любавацца
admissible adj. прымальны, дапушчальны
admission  n. 1. прызнанне (віны,
паражэння і да т.п.) 2. доступ; уваход; Admission: $ 2.50. Плата за ўваход $ 2.50; admission by ticket уваход па білетах; free admission уваход вольны (бясплатны); no admission after 11 p.m. уваход забаронены
пасля 11 гадзıн вечара
admit  v. 1. прызнаваць; admit one’s
mistake прызнаваць памылку; He admits his
guilt. Ён прызнае сваю віну. 2. дапускаць,
пускаць; прымаць (у школу, садок i да т.n.)
admittance n. fml уваход, дазвол увайсцı; gain admittance атрымаць дазвол на
ўваход; no admittance уваход забаронены
(надпіс на шыльдзе)
admittedly  adv. шчыра кажучы;
праўда; (трэба) прызнацца (пабочныя словы)
admonish  v. fml (for) 1. папярэджваць, рабıць заўвагу 2. перасцерагаць
admonition  n. fml папярэджанне,
заўвага
ado  n. dated мітусня ♦ without further/
more ado адразу; без усялякай мітуснı
adolescence п. юнацтва
adolescent n. юнак, малады хлопец;
дзяўчына

Adonis
Adonis n. 1. myth. Адоніс 2. прыгожы
юнак 3. bot. адоніс, гарыцвет
adopt  v. 1. усынаўляць; удачараць
2. прымаць; adopt a resolution прымаць рэзалюцыю
adopted  adj. прыёмны; an adopted
son прыёмны сын; an adopted child прыёмнае дзіця
adoption n. 1. усынаўленне; удачарэнне 2. прыняцце (пра план, метад і да т.п.)
adoptive  adj. прыёмны; adoptive
parents прыёмныя бацькı
adorable adj. чароўны, цудоўны
adoration  п. гарачая любоў; шанаванне; абагаўленне
adore  v. горача любıць; шанаваць;
абагаўляць
adorn v. упрыгожваць; аздабляць
adornment n. 1. аздабленне, упрыгожванне (дзеянне) 2. упрыгожанне, упрыгажэнне (прадмет для аздаблення)
adrenalin n. адрэналıн
adrift adj., adv. якı плыве без руля і ветразяў; па волі хваль (таксама перан.)
adroit  adj. спраўны; спрытны; умелы;
кемлівы
adulation  n. падхалıмства, ліслıвасць
adult п., аdj. дарослы, сталы
adulterate  v. падмешваць, разбаўляць
adulterer  n. мужчына, вінаваты ў
парушэнні шлюбнай вернасці
adulteress  n. жанчына, вінаватая ў
парушэнні шлюбнай вернасці
adulterous adj. вінаваты ў парушэнні шлюбнай вернасці
adultery n. адзюльтэр, здрада, нявернасць (у шлюбе)
adulthood n. сталасць; паўналецце
advance1 п. 1. прагрэс, уздым 2. аванс;
in advance загадзя 3. pl. advances спробы
пазнаёміцца/распачаць знаёмства
advance2 v. рухацца/iсцi наперад; The
mob advanced on/towards us. Натоўп рухаўся
нам насустрач.
advanced  adj. 1. перадавы, прагрэсıўны; advanced students студэнты, якıя авалодалі асновамі прадмета 2. : advanced in
years пажылы; сталага веку; She died at an
advanced age. Яна памерла ў пажылым узросце.
advantage п. 1. перавага 2. выгада,
карысць ♦ take advantage of выкарыстаць,
скарыстаць
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advocate
advantageous  adj. выгадны,
спрыяльны, карысны
аdvent n. 1. прыбыццё, прыход 2. Advent eccl. прышэсце 3. Advent eccl. Адвент,
перыяд (чатыры тыдні) перад Хрыстовым
нараджэннем (у заходнім хрысціянстве)
adventure п. 1. прыгода 2. авантура
adventurer  n. 1. шукальнік прыгод 2. авантурыст, прайдзісвет
adventurous  adj. прадпрымальны, смелы; an adventurous trip поўнае прыгод падарожжа
adverb п. ling. прыслоўе
adverbial  adj. ling. : an adverbial
modiﬁer of place/time/manner акалıчнасць
месца/часу/спосабу дзеяння
adversary  n. fml вораг, працıўнік;
сапернік
adverse  adj. варожы; шкодны; неспрыяльны (пра надвор’е, умовы і да т.п.);
under adverse circumstances пры неспрыяльных акалıчнасцях
adversity  n. бяда, неспрыяльныя
ўмовы; in time(s) of adversity у час(ы) ліхалецця
advert  n. BrE, infml (скар. ад advertisement) рэклама; аб’ява
advertise v. рэкламаваць
advertisement  п. аб’ява; рэклама; the advertisement page старонка з рэкламай (у газеце)
advertising  n. рэклама, рэкламаванне
advice  п. парада; ask smb.’s advice раiцца з кiм-н., пытацца нечае (у некага) парады
advisable  adj. пажаданы, мэтазгодны; it is advisable (to do smth.) пажадана, мэтазгодна (зрабıць нешта)
advise v. раiць, радзiць
adviser, advisor n. кансультант, дарадца, дарадчык
advisory  adj. кансультатыўны, дарадчы; an advisory committee кансультатыўны камітэт; an advisory service кансультатыўная служба
advocacy  п. fml 1. заступніцтва;
падтрымка (ідэі, курсу) 2. law абарона кліента ў судзе
advocate1  п. 1. абаронца, заступнiк;
an advocate of human rights праваабаронца
2. law адвакат, абаронца
advocate2  v. fml абараняць, выступаць у абарону (чаго-н.); прапагандаваць

aegis
aegis  n. : under the aegis of fml пад
эгıдай
aerial1 п. BrE антэна
aerial2 adj. паветраны, авіяцыйны
aerobicsn. аэробіка
aerodrome n. аэрадром
aerodynamic  adj. аэрадынамıчны
aerodynamics  n. аэрадынаміка
aeronautics n. аэранаўтыка
aeroplane п. BrE аэраплан, самалёт
aerosol n. аэразоль
aerospace n. 1. паветраная i касмıчная прастора; атмасфера 2. касмıчная індустрыя
aesthetе  n. эстэт, прыхıльнік прыгожага/вытанчанага
aesthetic adj. эстэтычны
aesthetics n. эстэтыка
aetiology  n. этыялогія (вучэнне аб
прычынах)
afar adv. : ♦ from afar lit. здалёк, здалёку
affability n. ветлівасць, прыязнасць
affable adj. ветлівы, прыязны
affair  п. 1. справа; world/international
affairs міжнародныя справы 2. раман (любоўны); сувязь (любоўная); She is having an
affair with her boss. У яе раман са сваім начальнікам. ♦ it’s not my affair гэта не мая
справа
affect v. 1. уздзейнiчаць, уплываць 2. хваляваць, кранаць 3. прытварацца, прыкıдвацца
affectation  n. афектацыя, прытворства; ненатуральнасць; манернасць
affected adj. паказны, прытворны, ненатуральны (пра паводзіны, смех і да т.п.);
манерны
affection  п. (for) прыхıльнасць; пяшчотнасць, любоў
affectionate  adj. ласкавы, пяшчотны; an affectionate look пяшчотны позірк; an
affectionate child ласкавае дзіця
afﬁliate v. (to/with) далучаць; далучацца; прымаць (у члены)
afﬁliation n. 1. далучэнне; прыняцце
2. сяброўства, членства
afﬁnity n. fml 1. (for/with), (between A
and B) прыхıльнасць, сімпатыя, інтарэс 2. (between) блıзкасць, падабенства, падобнасць
afﬁrm v. fml пацвярджаць; сцвярджаць
afﬁrmative  adj. fml сцвярджальны;
an afﬁrmative reply сцвярджальны адказ; He
answered in the afﬁrmative. Ён адказаў сцвяр-
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Afrikaans
джальна; an afﬁrmative sentence сцвярджальны сказ
afﬁx1 n. ling. афікс
afﬁx2  v. fml (to) прымацоўваць; прыклейваць
afﬁxation n. ling. афіксацыя
afﬂict  v. fml пашкоджваць; разбіваць;
страчваць (зрок, слых і да т.п.)
afﬂiction  n. fml 1. боль, пакута
2. бедства, няшчасце
afﬂuence n. багацце, дастатак
afﬂuent  adj. багаты, шчодры; раскошны; an afﬂuent society грамадства ўсеагульнага дастатку
afford  v. магчы, мець магчымасць/
мажлıвасць; дазволiць 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. абраза, знявага; прыніжэнне;
крыўда
Afghan1  п. афганец; афганка; the Afghans афганцы
Afghan2 аdj. афганскi
aﬁeld  adv. удалечынı, далёка ад; воддаль, зводдаль, наводдаль ♦far/farther/further aﬁeld далёка ад (дому)
aﬂame  adj. якı ахоплены полымем; у
агнı (таксама перан.); The house was all
aﬂame. Дом быў ахоплены полымем.
aﬂoat1  adj. якı плыве па паверхні; якı
трымаецца на паверхні (таксама перан.); the
largest vessel aﬂoat найбуйнейшае судна на
плаву
aﬂoat2  adv. на вадзе, на моры; spend
one’s life aﬂoat правесці жыццё на моры
afoot  adj. 1. якı рыхтуецца; якı знаходзіцца ў стане падрыхтоўкі; There is a plan
afoot. Рыхтуецца план. 2. пехатой, пешшу,
пешкі
aforementioned adj. fml вышэйзгаданы, вышэйнaзваны, вышэйпамянёны
afraid  adj. : be afraid of smb./smth.
баяцца 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, ізноў, нанава
African1  п. афрыканец; афрыканка;
the Africans афрыканцы
African2 аdj. афрыканскi
Afrikaans  п. афрыкаанс, бурская
мова

Afro-American
Afro-American1  n. афраамерыканец
Afro-American2  adj. афраамерыканскі
Afro-Asian1  n. жыхар адной з
краıн Афразіі
Afro-Asian2 adj. афра-азіяцкі
after1 adv. пасля, потым; three years after праз тры гады; I never saw her after. Я ніколі яе больш не бачыў.
after2  prep. 1. (пра час) пасля; за; after
dinner па абедзе; after supper пасля вячэры;
year after year год за годам 2. за (ззаду);
walk/run after smb. iсцı/бегчы 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 grandfather. Яго назвалі Джонам у гонар дзеда. ♦ after 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
паслед; плацэнта
after-effect  n. вынік; the after-effects of medicine (непажаданыя) вынікі прыёму лекаў
afterlife n. тагасветнае жыццё
aftermath n. вынік; наступствы (бедства, катастрофы); the aftermath of the war
наступствы вайны
afternoon  п. : in the afternoon папаўднı, па абедзе; good afternoon! добры
дзень!
afterthought  n. 1. запозненае меркаванне; запозненая думка 2. нешта зробленае ў дадатак
afterwards  adv. пасля, потым,
пазней
afterwоrd  п. пасляслоўе; заключэнне (у кнізе); эпілог
again adv. (i)знoў; now and again
час ад часу; once again яшчэ раз; never again
ніколі, больш ніколі
against () prep. супраць, супроць; насуперак; against smb.’s will супраць
чыёй-н. волi; I have nothing against it. Я нічога не маю супраць (гэтага); against the background (of) на фоне
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agitate
age1  п. 1. узрост; be/come of age дасягнуць паўналецця; be under age не дасягнуць
паўналецця; look one’s age выглядаць на свае
гады/свой узрост; What is his age? Kолькi
яму гадоў? 2. ages infml вельмі доўга; I waited for ages. Я чакаў вельмі доўга. 3. век; эпоха; the Middle Ages Сярэднiя вякı, Сярэднявечча
age2 v. старэць; старыцца
aged  аdj. 1. якı налıчвае пэўную колькасць гадоў; а boy aged 15 хлопец пятнаццаці
гадоў/пятнаццацігадовы хлопец 2. 
fml стары, састарэлы
ageism  n. узроставая дыскрымінацыя
ageless adj. 1. якı не старэе 2. вечны;
спрадвечны
agency  п. агенцтва; аn employment
agency агенцтва па працаўладкаванні; а travel agency турыстычнае агенцтва
agenda п. парадак дня; the next item
on the agenda наступны пункт парадку дня
agent  п. 1. агент; прадстаўнıк; пасрэднiк 2. а secret agent агент разведкі,
шпіён 3. сродак; фактар; chemical agent хімıчнае рэчыва 4. ling. дзейнік
agent noun  п. ling. аддзеяслоўны назоўнік, якı абазначае асобу
agglutinative  adj. ling. аглюцінатыўны; agglutinative languages аглюцінатыўныя мовы
aggravate  v. пагаршаць, абцяжарваць
aggregate  n. сукупнасць; цэлае; in
(the) aggregate fml у сукупнасці, у цэлым,
разам
aggression п. агрэсiя; напад
aggressive  adj. 1. агрэсıўны; захопніцкі 2. наступальны (пра зброю) 3. напорысты, настойлівы, упарты
aggressively  adv. 1. агрэсıўна 2. настойліва, упарта, напорыста
aggressor n. агрэсар; захопнік
aggrieved  adj. fml пакрыўджаны, абражаны, зняважаны
aghast  adj. (at) узрушаны; усхваляваны; уражаны; stand aghast знямець ад жаху
agile  adj. борзды; жвавы; спрытны;
шпаркі; увıшны; an agile mind жывы розум
agility n. жвавасць; спрытнасць; шпаркасць; увıшнасць
agitate  v. 1. (for/against) агітаваць;
agitate for/against smb./smth. агітаваць за
каго-н./што-н./супраць каго-н./чаго-н. 2. хва-

agitation
ляваць, узбуджаць; be agitated хвалявацца
3. узбоўтваць, перамешваць
agitation  п. 1. хваляванне, узрушэнне 2. агiтацыя
agitator n. агітатар; падбухторшчык
aglow adj. lit. (with) палаючы; якı ярка
гарыць (таксама перан.)
agnostic  n. агностык, прыхıльнік
агнастыцызму
agnosticism n. агнастыцызм
ago  adv. таму (назад); a year ago год
таму (назад); long ago даўно; not long ago
нядаўна
agog  adj. усхваляваны, узрушаны; якı
згарае ад цікаўнасці
agonize, BrE -ise  v. (over) адчуваць
моцныя пакуты; пакутaваць (ад чаго-н.)
agonizing, BrE -sing  adj. пакутлівы; an agonizing death пакутлівая смерць;
an agonizing decision пакутлівае рашэнне
agonizingly  adv. пакутліва; вельмі (у вялікай ступені)
agony n. агонія, кананне; пакута, боль;
in agonies of doubt у пакутах сумнення
agrarian adj. аграрны; agrarian reforms аграрныя рэформы
agree  v. (with, to) 1. згаджацца, пагаджацца; пагадняцца, дамаўляцца; I agree.
Я згодны/згодная; Do you agree? Вы згодныя? 2. супадаць, сыходзіцца; His story
agrees with mine in everything except small details. 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. дапасоўваць; дапасоўвацца; The adjective agrees with the noun in
the given language. У гэтай мове прыметнік
дапасуецца да назоўніка.
agreeable adj. fml 1. прыемны; agreeable weather добрае надвор’е 2. згодны; be
agreeable (to smth.) згаджацца (з чым-н.)
3. прымальны
agreeably adv. fml прыемна
agreement  п. 1. згода, дамоўленасць; come to an agreement прыйсцı да згоды; пагадзıцца 2. пагадненне, дагавор; а
trade agreement гандлёвае пагадненне; а bilateral agreement двухбаковае пагадненне
3. ling. дапасаванне
agricultural  аdj. сельскагаспадарчы; земляробчы
agriculture  п. сельская гаспадарка; земляробства
agronomist n. аграном
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air
agronomy n. аграномія
aground  adj., adv. на мелі; на мель;
be aground сядзець на мелі (таксама перан.); run aground сесці на мель; The ship
ran aground. Карабель сеў на мель.
ague  n. dated 1. малярыя, (балотная)
ліхаманка 2. дрыжыкі; burning ague гарачка
ah  interj. (перадае здзіўленне, радасць, захапленне, 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, радаснае здзіўленне, задавальненне і да т.п.);
Aha, so it’s you hiding here! Ага, гэта ты тут
хаваешся!
ahchoo interj. апчхı!
ahead  adv. наперад, уперад; спераду,
наперадзе, паперадзе; ahead of time датэрмiнова
ahem interj. (перадае сумненне,
недавер, збянтэжанасць) хм!
ahoy  interj. naut. (вокліч маракоў, каб
прыцягнуць увагу) Ship ahoy! Вунь карабель!; Ahoy there! Гэй вы, на караблі!
aid1  п. 1. дапамога, помач, падмога, падтрымка; economic/humanitarian aid эканамıчная/гуманітарная дапамога; come to smb.’s
aid дапамагчы каму-н. 2. дапаможны сродак;
a hearing aid слыхавы апарат; teaching aids
дапаможныя сродкі пры навучанні
aid2 v. дапамагаць, падтрымліваць
aidе п. памочнік; ад’ютант
AIDS n. (скар. ад Acquired Immune Deﬁciency Syndrome) СНІД (сіндром набытага
імунадэфіцыту)
ail v. fml хварэць (таксама перан.)
ailing  adj. fml 1. хворы, хваравıты; an
ailing child хваравıтае дзіця 2. якı мае праблемы; an ailing economy хворая эканоміка
ailment n. недамаганне; немач; childhood ailments дзіцячыя хваробы
aim1 п. 1. цэль; мiшэнь; take aim at прыцэльвацца 2. мэта; with the aim of з мэтай, з
намерам; мець на мэце
aim2  v. 1. (at) цэлiцца, прыцэльвацца
2. (at/for) iмкнуцца
aimless adj. бязмэтны
aimlessly adv. бязмэтна
ain’t non-standard, скар. ад am not, is not,
are not, has not, have not
air1 n. 1. паветра; fresh air свежае паветра;
in the open air на вольным паветры; travel

air
by air ляцець самалётам 2. the air эфıр; go
on the air выходзіць/выйсці ў эфıр, выступаць па радыё; be off the air : We’ll be off
the air until 15 hours. Перапынак у перадачах
да 15 гадзін. 3. pl. airs derog. важны выгляд;
манернасць; крыўлянне; put on airs важнічаць; трымацца пагардліва/фанабэрыста/
ганарлıва ♦ build castles in the air будаваць
паветраныя замкі; beat the air таўчы ваду ў
ступе; walk on air не чуць ног пад сабой (ад
радасці)
air2  v. 1. прасушваць, сушыць; праветрываць; air a room/ clothes праветрываць пакой; прасушваць адзенне 2. абвяшчаць; заяўляць уголас
airbase n. ваенна-паветраная база
airborne  adj. 1. якı знаходзіцца ў паветры 2. якı перавозіцца/перадаецца па паветры 3. : airborne troops паветраны дэсант
air conditioner  n. кандыцыянер
(паветра)
air conditioning  n. кандыцыяніраванне паветра
aircraft n. (pl. aircraft) самалёт
aircraft-carrier n. авіяносец
aircrew n. экіпаж (паветраны)
airﬁeld n. лётнае поле; аэрадром
air force  n. ваенна-паветраны флот;
ваенна-паветраныя сıлы
air hostess n. BrE сцюардэса
airily  adv. лёгка; бесклапотна, бестурботна
airlift1 n. паветраная перавозка
airlift2 v. перавозіць па паветры
airline  п. авіякaмпанія; international
airlines міжнародныя авіякампаніі
airliner n. авіялайнер, паветраны лайнер
airlock n. 1. паветраная пробка 2. паветраны шлюз 3. тамбур
airmail п. авiяпошта; by airmail авiяпоштай; Send it airmail/by airmail. Пашліце
гэта авіяпоштай.
airman n. (pl. -men) лётчык
airplane п. AmE самалёт
air pocket n. паветраная яма
airport п. аэрапорт
air raid  n. паветраны налёт, налёт
авіяцыі
air-raid shelter n. бамбасховішча
airship n. дырыжабль
airsick  adj. якı пакутуе ад паветранай
хваробы
airsickness n. паветраная хвароба
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albumen
airspace n. паветраная прастора
airstrip n. узлётна-пасадачная паласа
airtight adj. герметычны
air trafﬁc  n. паветраны рух; паветраныя перавозкі
air trafﬁc controller n. авіядыспетчар
airway  n. паветраная траса; British Airways Брытанскія авiялıнiі (назва авіякампаніі)
airwoman n. (pl. -women) лётчыца
airworthy  adj. прыгодны/прыдатны
да палёту
airy adj. 1. поўны паветра; прасторны; a
large airy room прасторны пакой 2. лёгкі,
эфıрны
aisle  n. праход (паміж радамі ў царкве,
тэатры, кінатэатры, самалёце і да т.п.)
ajar  adj. прыадчынены; няшчыльна
зачынены (пра дзверы); He left the door ajar.
Ён няшчыльна зачыніў дзверы.
akimbo adv. : ♦ (with) arms akimbo
рукі ў бокі
akin adj. fml (to) 1. родны, сваяцкі 2. падобны, блıзкі
à la carte  adj., adv. на заказ; парцыённа, порцыямі; à la carte dinner абед з
парцыённых страў
alacrity  n. fml запал, гатоўнасць,
энтузіязм, імпэт
alarm1  п. 1. трывога; неспакой, хваляванне 2. сігнал трывогі; сігналізацыя 3. будзıльнік
alarm2  v. 1. трывожыць; хваляваць,
непакоіць 2. ставіць на сігналізацыю
alarm clock п. будзıльнiк
alarming  adj. трывожны, поўны
трывогі/неспакою/хвалявання
alarmist п. derog. панікёр
alas interj. lit. (вокліч, які перадае засмучэнне, шкадаванне) на жаль; эх; ды дзе там
Albanian1  n. 1. албанец; албанка;
the Albanians албанцы 2. албанская мова
Albanian2 adj. албанскi
albatross n. zool. альбатрос
albeit  conj. fml хоць, хаця; тым не
менш; They continued to publish, albeit irregularly, two journals. Яны працягвалі друкаваць,
хоць і нерэгулярна, два часопісы.
albinism n. альбінıзм
albino  n. (pl. -os) альбінос; альбіноска
album n. альбом (у розных знач.)
albumen  n. biol. альбумıн, бялок;
бялок яйка

alchemist
alchemist n. алхıмік
alchemy n. алхıмія
alcohol  п. спірт; алкаголь; спіртныя
напоі
alcoholic1 n. алкаголік
alcoholic2  adj. алкагольны; спіртавы
alcoholism  n. алкагалıзм; алкагольная залежнасць; п’янства
alcove n. алькоў; нıша
alder  n. bot. вольха, алешына; an alder
grove алешнік, альхоўнік, альшанік, альшэўнік
alderman  n. (pl. -men) олдэрмен,
член муніцыпалітэта
ale n. 1. эль (гатунак піва) 2. dated пıва
alert1  n. трывога; сігнал трывогі; перасцярога; be on the alert быць напагатове
alert2  adj. 1. пıльны, асцярожны 2. борзды, жвавы, шпаркі
alert3 v. 1. узнімаць/паднімаць па трывозе 2. (to) перасцерагаць, папярэджваць аб
небяспецы; The policeman alerted me to the
danger. Паліцэйскі папярэдзіў мяне аб небяспецы.
alertness  n. 1. пıльнасць, асцярожнасць 2. жвавасць, шпаркасць
A level  n. (скар. ад advanced level)
выпускны экзамен у школах Вялікабрытаніі,
неабходны для паступлення ва ўніверсітэт ці
каледж
alga n. (pl. algae) водарасць, багавıнне
algae n. pl. → alga
algebra п. алгебра
Algerian1 ] n. алжырац; алжырка;
the Algerians алжырцы
Algerian2 ] adj. алжырскi
ALGOL, Algol  n. comput. Алгол (мова
праграмавання)
algorithm n. алгарытм
alias1 n. выдуманае імя; мянушка
alias2  adv. вядомы пад ıменем; Tom
Smith, alias Ben Brown. Том Сміт, вядомы як
Бен Браўн.
alibi  n. 1. алібі; have an alibi мець
алібі 2. infml адгаворка; апраўданне
alien1  n. чужаземец; чужаземка; іншаземец; іншаземка
alien2  аdj. чужы; чужаземны; іншаземны
alienate  v. 1. рабıць чужым; аддаляць; астываць (пра пачуццё) 2. alienate property law адчужаць маёмасць
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all
alienation  n. (from) адчужэнне;
аддаленне
alight1  adj., adv. якı ахоплены агнём/у
агнı; be alight быць у агнı, гарэць; set smth.
alight падпальваць што-н., запальваць
што-н.; A cigarette set the dry grass alight.
Сухая трава загарэлася ад цыгарэты.
alight2  v. fml 1. (from) выходзіць, сыходзіць; alight from a bus/train выходзіць з
аўтобуса/з цягніка2. (on/upon) садзıцца (на
што-н.), прызямляцца
alight on  phr.v. fml натрапіць, знайсцı; выпадкова адшукаць, выпадкова наткнуцца
alight upon phr.v. = alight on
align  v. 1. размяшчаць на адной лıніі;
выраўноўваць 2. : align oneself with smb.
аб’ядноўвацца з кім-н.; падтрымліваць каго-н.;
станавıцца на бок каго-н.
alignment n. 1. размяшчэнне на адной лıніі 2. падтрымка (звыч. палітычная)
alike1 аdj. падобны; They are very much
alike. Яны вельмi падобныя адно да аднаго.
alike2 adv. аднолькава; They tried to treat
all their children alike. Яны імкнуліся ставіцца да ўсіх сваіх дзяцей аднолькава.
alimentary  adj. харчовы; пажыўны; alimentary products харчовыя прадукты
alimentary canal  n. anat.
страўнікава-кıшачны тракт
alimony п. 1. алiменты 2. утрыманне
alive  аdj. 1. жывы; remain alive застацца жывым 2. ажыўлены; Mary’s face was
alive with happiness. Твар Мэры свяціўся ад
шчасця. 3. : keep a tradition alive працягваць
традыцыю ♦ alive and kicking жывы і здаровы; be alive to the danger усведамляць
небяспеку; more dead than alive ні жывы ні
мёртвы
alkali n. chem. шчолач
alkaline  adj. chem. шчолачны; alkaline soils саланчакı
alkaloid n. алкалоід
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! гэта ўсё!
all2  pron. 1. усе; All were agreed. Усе пагадзіліся; They all came late. Яны ўсе спазніліся; All together now! А зараз – усе разам!
2. усё; I know it all. Я гэта ўсё ведаю. ♦ after
all урэшце; у рэшце рэшт; all in all увогуле;
all over усюды; all right! добра!; ну добра!;
all the same тым не менш; усё роўна, усё
адно; а ўсё ж; at all наогул, зусıм; He has no
money at all. У яго зусім няма грошай; ﬁrst of

all
all перш-наперш; most of all найбольш,
больш за ўсё; not at all : Thank you! – Not at
all. Дзякуй! – Няма за што!; Калі ласка!
all3  adj. увесь, уся, усё, усе; all day (long)
увесь дзень; all night усю ноч; all the time
увесь час; She lived here all her life. Яна
пражыла тут усё сваё жыццё.
all4  adv. зусıм, цалкам; all alone зусıм
адзıн; all around усюды, скрозь; all at once
раптоўна; That is all wrong. Гэта зусім не так.
Allah n. Алах
all-American adj. тыпова амерыканскі (у пазітыўным сэнсе)
all-around AmE = all-round
allay  v. fml памяншаць, аслабляць; супакойваць (пра боль, страх, непакой і да т.п.)
all-clear  n. the all-clear адбой; сігнал
адбою; дазвол; give the all-clear даць адбой;
даць дазвол
allegation n. fml сцверджанне
(звыч. галаслоўнае)
allege  v. fml 1. сцвярджаць; She alleged
ill health. Яна спаслалася на кепскае здароўе. 2. заяўляць (звыч. галаслоўна); an alleged thief чалавек, якı галаслоўна абвінавачваецца ў крадзяжы; an alleged murderer
чалавек, якı галаслоўна абвінавачваецца ў
забойстве
allegedly  adv. як сцвярджаюць, па
сцверджанні; (як) быццам, нібы, нібыта
allegiance  n. (tо) вернасць, адданасць; лаяльнасць
allegorical  adj. алегарычны, іншасказальны
allegory n. алегорыя, іншасказанне
alleluia n., interj. алілуя
allergеn n. алерген
allergic  adj. (to) алергıчны; якı выкліканы алергıяй (таксама перан.)
allergy  n. 1. med. алергıя, павышаная
адчувальнасць (да чаго-н.) 2. infml алергıя,
непрыязь
alleviate v. fml аслабляць, памяншаць
(пра пакуты)
alleviation  n. fml аслабленне, памяншэнне (болю, пакут)
alley n. 1. (таксама alleyway) праход памıж дамамі 2. завулак 3. алея
All Fools’ Day  n. Дзень смеху;
Дзень дурняў (1 красавіка)
alliance  п. альянс, саюз; хаўрус;
form/make an alliance ствараць альянс/саюз;
in alliance with smb. у альянсе/хаўрусе з
кім-н.
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all-star
allied  adj. (to) 1. саюзны; саюзніцкі
2.  сумежны; allied sciences сумежныя навукі
alligator n. алігатар
alliteration n. ling. алітэрацыя
allocate  v. выдзяляць сродкі; асiгнаваць грошы (на што-н.)
allocation  n. выдзяленне сродкаў/
грошай; асігнаванне
allophone n. ling. алафон
allot  v. 1. размяркоўваць 2. раздаваць;
выдзяляць; within the allotted time у вызначаны час/тэрмін; allot a task даваць заданне
allotment n. 1. размеркаванне 2. кавалак зямлı; зямельны ўчастак (які здаецца ў
арэнду для апрацоўкі)
allow  v. 1. дазваляць; Smoking is not allowed. Курыць не дазваляецца; No dogs allowed. Уваход з сабакамі забаронены. 2. (for)
прадугледжваць; браць пад увагу
allowable  adj. дазволены; дапушчальны; allowable expenses дапушчальныя
выдаткі
allowance  n. 1. грашовая дапамога;
family allowance грашовая дапамога на
дзяцей/сям’ю; travel allowance грошы на
паездку 2. дазвол на правоз; a luggage allowance of 20 kilos дазвол на правоз 20 кілаграмаў багажу 3. АmЕ кішэнныя грошы ♦ make
allowance(s) for прымаць пад увагу, прымаць
у разлıк
alloy n. сплаў (металаў)
all-purpose  adj. шматмэтавы; агульнага прызначэння; універсальны
all right1  adj. 1. здавальняючы; дастатковы; Are you getting along all right in
your new job? Вы задаволены вашай новай
працай? 2. здаровы; паспяховы; He was ill but
he is all right again. Ён хварэў, але зараз ён
здаровы.
all right2  adv. правільна!; добра!; я згодны; так! ну добра (у адказах); All right, I’ll
come. Добра, я прыйду.
all-round  adj. усебаковы, разнастайны
all-rounder  n. BrE майстар на ўсе
рукі; знаўца
All Saints’ Day  n. eccl. Дзень
усıх святых (1 лістапада)
All Souls’ Day  n. eccl. Дзень памінання ўсıх памерлых (2 лістапада)
allspice n. ямайскі духмяны перац
all-star  adj. зоркавы; an all-star cast
зоркавы склад/састаў (пра спектакль, фільм
і да т.п.)

allude
allude  v. fml (to) спасылацца, згадваць,
прыгадваць, намякаць
allure1 n. fml прывабнасць; спакуса; sexual allure сексуальная прыцягальнасць, сексапıльнасць
allure2  v. спакушаць, прывабліваць, завабліваць
alluring  adj. спакуслівы; an alluring
smile спакуслівая ўсмешка
allusion n. (to) алюзія; намёк
allusive  adj. 1. якı змяшчае спасылкі
2. якı змяшчае намёк
ally1  п. саюзнiк; хаўруснік; the Allies
саюзнікі (пра краіны, якія былі саюзнікамі
ў Першай і Другой сусветных войнах)
ally2  v. 1. заключаць саюз; уступаць у
саюз; аб’ядноўвацца 2. (passive) быць звязaным з; English is closely allied to German.
Англійская і нямецкая – блізкароднасныя
мовы.
Alma Mater, alma mater n. лацін.
альма-матар
almanac n. альманах, штогоднік
almighty  аdj., п. усёмагутны; the Almighty Бог, Усявышні; Almighty God, have
mercy on us. Усёмагутны Божа, памілуй нас.
almond п. мiндаль
almost adv. амаль; амаль што; ледзь
не; He slipped and almost fell. Ён пакаўзнуўся
і ледзь не паваліўся.
alms n. pl. dated мıласціна
almshouse n. hist. багадзельня
aloe n. bot. алоэ, альяс
aloft  adv. poet. 1. наверсе, уверсе; у
вышынı2. увысь, увышыню
alone аdj. 1. адзıн, 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. адзiнокi,
самотны; Jane felt all alone in the world.
Джэйн адчула сябе вельмі адзінокай. 4. : The
gloves alone cost ₤50. Толькі пальчаткі каштавалі ₤50. ♦ go it alone дзейнічаць самастойна
(без дапамогі іншых); leave/let smb. alone
пакıнуць у спакоі; не чапаць; Leave him
alone! Не чапай яго!; let alone не кажучы
(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
самастойным/самадастатковым 2) быць/стаяць
асобна
along  adv., prep. уздоўж, наўсцяж; walk
along the road ісцı па дарозе; sail along the
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alter ego
coast плысцi ўздоўж берага ♦ get along with
smb. ладзiць, жыць у згодзе з кiм-н.
alongside1 adv. побач; каля, ля; Peter
caught up with me and rode alongside. Пітэр
дагнаў мяне і ехаў побач.
alongside2 prep. побач каля; The car
pulled up alongside us. Машына спынілася
побач з намі.
aloof  adj. адчужаны, адасоблены; абыякавы да ıншых ♦ keep/hold aloof трымацца
адчужана/адасоблена; remain/stand aloof
ухіляцца, цурацца
aloofness  n. адчужанасць, адасобленасць, халоднасць (у адносінах)
aloud adv. уголас; голасна; She read the
letter aloud to us. Яна прачытала нам ліст
уголас.
alpha  n. альфа (1-я літара грэчаскага
алфавіта) ♦ alpha and omega альфа і амега;
пачатак і канец; самае істотнае/галоўнае
alphabet n. алфавıт
alphabetic(al)() adj. алфавıтны; in
alphabetical order у алфавıтным парадку
alphabetism  n. алфавıтная дыскрымінацыя
alphabetize, BrE -ise v. упарадкоўваць па алфавıце
alpine  adj. альпıйскі; picturesque alpine villages маляўнıчыя альпıйскія вёскі
alpinism n. альпінıзм
alpinist n. альпінıст; альпінıстка
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. таксама, гэтаксама
altar  n.алтар ♦ at/on the alter of smth.
fml на алтар чаго-н. (мастацтва, перамогі і
да т.п.)
alter v. 1. мяняць, перайначваць; мяняцца; She had altered so much I scarcely recognized her. Яна так змянілася, што я ледзьве
пазнаў яе. 2. : alter a dress перашываць сукенку
alteration  n. змяненне; пераробка;
мадыфікацыя
altercation  n. fml сварка, лаянка,
звада
alter ego  n. лацін. (pl. alter egos)
1. другое «я» 2. самы блıзкі сябра

alternate
alternate1  adj. 1. пачарговы, папераменны 2. кожны другı; on alternate days
кожны другı дзень; праз дзень
alternate2  v. (with, between) чаргаваць; чаргавацца
alternating current n. electr.
пераменны ток
alternation  n. ling. альтэрнацыя,
чаргаванне
alternative1 п. альтэрнатыва, выбар
alternative2 adj. альтэрнатыўны; alternative medicine альтэрнатыўная медыцына
alternatively  adv. на выбар; у
якасці альтэрнатывы
although  conj. (у даданых уступальных сказах) хоць, хаця; нягледзячы на тое
што; дарма што; Although he was late he stopped to buy a newspaper. Хоць ён і спазняўся,
але спыніўся, каб купіць газeту.
altitude п. вышыня; at an altitude of
6000 metres на вышынı 6000 метраў
alto n. (pl. -os) mus. 1. кантральта; альт
(голас) 2. альт (музычны інструмент)
altogether  adv. цалкам, поўнасцю;
зусıм; разам
altruism n. альтруıзм
altruist n. альтруıст; альтруıстка
altruistic adj. альтруістычны
aluminа п. тіп. гліназём
aluminium n. алюмıній
aluminum AmE = aluminium
alumna  n. (pl. alumnae) AmE, fml
былая студэнтка, выпускнıца (школы, каледжа, універсітэта)
alumnae pl. → alumna
alumni  n. pl. былыя студэнты, студэнткі, выпускнікı (школы, каледжа, універсітэта); Harvard Alumni Association Асацыяцыя выпускнікоў Гарварда
alumnus  n. (pl. alumni) fml былы
студэнт, выпускнıк (школы, каледжа, універсітэта)
alveolar  adj. ling. альвеалярны
always  adv. заўсёды, заўжды; as always як звычайна; As always, Tom was late for
school. Як звычайна, Том спазніўся на заняткі ў школу.
am 1-я асоба, адз. л., цяпер. ч. ад be;
I am a student. Я студэнт/студэнтка.
a.m.  (скар. ад лацін. ante meridiem) у
першай палове дня; at 6 a.m. а шостай гадзıне ранiцы
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ambush
amalgamate  v. аб’ядноўваць;
зліваць, злучаць; узбуйняць; The two companies were amalgamated into one. Гэтыя дзве
кампаніі былі аб’яднаны ў адну.
amalgamation  n. аб’яднанне;
зліццё
amanita  n. bot. 1. паганка 2. мухамор
amass  v. збіраць; назапашваць (у вялікай колькасці)
amateur n. 1. аматар; аматарка; любıцель; любıцелька; ахвотнік; ахвотніца 2. дылетант; дылетантка
amateurish  adj. 1. аматарскі 2. дылетанцкі
amaze v. здзiўляць, уражваць, дзiвıць
amazed  adj. (at/by) вельмі ўражаны/
здзıўлены
amazement n. здзiўленне
amazing  adj. якı ўражвае; дзıўны;
дзівосны; цудоўны; незвычайны, надзвычайны; New York is an amazing city. Нью-Ёрк вельмі ўражвае.
amazingly  adv. дзıўна; на дзıва;
Amazingly, no one noticed it. На дзіва, ніхто
гэтага не заўважыў.
Amazon  n. myth. амазонка, жанчына-вершніца
ambassador  n. 1. амбасадар; пасол 2. прадстаўнıк 3. пасланец; goodwill ambassadors пасланцы добрай волі
amber1 n. бурштын, янтар
amber2 adj. бурштынавы, янтарны
ambiguity  п. неадназначнасць;
няяснасць
ambiguous  adj. няясны; двухсэнсоўны
ambition  п. 1. iмкненне; have great
ambitions мець вялıкія памкненні 2. амбıцыя; славалюбства; прагнасць да славы/улады
ambitious  аdj. амбıтны; славалюбıвы; прагны да славы; an ambitious man славалюбıвы чалавек; an ambitious plan грандыёзны план; an ambitious attempt смелая
спроба
ambivalent  adj. 1. (about/towards) раздвоены (пра адносіны, пачуцці);
дваıсты 2. амбівалентны
ambulance n. хуткая дапамога; санітарная машына; Call an ambulance! Выклікайце хуткую дапамогу!
ambush  n. засада; lie in ambush сядзець у засадзе; run into an ambush трапіць
у засаду

ameba
ameba AmE → amoeba
amelioration  n. паляпшэнне;
упарадкаванне
amen, Amen  interj. амıнь (заключнае слова малітваў, пропаведзяў)
amend v. паляпшаць, выпраўляць
amendmentn. дапрацоўка, праўка; папраўка (да законапраекта, канстытуцыі і да т.п.)
amenity  n. звыч. pl. amenities выгоды; камфорт; зручнасць
American1  n. амерыканец; амерыканка; the Americans амерыканцы
American2 аdj. амерыканскi
Americanism n. ling. амерыканiзм (слова або выраз, уласцівыя амерыканскаму варыянту англійскай мовы)
amethyst  п. min. аметыст; an amethyst ring пярсцёнак з аметыстам
amiability  n. ветлівасць, добразычлıвасць, прыязнасць
amiable  adj. ветлівы, добразычлıвы,
прыязны
amicable adj. сяброўскі
amid(st) () prep. fml сярод, пасярод;
між, памıж; amid the trees сярод/між дрэў
amino acid  n. chem. амінакіслата
amiss1  adj. памылковы, няправільны;
What is amiss? Што здарылася?
amiss2  adv. памылковa, няправільнa
♦ take smth. amiss скажона разумець; няправільна тлумачыць што-н.
ammonia  n. 1. chem. аміяк 2. нашатырны спірт
ammunition n. боепрыпасы; зброя
(таксама перан.); ammunition store/dump
склад боепрыпасаў
amnesia  n. амнезıя; прагал у памяці; страта памяці; auditory amnesia слыхавая
амнезıя; verbal amnesia вербальная амнезıя
amnesty n. амнıстыя; a general/complete/partial amnesty агульная/поўная/частковая амнıстыя
amoeba n. zool. (pl. amoebae or amoebas) амёба
amoebae n. pl. → amoeba
amok  adv. : ♦ run amok ашалець;
раз’юшыцца; развар’явацца; раз’ятрыцца
among(st) () prep. сярод, пасярод;
памıж, мiж; The house is hidden among the
trees. Дом схаваўся (па)між дрэў; I was
among the crowd. Я апынуўся (па)сярод
натоўпу.
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anachronistic
amoral  adj. амаральны; разбэшчаны; распусны
amorality n. амаральнасць; разбэшчанасць; распуснасць
amorous  adj. 1. улюблівы 2. закаханы; улюбёны; an amorous look закаханы позірк 3. амурны, любоўны
amorphous  adj. аморфны; бясформенны
amount1 п. 1. сума 2. колькасць
amount2 v. (to) складаць (пэўную суму), дасягаць, быць роўным; His income does
not amount to ₤10 000 a year. Яго даход не дасягае 10 000 фунтаў у год.
amp1 n. (скар. ад ampere) electr. ампер
amp2  n. (скар. ад ampliﬁer) узмацняльнік
ampere n. ампер
amphetamine  n. pharm. амфетамıн
amphibian п. 1. амфıбія, земнаводная жывёла 2. самалёт-амфıбія, танк-амфıбія,
аўтамабıль-амфıбія
amphibrach n. ling., lit. амфібрахій
amphitheatre n. амфітэатр
amphora n. амфара
ample  аdj. багаты, шчодры; дастатковы
ampliﬁcation  n. 1. пашырэнне;
павелічэнне; узмацненне 2. lit., ling. ампліфікацыя
ampliﬁer n. tech. узмацняльнік
amplify  v. 1. павялıчваць; узмацняць
2. падрабязна апıсваць, разгортваць (думку)
amplitude  n. 1. амплітуда 2. дыяпазон; шырыня, размах
ampoule n. med. ампула
ampule AmE = ampoule
amputate v. ампутаваць, адсякаць
amputation n. ампутацыя
amuck = amok
amulet n. амулет, талісман
amuse  v. забаўляць, весялıць, пацяшаць; amuse oneself бавіць (прыемна) час
amusement n. забава, пацеха
amusement park  n. парк з
атракцыёнамi
amusing  аdj. забаўны, займальны,
смешны
an  → a неазначальны артыкль перад
галоснымі; ﬁve miles an hour пяць міль за
гадзıну
anachronism n. анахранıзм
anachronistic adj. анахранıчны

anaconda
anaconda  n. анаконда (самая вялікая змяя)
anaemia n. BrE 1. med. анемıя, малакроўе 2. млявасць, слабасць
anaemic  adj. BrE 1. анемıчны, малакроўны 2. вялы, кволы, вельмі слабы
anaesthesia n. med. анестэзıя, абязбольванне
anaesthetic1 n. BrE болесуцішальны сродак; a general anaesthetic агульны
наркоз; (a) local anaesthetic мясцовы наркоз;
The operation is carried out under a general
anaesthetic. Гэта аперацыя праводзіцца пад
агульным наркозам.
anaesthetic2  adj. BrE болесуцішальны; an anaesthetic drug болесуцішальнае лякарства
anaesthetist n. BrE анестэзіёлаг
anaesthetize, BrE -ise  v. абязбольваць
anagram n. ling. анаграма
anal adj. anat. анальны, заднепраходны
analgesic1  n. med. анальгетык,
болесуцішальны сродак
analgesic2  adj. med. болесуцішальны
analog AmE = analogue
analogous adj. (to/with) аналагıчны,
падобны
analogue n. аналаг (у розных знач.)
analogy  n. аналогія; падабенства,
падобнасць; by analogy па аналогіі
analyse v. аналiзаваць
analyses pl. → analysis
analysis  n. (pl. analyses) аналіз;
падрабязны разгляд; даследaванне ♦ in the ﬁnal/last analysis у канчатковым выніку
analyst n. 1. аналıтык; a political analyst палітычны аглядальнік 2. лабарант-хıмік
3. псіхааналıтык
analytic(al) () adj. аналітычны; an
analytic approach to the problem аналітычны падыход да праблемы
analyze AmE = analyse
anamnesis  n. 1. med. анамнез
2. fml прыпамінанне (мінулага)
anapaest n. ling., lit. анапест
anaphora n. ling. анафара
anarchic adj. анархıчны
anarchism n. анархıзм
anarchist n. анархıст; анархıстка
anarchy  n. анархія, безуладдзе, бязладдзе
anathema n. анафема, адлучэнне ад
царквы; пракляцце
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anesthesiologist
anatomical adj. анатамıчны
anatomist n. анатам
anatomize, BrE -ise  v. анатамıраваць
anatomy  n. анатомія (у розных
знач.)
ancestor n. продак; прашчур
ancestry  n. 1. род, паходжанне, радавод; She comes of distinguished ancestry.
Яна дварaнскага паходжання. 2. продкі; прашчуры
anchor1  n. якар; cast/drop anchor кıнуць якар; lie/ride at anchor стаяць на якары;
weigh anchor зняцца з якара
anchor2  v. 1. ставіць на якар 2. фіксаваць; замацоўваць
anchorage n. якарная стаянка
anchorite n. анахарэт; пустэльнік
anchorman  n. (pl. -men) радыёвядучы; тэлевядучы
anchorwoman  n. (pl. -women)
радыёвядучая; тэлевядучая
anchovyn. zool. анчоус; хамса
ancient  аdj. старадаўнi, старажытны;
антычны; ancient history антычная гісторыя;
an ancient oak векавы дуб
ancillary adj. fml дапаможны; падсобны; ancillary services дапаможныя службы
and  conj. 1. i, ды; з; apples and
pears яблыкі і грушы; bread and butter хлеб
з маслам; you and I мы з вамі/ты ды я 2. а;
I shall go, and you stay here. Я пайду, а вы заставайцеся тут. 3. у спалучэннях: and/or і/
або; and now... (ну) а зараз …; and so on і да
таго падобнае
andante n. mus. андантэ
androgynous adj. двуxполы
androgyny n. гермафрадытызм
android  n. андроід, чалавекападобны робат
anecdotal  adj. : These stories are
not accurate. They are based on anecdotal evidence. Гэтыя гісторыі недакладныя. Яны не
заснаваны на фактах.
anecdote  n. 1. кароткае забаўнае
апавяданне пра рэальную асобу або падзею;
смешная гісторыя 2. (суб’ектыўнае) апісанне, якое не заснавана на фактах
anemia AmE = anaemia
anemic AmE = anaemic
anemone n. bot. анемона, кураслеп
anesthesia AmE = anaesthesia
anesthesiologist  n. AmE
урач-анeстэзіёлаг

anesthetize
anesthetize AmE = anaesthetize
anew adv. (i)знoў, нанова, нанaва
angel  n. анёл; a guardian angel анёлахоўнік
anger1 n. гнеў, злосць
anger2 v. злаваць; выклікаць гнеў; угнявıць
angina (pectoris) () n. med.
стэнакардыя, грудная жаба
angle1  n. 1. вугал, кут 2. тath. вугал
3. пункт гледжання; from another angle з
другога боку
angle2 v. 1. рухацца пад вуглом 2. скіроўваць у пэўным напрамку (таксама перан.)
angle3  v. вудзіць рыбу, лавıць рыбу вудаю
angle bracket n. (звыч. pl.) вуглавая дужка (< >)
angler n. рыбалоў-вудзıльшчык
Anglican1 n. англіканец, прыхıльнік
англіканства
Anglican2  adj. англіканскі; the Anglican Church англіканская царква (царква
Англіі)
anglicize, BrE -ise  v. англізаваць,
надаваць англıйскі характар
angling n. лоўля рыбы вудаю
Anglocentric  adj. англацэнтрычны (скіраваны на адлюстраванне культурных і моўных з’яў Англіі)
Anglo-French  n. hist., ling.
французская мова, якая ўжывалася ў А́нгліі
падчас нарманскага панавання
Anglo-Saxon  аdj. англасаксонскi
Angolan1 n. анголец; анголка
Angolan2 аdj. ангольскi
angora  n. 1. ангорская кошка/каза;
ангорскі трус 2. ангора, ангорская шэрсць;
an angora sweater свıтар з ангоры
angrily  adv. злосна, са злосцю, сярдзıта, гнеўна
angry  аdj. раззлаваны, сярдзıты, злосны; make smb. angry раззлаваць каго-н.
anguish  n. боль, пакута; be in anguish пакутаваць; a look of anguish пакутлівы позірк
anguished adj. пакутлівы
angular  adj. 1. вуглавы; з вострымі
вугламі 2. худы, хударлявы, кастлявы, кашчавы (пра чалавека); a tall angular woman высокая хударлявая жанчына
aniline1 n. chem. анілıн
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annihilation
aniline2  adj. chem. анілıнавы; aniline
dye анілıнавы фарбавальнік
animal1  n. 1. жывёла, жывёлiна; domestic animals свойскiя/хатнія жывёлы; а
wild animal звер, дзıкая жывёлiна; the animal planet планета жывёл 2. жывая істота
3. скацıна (пра грубага, подлага чалавека)
animal2 adj. 1. жывёльны (які мае адносіны да жывёл) 2. жывёльны, грубы, нıзкі;
animal desires/instincts жывёльныя пабуджэнні/інстынкты
animal husbandry n. жывёлагадоўля
animate1 аdj. fml жывы; адушаўлёны;
animate beings жывыя істоты; an animate
noun ling. адушаўлёны назоўнік
animate2  v. 1. ажыўляць; даваць новы ıмпульс; 2. ствараць мультфıльм
animated  adj. ажыўлены, жывы,
жвавы; an animated conversation/discussion
ажыўленая размова/дыскусія; Her face suddenly became animated. Нечакана яе твар
ажывіўся.
animated cartoon  п. анімацыйны/мультыплікацыйны фільм
animation  n. 1. ажыўленасць; актывізацыя 2. анімацыя; мультыплікацыя
animatоr  n. аніматар (спецыяліст
па анімацыі); мультыплікатар
animism  n. анімıзм (уяўленне пра
існаванне душы ў кожнай рэчы; надзяленне
прадметаў і з’яў прыроды ўласцівасцямі
жывых істот)
animist  n. анімıст (прыхільнік тэорыі анімізму)
animosity n. варожасць; непрыязнасць; feel animosity against smb. варожа
ставіцца да каго-н.
anise п. bot. анıс
aniseed n. анıсавае семя
anisette n. анıсавы лікёр
ankle n. шчыкалатка
annals n. аналы; летапіс; хронікі
annex(е)1  n. 1. прыбудова; крыло; флıгель 2. fml дадатак, дапаўненне (да дакумента,
кнігі і да т.п.)
annex2 v. анексаваць; далучаць
annexation  n. анексія; анексаванне; далучэнне
annihilate v. цалкам/поўнасцю знішчаць
annihilation  n. анігіляцыя; знішчэнне

anniversary
anniversary  n. гадавıна; угодкi;
святкаванне ўгодкаў; а wedding anniversary
гадавıна вяселля; аn anniversary edition
юбілейнае выданне
Anno Domini  adv. лацін. нашай эры
annotate  v. анатаваць; забяспечваць
тлумачэннямі
annotation n. 1. каментар, каментарый, тлумачэнне (да тэксту, дыяграмы і
да т.п.); заўвага 2. анатаванне; анатацыя
announce  v. аб’яўляць, абвяшчаць,
паведамляць
announcement  n. аб’яўленне,
абвяшчэнне, паведамленне
announcer  п. 1. дыктар 2. канферансье
annoy  v. назаляць, даймаць, раздражняць, дакучаць, злаваць; It annoys me. Гэта
злуе мяне.
annoyance  n. 1. раздражненне
2. прыкрая непрыемнасць
annoying  adj. прыкры; How annoying!
Якая прыкрасць!
annual1  n. 1. штогоднік (пра публікацыю) 2. bot. аднагадовая раслıна
annual2 аdj. штогадовы, штогодні
annually adv. штогод, штогоду
annuity n. (штогодняя) рэнта, даход
annul  v. ануляваць, адмяняць, касаваць;
annul an agreement ануляваць пагадненне;
annul a marriage (с)касаваць шлюб
annulment  n. ануляванне, адмена,
касаванне
Annunciation  n. eccl. the Annunciation Дабравешчанне, Благавешчанне
anode n. electr. анод
anoint  v. (with) 1. мазаць, змазваць
(скуру, рану) 2. eccl. памазваць
anointed  adj. : the Lord’s Anointed
Памазаннік Божы
anointment  n. 1. змазванне
2. eccl. памазанне
anomalous  adj. fml анамальны,
ненармальны
anomaly  n. анамалія, ненармальнасць, адхіленне
anon adv. lit., dated хутка, скора; See you
anon! Да (хуткай) сустрэчы! Пакуль!
anon. (скар. ад anonymous) ананıмны
anonymity n. ананıмнасць
anonymous  adj. ананıмны; an
anonymous letter ананıмка; an anonymous
(telephone) call ананıмны званок
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antagonist
anorak  n. анaрак, куртка з капюшонам
anorexia (nervosa) () n.
med. анарэксія; адсутнасць апетыту
anorexic1  n. med. хворы на анарэксію
anorexic2  adj. med. якı пакутуе ад
анарэксіі
another  adj., pron. 1. другı; one after
another адзıн за адным; one another адзıн
аднаго 2. другı, ıншы; in another room у
другıм пакоi; another time ıншым разам; one
way or another так ці інакш 3. яшчэ адзıн;
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. адказ; in answer to your
letter у адказ на ваш ліст; I rang the bell, but
there was no answer. Я пазваніў (у дзверы),
але адказу не было. 2. тлумачэнне, рашэнне;
There is no simple answer to the problem. Няма
простага рашэння гэтай праблемы.
answer2 v. 1. адказваць; answer a question адказваць на пытанне; answer the door/
the door bell адчыняць дзверы (на стук ці
званок); answer the telephone адказваць на
тэлефонныя званкı 2. адпавядаць; answer requirements адпавядаць патрабаванням; answer the purpose адпавядаць мэце 3. : answer a charge абвяргаць абвінавачанне 4. :
The dog answers to the name of Rex. Сабака
адклікаецца на мянушку Рэкc; The wound answered to treatment. Рана паддавалася лячэнню.
answer back  phr.v. пярэчыць;
гаварыць дзёрзкасці (у адказ); агрызацца
answer for  phr.v. адказваць, несці
адказнасць; You will answer for your behaviour. Вы адкажаце за свае паводзіны.
answerable adj. (to, for) 1. адказны
(за); I am answerable for his safety. Я нясу
адказнасць за яго бяспеку. 2. на якı можна
даць адказ; His arguments are not answerable.
На яго аргументы нельга адказаць.
answering machine п. аўтаадказчык
answer phone = answering machine
ant п. мурашка ♦ have ants in one’s pants
infml круцıцца, ёрзаць
antagonism  n. антаганıзм; варожасць
antagonist  n. антаганıст, непрымірымы працıўнік

antagonistic
antagonistic  adj. (to, towards)
антаганістычны, варожы
antagonize, BrE -ise v. выклікаць
варожасць/антаганıзм
Antarctic1 п. the Antarctic Антарктыка
Antarctic2  adj. антарктычны; the
Antarctic Circle Паўднёвы палярны круг
ante  n. стаўка; raise/up the ante павышаць стаўкі
ant-eater n. zool. мурашкаед
antecedent1  n. fml 1. якı/што
папярэднічае; папярэдняе 2. antecedents pl.
fml прашчуры, прародзічы, продкі 3. ling.
антэцэдэнт
antecedent2  adj. папярэдні; antecedent events папярэднія падзеі
antechamber n. fml = anteroom
antedate  v. папярэднічаць; antedate
a letter датаваць ліст папярэднім чыслом
antediluvian adj. lit. дапатопны
(перан.)
antelope n. zool. антылопа
antenatal  adj. чэраўны; дародавы;
an antenatal clinic жаночая кансультацыя
antenna  n. (pl. antennae or antennas)
1. tech. антэна 2. entomol. вусік, шчупальца
3. pl. antennae нюх, чуццё (перан.)
antennae pl. → antenna
anterior  adj. 1. anat. пярэдні 2. (to)
папярэдні
anteroom  n. fml пярэдняя, прыхожая; вестыбюль
anthem  п. 1. гiмн; the national anthem дзяржаўны гiмн 2. псалом
anther n. bot. пыльнік, пыльнікавы мяшэчак
anthill n. мурашнік
anthology п. анталогiя
anthracite n. антрацыт
anthrax n. med. сібıрская язва (хвароба)
anthropocentric  adj. philos.,
ling. антрапацэнтрычны
anthropocentrism  n. philos., ling. антрапацэнтрызм
anthropoid1 n. антрапоід
anthropoid2  adj. антрапоідны, чалавекападобны
anthropological adj. антрапалагıчны
anthropologist n. антраполаг
anthropology n. антрапалогія
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anti-missile
anthropomorphic  adj. антрапамарфıчны
anthropomorphism n. антрапамарфıзм
anti-aircraft  adj. зенıтны; antiaircraft artillery зенıтная артылерыя; antiaircraft defence проціпаветраная абарона
antibiotic n. антыбіётык
antibody n. антыцела
Antichrist  n. the Antichrist aнтыхрыст
anticipate  v. 1. чакаць, спадзявацца; They anticipate moving to a bigger house by
the end of the year. Яны спадзяюцца пераехаць у большы дом да канцa гэтага года.
2. прадчуваць; прадбачыць 3. : anticipate
smb.’s wishes апярэджваць нечыя жаданні
anticipation  п. 1. чаканне, спадзяванне; in anticipation of your early reply
чакаючы вашага хуткага адказу 2. прадугадванне 3. апярэджванне
anticlimax  n. 1. спад 2. расчараванне
anticlockwise  adv. супраць гадзıннікавай стрэлкі
anticoagulant  n. med. антыкаагулянт, супрацьзгушчальны сродак
anticolonial  adj. антыкаланіяльны
anti-Communist1  n. антыкамунıст; антыкамунıстка
anti-Communist2  adj. антыкамуністычны
antics  n. pl. 1. гарэзлівасць, свавольства 2. хıтрыкі, штучкі 3. крыўлянне
anticyclone n. антыцыклон
antidepressant  n. антыдэпрэсант
antidote  n. проціяддзе, супрацьяддзе (таксама перан.); an antidote against/
for/to snakebite проціяддзе ад змяıнага ўкусу
anti-fascist1 n. антыфашыст; антыфашыстка
anti-fascist2 adj. антыфашысцкі
antifreeze n. антыфрыз
anti-gas adj. mil. проціхімıчны; antigas equipment сродкі проціхімıчнай aбaроны
antigen n. med. антыген
anti-hero n. антыгерой
antihistamine  n. med. антыгістамıнны сродак
anti-inﬂammatory  adj. med.
процізапаленчы
anti-missile adj. прoціракетны

antimony
antimony n. chem. сурма
antinomy  n. philos. антыномія, супярэчнасць; парадокс
antioxidant  n. chem. антыaксідант
antipathetic  adj. (to) антыпатычны, непрыемны
antipathy  n. (to/towards, against,
for) антыпатыя, пачуццё непрыязнасці; mutual antipathy узаемная антыпатыя; have/feel
an antipathy to/against/for smb. мець/адчуваць антыпатыю да каго-н.
anti-personnel  adj. mil. проціпяхотны, супрацьпяхотны
antiperspirant  n. антыперспірант, дэзадарант
antiquarian  adj. антыкварны;
an antiquarian book букіністычная кнıга
antiquary  n. антыквар; знаўца/
калекцыянер антыкварыяту; гандляр антыкварыятам
antiquated adj. старамодны, устарэлы, дапатопны
antique1  п. антыкварная рэч; помнік
даўніны
antique2  аdj. 1. старажытны; an antique city старажытны горад 2. антыкварны;
an antique vase антыкварная ваза; an antique
shop антыкварная крама, антыкварны магазıн
antiquity  n. антычнасць; старажытны свет (асабліва старажытнагрэчаскі,
старажытнарымскі); a city of great antiquity
(вельмі) старажытны горад; the antiquities of
ancient Greece старажытнасці Элады
antirrhinumn. bot. (і)львıны зеў
anti-Semite n. антысемıт; антысемıтка
anti-Semitic adj. антысемıцкі
anti-Semitism  n. антысемітызм
antisepsis n. med. антысептыкa
antiseptic1  n. med. антысептычны
сродак
antiseptic2  adj. med. антысептычны
antisocial  adj. 1. антыграмадскі;
antisocial behaviour антыграмадскія паводзіны 2. негаваркı; замкнёны
anti-Sovietadjантысавецкі
anti-submarine  adj. mil. процілодачны
anti-tank adj. mil. процітанкавы
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anybody
anti-tetanus  adj. : anti-tetanus
injection проціслупняковы/супрацьслупняковы ўкол
antitheses pl. → antithesis
antithesis  n. (pl. antitheses) 1. антытэза 2. кантраст, супрацьлегласць
antivirus  adj. comput. антывıрусны
antiwar  adj. антываенны; an antiwar demonstration антываенная дэманстрацыя
antler n. аленеў рог
antonym n. ling. антонім
anus n. anat. задні праход
anvil n. кавадла
anxiety п. 1. неспакой, трывога; хваляванне; feel anxiety непакоіцца, хвалявацца
2. моцнае жаданне, імкненне; the people’s
anxiety for the war to end моцнае жаданне
людзей, каб спынıлася вайна
anxious  аdj. 1. заклапочаны, занепакоены, устрывожаны 2. : be anxious about
непакоіцца, турбавацца 3. : She was anxious
to see him. Яна вельмі хацела бачыць яго.
anxiously  аdv. неспакойна, трывожна, з хваляваннем
any1  pron. 1. (у пыт. ск.) хто-небудзь,
што-небудзь; якi-небудзь, нейкi, хоць якı;
колькi-небудзь; Do any of you want to come?
Хоча хто-небудзь з вас прыйсці? 2. (у адм. ск.)
нiхто, нiшто; нiякi; I haven’t talked to any of my
friends. Я не гаварыў ні з кім з маіх сяброў.
3. (у сцвярдж. ск.) усякi, любы, кожны; Take
any of these books. Бяры любую з гэтых кніг.
any2  adj. 1. кожны, любы; Any student
knows this. Кожны студэнт ведае гэта; Come
any time (you like). Прыходзь у любы час.
2. (у адм. ск.) ніякі; There wasn’t any hope. Не
было ніякай надзеі; There is hardly any doubt.
Няма ніякага сумнення; not in any circumstances ні пры якıх абставінах 3. (у пыт. ск.)
якı; якı-небудзь; Is there any news? Ёсць якіянебудзь 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-небудзь; Did you speak to anybody? Вы з кімнебудзь гаварылі? 2. (у адм. ск.) нiхто; I haven’t spoken to anybody yet. Я ні з кім яшчэ не

anyhow
гаварыў. 3. (у сцвярдж. ск.) кожны, любы,
усякi; Anybody can do that. Кожны можа гэта
зрабіць.
anyhow  adv. 1. усё-такі, усё ж (такі);
апрача таго; у дадатак 2. як-небудзь, абы-як
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-небудзь; Is there anything you need? Вам штонебудзь патрэбна? 2. (y адм. ск.) нiчога; He
doesn’t do anything. Ён нічога не робіць. 3. (y
сцвярдж. ск.) усё; усё, што хочаш/хочаце; 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 дадатак;
2. усё-такі, усё ж (такі); усё роўна 3. адным
словам; карацей (кажучы) 4. ва ўсякім разе
anywhere  adv. 1. (y пыт. ск.) дзе-небудзь, куды-небудзь; недзе, дзесьцi; Did you
go anywhere yesterday? (Ці) хадзілі вы кудынебудзь учора? 2. (y адм. ск.) нiдзе; нiкуды; I
can’t ﬁnd my purse anywhere. Я нідзе не магу
знайсці свой кашалёк. 3. (y сцвярдж. ск.)
усюды, скрозь; дзе хочаш/хочаце; куды хочаш/хочаце; You can buy it anywhere. Вы гэта
можаце купіць усюды (у любой краме).
AOB  (скар. ад any other business)
рознае (тое, што не стаіць на парадку дня)
aorist n. ling. аорыст
aorta n. anat. аорта
apace  adv. fml хутка, шпарка; develop/
grow apace хутка разгортвацца/расцı
apart  adv. 1. убаку; на адлегласці; The
two buildings stood 400 metres apart. Гэтыя
два будынкі былі на адлегласці 400 метраў
(адзıн ад аднаго). 2. паасобку; They live apart.
Яны жывуць паасобку. 3. на часткі, на кавалкі; come apart распадацца, развальвацца; fall
apart абвальвацца, рушыцца (перан.); take
apart разбіраць на часткі (матор, гадзіннік і
да т.п.) ♦ joking apart без жартаў
apart from  prep. акрамя, акрамя
таго; апрача, апроч; 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-
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apocope
ations. Aле, акрамя таго, ёсць i іншыя меркаваннi.
apartheid п. апартэıд
apartment  п. 1. AmE кватэра з некалькіх пакояў 2. пакой, памяшканне 3. BrE
pl. apartments апартаменты; the royal apartments каралеўскія апартаменты
apartment block n. BrE шматкватэрны дом
apartment building  n. AmE
шматкватэрны дом
apartment house  n. AmE невялıкі дом з некалькімі кватэрамі
apathetic adj. апатычны, абыякавы
apathetically adv. апатычна, абыякава
apathy n. апатыя, абыякавасць
APC  (скар. ад armoured personnel
carrier) БТР (бронетранспарцёр)
ape1  п. 1. zool. малпа 2. малпа (перан.),
крыўляка
ape2 v. пераймаць, крыўляцца, малпаваць
aperitifn. аперытыў
aperture n. fml адтуліна, дзıрка; шчыліна
apex  n. вяршыня; пік (таксама перан.); the apex of the triangle вяршыня
трохвугольніка; At 40, she reached the apex of
her carreer. У сорак гадоў яна дасягнула вяршыні сваёй кар’еры.
aphasia n. med. афазія; страта памяці
aphid n. тля
aphorism n. ling. афарызм; выслоўе
aphorist n. стваральнік афарызмаў
aphoristic adj. афарыстычны
aphrodisiac  n. афрадызыяк
(сродак, які ўзмацняе палавое пачуццё)
Aphrodite  n. 1. myth. Афрадыта
2. прыгажуня
apiarist n. пчаляр
apiary n. пасека, пчальнıк
apiece  adv. за штуку, са штукі; на кожнага; 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. апломб; празмерная самаўпэўненасць
apocalypse  n. апакаліпсіс; канец
свету
apocalyptic(al) () adj. апакаліптычны
apocope  n. ling. апокапа (утварэнне
новых слоў шляхам усячэння канца слова)

Apocrypha
Apocrypha  n. pl. 1. the Apocrypha
eccl. Aпoкрыфы 2. апокрыфы; творы, аўтар
якıх не ўстаноўлены
apocryphal  adj. 1. eccl. апакрыфıчны, некананıчны 2. няпэўны, сумнıўны
apogee  n. апагей (таксама перан.);
самая высокая ступень развіцця; росквіт (чаго-н.)
apolitical adj. апалітычны
Apollo n. 1. myth. Апалон 2. прыгажун
apologetic  adj. выбачлівы,
прабачлівы; якı просіць прабачэння; an apologetic letter ліст, поўны выбачэнняў; an apologetic smile выбачлівая ўсмешка; with an
apologetic air з вінаватым выглядам; He was
very apologetic. Ён прасіў прабачэння.
apologetics n. апалагетыка
apologist  n. апалагет, абаронца
якой-н. ідэі/якога-н. вучэння; прыхıльнік
(ідэі)
apologize, BrE -ise  v. прасıць
прабачэння
apology  п. прабачэнне, выбачэнне;
make/offer an apology to smb. for smth.
прасıць прабачэння ў каго-н. за што-н.
apoplectic  adj. 1. раз’юшаны,
раззлаваны 2. med., dated апаплексıчны,
схıльны да апаплексіі; an apoplectic attack/
ﬁt апаплексıчны ўдар
apoplexy n. med., dated апаплексıчны ўдар; інсульт
a posteriori  adj. лацін. апастэрыёрны, заснаваны на вопыце
apostle n. 1. Apostle апостал (адзін з 12
паслядоўнікаў Ісуса Хрыста) 2. апостал,
заўзяты паслядоўнік якой-н. ідэі
apostrophe n. ling. апостраф
apothecary  n. dated аптэкар; фармацэўт
apotheosis  n. апафеоз; праслаўленне
appal, AmE appall  v. застрашваць,
прыводзіць у жах; We were appalled at the
sight. Убачанае прывяло нас у жах.
appalling adj. жахлıвы, жудасны
apparatus  п. 1. прыбор, апарат;
апаратура; абсталяванне 2. орган кіравання;
(дзяржаўны) апарат 3. physiol. апарат
apparel  n. lit. 1. адзенне 2. убранне,
уборы, строі
apparent аdj. вiдочны, вiдавочны
apparently  adv. вiдавочна; відаць,
як вiдаць
apparition n. прывід, здань
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appendicitis
appeal1  п. 1. law апеляцыя, абскарджанне 2. прыцягальнасць (сексуальная),
прывабнасць 3. заклiк; адозва; зварот
appeal2  v. 1. апеляваць; абскарджваць;
appeal against the judge’s decision абскардзіць рашэнне суддзı 2. прыцягваць; падабацца; імпанаваць; His courage appealed to her. Ёй
падабалася яго смеласць. 3. звяртацца, заклiкаць; 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. прывабны, прыцягальны 2. якı моліць/просіць; умольны
appear  v. 1. паказвацца, з’яўляцца;
Smoke appeared on the horizon. На гарызонце
з’явіўся дым. 2. здавацца; аказвацца; it appears (to me) that ... (мне) здаецца, што ...;
He appears to have left. Здаецца, ён паехаў/
з’ехаў. 3. выступаць 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. знешнасць; вонкавы выгляд; 2. з’яўленне, паяўленне; make/
put in an appearance з’яўляцца (на людзях)
♦ to all appearances мяркуючы па ўсıм; keep
up appearances рабıць выгляд, што нічога не
здарылася; appearances are deceptive знешнасць падманлівая
appease  v. fml 1. супакойваць, заспакойваць, суцішаць, уціхамıрваць; appease an
angry man супакойваць раз’юшанага чалавека; appease smb.’s anger сунімаць чый-н. гнеў
2. наталяць; appease one’s hunger наталяць
голад
appeasement  n. fml утаймаванне;
замірэнне; a policy of appeasement палıтыка
замірэння
appeaser n. прымірыцель
appellant n. law апелянт
appellate court n. апеляцыйны суд
appellation n. fml назва; абазначэнне; тытул
appellative n. ling. імя агульнае (як
супрацьлегласць імені ўласнаму)
appellee n. law адказчык (па апеляцыі)
append v. fml (to) дабаўляць, дадаваць,
далучаць
appendage n. fml дадатак; прыдатак
appendectomy  n. med. выдаленне апендыкса
appendices pl. → appendix
appendicitis п. med. апендыцыт

appendix
appendix  n. (pl. appendices or appendixes) 1. anat. апендыкс 2. дадатак,
дабаўленне (да кнігі, слоўніка і да т.п.)
appertain  v. fml (to) адносіцца; тычыцца; належаць
appetite  п. апетыт (таксама перан.);
work up an appetite нагуляць апетыт
appetizer, BrE -iser  п. 1. закуска
2. аперытыў
appetizing, BrE -sing  adj. смачны;
апетытны (таксама перан.)
applaud  v. апладзıраваць, вітаць воплескамі; ухваляць
applause п. апладысменты, воплескi; a
storm of applause выбух воплескаў
apple п. яблык ♦ the apple of one’s eye
нешта вельмі дарагое; вельмі дарагı чалавек;
the apple of discord яблык разладу
apple-juice n. яблычны сок
apple-orchard n. яблыневы сад
apple-pie n. 1. яблычны пірог 2. AmE
утульнасць, парадак ♦ in apple-pie order у
поўным парадку; бездакорна
apple sauce  n. 1. яблычнае пюрэ
2. AmE, infml бяссэнсіца, лухта
apple-tree n. яблыня
appliance  п. прылада, прыстасаванне; a dental appliance зубны пратэз; an
electricаl appliance электрапрыбор
applicable  adj. (to) дастасавальны,
прыдатны
applicant  п. кандыдат; прэтэндэнт
(на пасаду, вакансію і да т.п.)
application  п. 1. прымяненне, ужыванне, скарыстанне 2. заява, прашэнне; an application form бланк (для заявы) 3. намазванне (лячэбнай мазі, крэму і да т.п.) 4. : a
database application камп’ютарная праграма
applied  аdj. прыкладны; applied sciences прыкладныя навукi
applique n. аплікацыя, аздоба
apply  v. 1. звяртацца з просьбай (звыч.
пісьмовай); падаваць заяву 2. прымяняць,
ужываць, выкарыстоўваць 3. змазваць (крэмам,
маззю і да т.п.) 4. датычыць, тычыцца; What I
am saying applies only to some of you. Тое, што я
кажу, тычыцца толькі некаторых з вас.
appoint  v. 1. назначаць, прызначаць
(на пасаду) 2. дагаворвацца, дамаўляцца (наконт сустрэчы)
appointee  n. асоба, прызначаная на
якую-н. пасаду
appointment  п. 1. назначэнне,
прызначэнне (на пасаду) 2. сустрэча, спат-
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approach
канне; візıт; I’ve got a dental appointment at 3
o’clock. Мая сустрэча з дантыстам назначана
на 3 гадзіны.
apportion  v. fml (among, betwеen)
размяркоўваць; раздзяляць, дзялıць; apportion money размяркоўваць грошы
apposite  adj. прыдатны, слушны,
дарэчны, трапны
apposition  n. 1. fml дадатак. 2. ling.
прыдатак
appraisal  n. ацэнка (працы); экспертыза
appraise v. fml ацэньваць
appreciable  adj. адчувальны; значны; прыкметны; an appreciable effect значны эфект; an appreciable increase адчувальнае павелічэнне; an appreciable change in
temperature прыкметнае змяненне тэмпературы; appreciable difference істотная розніца; an appreciable amount значная колькасць
appreciate  v. 1. (высока) цанıць,
аддаваць належнае; We appreciate your help.
Мы высока цэнім вашу дапамогу. 2. добра
разбiрацца, разумець, быць знаўцам
appreciation  n. 1. (высокая) ацэнка (чаго-н.) 2. разуменне (чаго-н.) 3. fml рэцэнзія (асабліва станоўчая); станоўчы водгук 4. ﬁnance рост вартасці; павышэнне цаны
appreciative  adj. 1. удзячны 2. якı
разумее каштоўнасць/значэнне (чаго-н.); an
appreciative audience чулая/спагадлівая публіка
apprehend  v. 1. fml арыштоўваць;
затрымліваць 2. dated разумець, спасцігаць
apprehension п. 1. апаска, асцярога, боязь, дрэнныя прадчуванні 2. fml арышт;
захоп; the apprehension of the terrorists
арышт тэрарыстаў 3. разуменне
apprehensive  adj. (about, of) якı
адчувае трывогу; be apprehensive хвалявацца, асцерагацца; be apprehensive of the future хвалявацца за будучыню
apprentice1 п. вучань у майстра; apprentice training прафесıйнае навучанне,
вучнёўства
apprentice2 v. аддаваць y вучнi
apprenticeship  п. вучнёўства; навучанне
apprise v. fml (of) паведамляць, інфармаваць
approach1  п. 1. прыблiжэнне, наблiжэнне, надыход; прыход; the welcome ap-

approach
proach of spring доўгачаканы надыход вясны
2. падыход (да праблемы) 3. падыход (да порта,
ракі і да т.п.)
approach2  v. наблiжацца, падыходзiць; надыходзiць; approach the town
падыходзiць да горада; Autumn is approaching. Надыходзiць восень.
approachable  adj. даступны; дасяжны; дасягальны
approaching  adj. якı набліжаецца;
надыходзячы; The approaching storm made us
hurry. Блізкая навальніца прыспешвала нас.
approbation n. fml адабрэнне, ухваленне; санкцыя, згода (на што-н.)
appropriate1  аdj. (for, to) адпаведны, прыдатны; належны
appropriate2  v. 1. прысвойваць
(асабліва незаконна) 2. асігноўваць, асігнаваць; выдзяляць пэўныя грашовыя сродкі
appropriately  adv. адпаведна,
адпаведным чынам, належна
appropriateness  n. адпаведнасць
appropriation  n. fml 1. прысваенне, прысвойванне; appropriation of property прысваенне маёмасці 2. асігнаванне;
выдзяленне грашовых сум для спецыяльных
мэт 3. асігнаваная сума
approval  п. 1. ухвала, ухваленне,
адабрэнне; in approval у знак згоды; He nodded in approval. Ён кіўнуў (галавой) у знак
згоды. 2. разгляд; ацэнка; зацвярджэнне; The
plan will be submitted to the committee for ofﬁcial approval. План будзе перададзены ў
камітэт на зацвярджэнне. ♦ buy on approval
купıць на пробу (пры продажы тавару)
approve  v. 1. (of) ухваляць; лiчыць
правiльным; Do you approve of my decision?
Вы лічыце маё рашэнне правільным?
2. зацвярджаць; прымаць; ухваляць; The report was unanimously approved. Справаздача
была зацверджана аднагалосна. 3. рэкамендаваць (для карыстання)
approving adj. пахвальны, станоўчы
approximate1  adj. прыблıзны; an
approximate cost прыблıзны кошт; an approximate number прыблıзная лıчба
approximate2  v. fml 1. approximate smth. прыблıзна раўняцца; The total
cost will approximate £10 billion. Агульны
кошт складзе прыблізна 10 мільярдаў.
2. набліжаць; набліжацца да (чаго-н.); The
animals were reared in conditions which ap-
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aquarobics
proximated the wild as closely as possible.
Жывёлы гадаваліся ва ўмовах, максімальна
набліжаных да прыродных.
approximately  adv. прыблıзна;
каля; The ﬂight takes approximately two hours.
Палёт доўжыцца каля дзвюх гадзін.
approximation n. 1. прыблıзная
сума; прыблıзная велічыня 2. (of/to smth.)
набліжэнне; a very close approximation to
the truth вельмі блıзкае набліжэнне да
ıсціны
Apr. пісьмовае скар. ад April красавıк
apricot  n. 1. bot. абрыкос; абрыкосавае дрэва; apricot jam абрыкосавы джэм
2. абрыкосавы колер
April п. красавıк; He was born in April.
Ён нарадзіўся ў красавіку; Jane arrived at the
end of April. Джэйн прыехала напрыканцы
красавіка.
April Fool  n. 1. першакрасавıцкi
жарт 2. ахвяра першакрасавıцкага жарту;
April Fool’s Day/All Fools’ Day Дзень смеху/
гумару; Дзень дурняў
a priori1 adj. лацін., fml апрыёрны
a priori2 adv. лацін., fml апрыёры
apron  п. 1. фартух 2. tech. пляцоўка
для самалётаў перад ангарам 3. theatre авансцэна
apropos adv. лацін. дарэчы; між ıншым; apropos of у сувязі з (чым-н.); Apropos
(of) what you were just saying… У сувязі з тым
што вы толькі што казалі…
apse n. archit. апсıда
apt аdj. 1. адпаведны, слушны; an apt remark слушная заўвага 2. здольны; здатны;
an apt pupil здольны вучань 3. (to) схıльны
(рабіць што-н.)
aptitude  n. (for) здольнасць; здатнасць; схıльнасць; an aptitude test праверка
здольнасцей навучэнцаў
aptly аdv. адпаведным чынам; трапна
aqualung n. акваланг
aquamarine  n. 1. min. аквамарын 2. блакıтна-зялёны колер; колер марской
хвалі
aquaplane n. sport акваплан
aquaria pl. → aquarium
aquarium  n. pl. (aquaria or
aquariums) акварыум
Aquarius  n. 1. astron. Вадалей
(сузор’е) 2. astrol. Вадалей (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
aquarobics n. акваробіка

aquatic
aquatic  adj. 1. вадзяны; aquatic
plants вадзяныя раслıны 2. вадаплаўны (пра
птушак) 3. водны (пра спорт)
aqua vitae   n. лацін.
моцны алкагольны напой (брэндзі, гарэлка),
алкаголь
aqueduct n. акведук
aquiline  adj. арлıны; an aquiline
nose арлıны нос
Arab1  п. 1. араб; арабка 2. арабскі
скакун
Arab2  adj. арабскі; Arab countries/nations арабскія краıны
arabesque  n. арабеска (у розных
знач.)
Arabian  adj. аравıйскі; the Arabian
desert Aравıйская пустыня/пустэльня; the
Arabian Nights «Тысяча і адна ноч» (казкі)
Arabic1  п. арабская мова; in Arabic
па-арабску
Arabic2  аdj. арабскi; the Arabic alphabet арабскi алфавıт; Arabic numerals
арабскiя лıчбы
arabica n. арабіка (кава)
Arabist n. арабıст
arable  adj. ворны; arable land ворная
зямля
Aramaic1 n. арамейская мова
Aramaic2  adj. арамейскі; the Aramaic alphabet арамейскі алфавıт
arbiter  n. 1. арбıтр, суддзя; пасрэднік
2. трацейскі суддзя♦ an arbiter of fashion/
style заканадаўца мод/стылю
arbitrage n. econ. 1. арбітражныя аперацыі (куплі і продажу каштоўных папер) 2. арбітраж, трацейскае рашэнне
arbitrariness  n. 1. адвольнасць
2. самавольства; дэспатызм 3. ling. умоўнасць
arbitrary аdj. 1. адвольны; выпадковы 2. самавольны; дэспатычны 3. умоўны;
arbitrary signs/symbols умоўныя знакі/ сıмвалы
arbitrate  v. 1. быць трацейскім суддзёй; выносіць трацейскае рашэнне 2. перадаваць (справу) у арбітраж
arbitration  n. трацейскі суд; арбітраж
arbitrator  n. 1. арбıтр, суддзя;
пасрэднік 2. трацейскі суддзя
arboreta pl. → arboretum
arboretum  n. (pl. arboretums or
arboreta) арбарэтум; дэндрарый; гадавальнік
(для дрэў і кустоў)

43

archive(s)
arbour n. альтанка
arc n.1. арка2. дуга
arcade  n.1. пасаж; a shopping arcadeгандлёвыя рады 2. archit. аркада
arcane adj. fml таемны, патаемны
arch1n. 1. арка 2. скляпенне
arch2 adj. (часта неадабральна) хıтры
(пра позірк, усмешку); спрытны
arch3v. выгінаць дугой; The cat arched its
back and hissed. Кот выгнуў спіну дугою і зашыпеў.
archaeological adj. археалагıчны
archaeologist n. археолаг
archaeology n. археалогія
archaic  adj. архаıчны; устарэлы; an
archaic form/word архаıчная фо рма/архаıчнае слова; The system is archaic and needs
changing. Сістэма ўстарэла і патрабуе зменаў.
archaism n. ling. архаıзм
archangel n. архангел
archbishop  n. архібıскуп; архіепıскап
archdeacon n. архідыякан
archduchess  n. hist. эрцгерцагıня
(тытул члена былой аўстрыйскай імператарскай фаміліі)
archduchy n. эрцгерцагства
archduke  n. hist. эрцгерцаг (тытул
члена былой аўстрыйскай імператарскай
фаміліі)
arched adj. арачны, аркавы
arch-enemy  n. 1. закляты вораг
2. д’ябал
archeologist  AmE = archaeologist
archeology AmE = archaeology
archer n. 1. стралок з лука; лучнік 2. the
Archer astron. Стралец (сузор’е) 3. the Archer
astrol. Стралец (знак задыяка; чалавек,
якінарадзіўся пад гэтым знакам)
archery n. стральба з лука
archetypal adj. прататыпны
archetype  n. архетып; прататып; тыповы прадстаўнıк
archimandrite n. архімандрыт
archipelago n. архіпелаг
architect п. архiтэктар, дойлiд
architectural  adj. архітэктурны,
будаўнıчы
architecture  п. архiтэктура, дойлiдства
archival adj. архıўны
archive(s) () n. 1. архıў, архıўныя дакументы 2. архıў (месца захоўвання)

archive
archive v. 1. змяшчаць у архıў 2. comput. архіваваць
archivist  n. архівıст; спецыялıст па
архıўнай справе; супрацоўнік архıва; хавальнік фонду
archway n. праход пад аркай
Arctic1 n. the Arctic Арктыка
Arctic2  adj. 1. арктычны; паўночны;
палярны; the Arctic Circle Паўночны палярны круг; the Arctic Ocean Паўночны Ледавıты акіян 2. arctic арктычны, сцюдзёны, вельмі халодны
ardent  adj. палкі; гарачы; палымяны;
an ardent desire гарачае жаданне; an ardent
lover палкі палюбоўнік; an ardent supporter
заўзяты прыхıльнік
ardor AmE = ardour
ardour  n. BrE, fml 1. палымянасць; запал, гарачнасць 2. энтузіязм; стараннасць;
імпэт ♦ damp smb.’s ardour астудзıць чый-н.
запал
arduous  adj. fml цяжкі, напружаны;
энергıчны; an arduous ascent цяжкае ўзыходжанне; an arduous task цяжкая задача; arduous work напружаная праца
areмн. л., цяпер. ч. ад be
area  п. 1. тэрыторыя; плошча; абсяг;
the area under cultivation пасяўная плошча;
She knows the local area very well. Яна ведае
мясцовасць вельмі добра. 2. рэгіён, зона,
раён, акруга; a conservation area запаведнік;
a dollar area доларавая зона; a no-go area
1) забароненая зона 2) забароненая тэма
3. плошча; The room is 12 square metres in
area. Гэты пакой мае памер 12 квадратных
метраў. 4. сфера; галіна дзейнасці; вобласць
arena п. 1. арэна; круглая сцэна (у цырку, тэатры і да т.п.) 2. арэна; поле дзейнасці; the international/political arena мiжнародная/палітычная арэна
aren’t скар. ад 1. are not 2. am not (у пыт.
ск.)
argon n. chem. аргон
argot  n. ling. арго, жаргон; thieves’ argot зладзейскі жаргон
arguable adj. fml 1. даказальны; it is
arguable that... можна сцвярджаць, што...
2. спрэчны; якı патрабуе доказаў
arguably  adv. : He is arguably the
best actor of his generation. Ён, я ўпэўнены,
лепшы акцёр свайго пакалення.
argue  v. 1. (with), (about/over) спрачацца; Do what you are told and don’t argue
(with me). Рабі тое, што табе кажуць, і не
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спрачайся (са мной). 2. аргументаваць; даказваць, даводзiць, пераконваць; it is argued
that… сцвярджаецца, што…; argue against/
for smth. прыводзіць довады супраць/на
карысць чаго-н.; argue smb. into/out of doing
smth. пераканаць каго-н. рабıць/не рабıць
што-н.
argument  п. 1. спрэчка; дыскусiя;
a matter of argument спрэчнае пытанне
2. аргумент, доказ, довад
argumentation  n. аргументацыя, прывядзенне доказаў
argumentative  adj. 1. якı любіць спрачацца 2. спрэчны, дыскусıйны
argy-bargy  n. BrE, infml вэрхал,
гармıдар
aria n. mus. арыя
arid  adj. 1. сухı; перасохлы; засушлівы
(пра зямлю, клімат); arid deserts бязводныя
пустыні/пустэльні 2. нецікавы; нудны; an
arid discussion нецікавая дыскусія
aridity  n. засушлівасць, сухата; сухасць (таксама перан.)
Aries n. 1. astron. Авен (сузор’е) 2. astrol.
Авен (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся
пад гэтым знакам)
arise v. (arose, arisen) fml 1. паўставаць;
узнімацца; узнікаць (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 паўставаць з;
мець вытокі 3. dated уставаць (з пасцелі); He
arose at dawn. Ён устаў на досвітку.
arisen р.р. → arise
aristocracy n. арыстакратыя
aristocrat  n. арыстакрат; арыстакратка
aristocratic  adj. арыстакратычны
arithmetic n. арыфметыка
arithmetic(al) () adj. арыфметычны; arithmetic progression math. арыфметычная прагрэсія
ark  n. каўчэг ♦ Noah’s ark Ноеў каўчэг;
out of the ark устарэлы
arm1  n. 1. рука (ад кiсцi да пляча); at
arm’s length на адлегласці выцягнутай рукı;
under the arm пад пахай 2. рукаў (адзення);
The arms need shortening. Рукавы трэба
ўкараціць. 3. ручка (крэсла); падлакотнік 4. :
the arm of the river рукаў ракı ♦ arm in arm
пад руку/пад ручку; with open arms сардэчна, радасна, ветлiва; keep smb. at arm’s
length трымаць каго-н. на адлегласці

arm
arm2  v. узбройваць; arm oneself with
узбройвацца (таксама перан.)
armada n. армада (таксама перан.)
armadillo n. zool. армадзıл
armament(s) () n. 1. зброя, узбраенне; the armaments industry ваенная прамысловасць; an armaments factory ваенны
завод 2. узбраенне (дзеянне, працэс)
armband n. нарукаўная павязка
armchair n. крэсла, фатэль;
an armchair traveller тэлевандроўнік, тэлепадарожнік
armed  adj. узброены (у розных знач.);
an international armed conﬂict міжнародны
ўзброены канфлıкт; The man is armed and
dangerous. Гэты чалавек узброены і небяспечны. ♦ armed to the teeth узброены да
зубоў
armed forces  п. the armed forces
армія, узброеныя сıлы
Armenian1  n. 1. армянıн; армянка;
the Armenians армяне 2. армянская мова
Armenian2 adj. армянскі
armful  n. бярэмя (дроў); ахапак (сена); an armful of fresh ﬂowers ахапак свежых кветак
armistice n. пepaмıp’e, замiрэнне; спыненне ваенных дзеянняў
armor AmE = armour
armored AmE = armoured
armory AmE = armoury
armour n. латы; панцыр; браня
armoured  adj. браніраваны; an armoured car бронеаўтамабıль; брoнемашына;
бранявıк; an armoured personnel carrier бронетранспарцёр
armoury  n. 1. арсенал (таксама перан.) 2. AmE будынак для вайсковай падрыхтоўкі непрафесіяналаў
armpit п. паха, падпаха
armrest n. падлакотнік
arms  n. pl. 1. зброя, узбраенне 2. (coat
of) arms герб ♦ be under arms быць пад
ружжом, быць у стане баявой гатоўнасці; lay
down one’s arms скласці зброю; take up
arms узяцца за зброю
arms control  n. кантроль над
узбраеннем
arms race n. гонка ўзбраення
arm-twisting n. infml выкручванне
рук (перан.)
arm-wrestling  n. sport армрэслінг
(від барацьбы)
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army п. 1. армiя 2. войска; Her husband
is in the army. Яе муж служыць у войску.
3. вялıкая колькасць, мноства
arnica n. bot. арніка; купальнік
aroma  n. прыемны пах, духмянасць,
водар
aromatherapy n. ароматэрапıя
aromatic  adj. араматычны, пахучы, духмяны, водарны; aromatic herbs пахучыя травы
arose past → arise
around1 adv. 1. прыблıзна, каля; She is
around ﬁfty. Ёй пад пяцьдзясят; Tom arrived
around six o’clock. Том прыехаў каля шасці
гадзін. 2. навокал, вакол, наўкол; all around
усюды; I could hear laughter all around. З усіх
бакоў я мог чуць смех. 3. паўсюль; усюды;
There were papers lying around all over the
ﬂoor. Паўсюль на падлозе ляжалі паперы.
♦ he’s been around ён чалавек бывалы
around2  prep. 1. вакол (кругом); a
fence around the garden плот вакол агарода;
Let’s go around the town, not through it.
Давайце паедзем кругом, а не праз горад.
2. па (усюды); books lying around the room
кнıгі, раскıданыя па пакоі; walk around the
streets хадзıць па вуліцах 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. бесперапынны; кругласутачны
arousal  n. 1. абуджэнне (таксама перан.) 2. узбуджэнне; emotional/sexual arousal
эмацыянальнае/сексуальнае ўзбуджэнне
arouse  v. 1. будзıць, абуджаць (таксама перан.); arouse suspicion выклiкаць падазрэнне 2. узбуджаць (сексуальна)
arpeggio n. mus. арпеджыа
arr. (пісьмовае скар. ад arrivеs/arrival); arr.
London 06.00 прыбывае ў Лондан а шостай
гадзıне раніцы
arraign v. law прыцягваць да суда; абвінавачваць
arrange  v. 1. арганiзоўваць, наладжваць, ладзiць; The party was arranged quickly.
Вечарыну хутка арганізавалі. 2. сістэматызаваць, парадкаваць, упарадкоўваць; уладкоўваць, прыводзiць да ладу; The books were arranged alphabetically. Кнігі былі ўпарадкаваны па алфавіце. 3. mus. рабıць аранжыроўку 4. дамаўляцца; as arranged як дамоўлена

arrangement
arrangement  п. 1. сістэматызацыя; размяшчэнне 2. pl. arrangements падрыхтоўка; меры/мерапрыемствы арганізацыйнага характару; travel arrangements падрыхтоўка да падарожжа; make arrangements
(for) прымаць меры (да); I’ll make arrangements for you to be met at the airport. Я зраблю ўсё, каб вас сустрэлі ў аэрапорце. 3. аранжыроўка (музычная) 4. дамоўленасць; by
prior arrangement згодна з папярэдняй дамоўленасцю; come to an arrangement прыйсцı да згоды
arrant adj. dated : an arrant hypocrite
страшэнны крывадушнік; an arrant fool чысты дурань; arrant nonsense чыстая лухта
array1  n. 1. калекцыя; an array of tools
набор інструментаў; прылады 2. : in battle
array у баявым парадку 3. comput. таблıца;
матрыца 4. lit. убор, убранне
array2 v. fml 1. размясцıць у пэўным парадку (пра прадметы, рэчы і да т.п.) 2. выстройваць, ставіць строем 3. апранаць; апранацца; She was arrayed in a black velvet gown.
Яна была апранута ў чорную аксамітавую
сукенку.
arrears  n. pl. запазычанасць; доўг;
даўгı; be in arrears мець запазычанасць; rent
arrears запазычанасць па квартплаце
arrest1 n. 1. арышт; затрыманне; узяцце
пад варту; пазбаўленне волі; He was put under arrest. Яго арыштавалі. 2. спыненне; затрымка; He died after suffering a cardiaс arrest. Ён памёр ад сардэчнага прыступу.
arrest2  v. 1. арыштоўваць; пазбаўляць
волі; You can get arrested for doing that. Вас
могуць за гэта арыштаваць. 2. fml затрымліваць; спыняць (таксама перан.) 3. звяртаць увагу, захапляць; arrest smb.’s attention
прыцягваць чыю-н. увагу; An unusual noise
arrested his attention. Незвычайны шум прыцягнуў яго ўвагу.
arresting  adj. захапляльны; прыцягальны
arrival п. 1. прыезд; прыход; прыбыццё 2. чалавек, якı прыехаў/прыбыў; an early/
late arrival чалавек, якı прыехаў рана/позна
3. нованароджаны; They are expecting a new
arrival in the family. Яны чакаюць прыбаўлення ў сям’і.
arrive  v. 1. (at, in, on) прыязджаць;
прылятаць; прыходзіць; прыбываць; She’ll
arrive in New York at noon. Яна прыедзе ў
Нью-Ёрк апоўдні. 2. надыходзіць, прыходзіць,
наставаць; The wedding day ﬁnally arrived.
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Нарэшце надышоў дзень вяселля. 3. рабıцца
вядомым; праслаўляцца ♦ arrive at an agreement прыйсцı да згоды; arrive at a decision/a
conclusion прыйсцı да рашэння/высновы
arrogance n. пыха; пагарда; фанабэрыстасць; самаўпэўненасць; ганарыстасць
arrogant  аdj. пыхлıвы; напышлівы;
пагардлiвы; фанабэрысты; самаўпэўнены;
ганарлıвы
arrow п. страла; стрэлка
arse n. BrE, slang 1. taboo зад, дупа 2. дурань, боўдзіла
arsenal  n. арсенал; склад зброі і ваеннай амунıцыі
arsenic n. chem. мыш’як
arson n. падпал (наўмысны і злачынны)
arsonist n. падпальшчык
art1  n. 1. мастацтва; ﬁne arts выяўленчае
мастацтва; applied arts прыкладное мастацтва; works of art творы мастацтва 2. pl. the
arts гуманiтарныя навукi 3. уменне; майстэрства
art2 v. archaic : thou art = you are
artefact n. артэфакт
arterial adj. med. артэрыяльны
arteriosclerosis  n. med.
артэрыясклероз
artery n. 1. med. артэрыя 2. магістраль,
галоўны шлях
artesian  adj. артэзіянскі; artesian
well артэзіянскі калодзеж
artful  adj. 1. хıтры; спрытны; an artful
person спрытнюга 2. добры, зручны ў карыстанні (пра рэчы, прадметы)
artfulness  n. 1. хıтрасць 2. спрытнасць; уменне
art gallery п. мастацкая галерэя
arthritiс  n., adj. med. хворы на артрыт
arthritis n. med. артрыт
artichoke п. арцішок; Jerusalem artichoke земляная груша, тапінамбур
article п. 1. артыкул (у газеце, часопісе)
2. пункт, параграф, артыкул (у дакуменце)
3. прадмет, рэч; household articles прадметы/
рэчы хатняга ўжытку 4. ling. артыкль; the
deﬁnite/indeﬁnite article азначальны/неазначальны артыкль
articulate1 adj. 1. выразны, членараздзельны 2. ясны, дакладна сфармуляваны
articulate2 v. 1. ясна выражаць/фармуляваць 2. ling. артыкуляваць; выразна вымаўляць 3. злучаць; an articulated lorry/
truck грузавıк з прычэпам

articulation
articulation n. ling. артыкуляцыя
articulatory adj. артыкуляцыйны
artifact = artefact
artifіce  n. fml хıтрыкі з мэтай ашуканства
artiﬁcial  аdj. 1. штучны, ненатуральны 2. прытворны, уяўны, удаваны, фальшывы
artiﬁcial intelligence  n.
comput. штучны інтэлект
artiﬁciality n. 1. штучнасць, ненатуральнасць 2. прытворнасць, фальшывасць
artiﬁcial respiration  n. med.
штучнае дыханне
artillery n. артылерыя
artisan n. fml рамеснік
artist  n. 1. мастак; мастачка 2. артыст;
артыстка
artiste  n. (эстрадны) артыст; (эстрадная) артыстка
artistic adj. 1. мастацкі; the artistic director of the theatre мастацкі кіраўнıк тэатра
2. артыстычны; artistic abilities/talent артыстычныя здольнасці/артыстычны талент
artistry n. артыстызм; майстэрства
artless  adj. fml 1. просты, натуральны,
прастадушны, няхıтры 2. немайстэрскі; неадмысловы
artlessness  n. натуральнасць, непасрэднасць, прастадушнасць
artsy adj. AmE = arty
artwork  n. 1. ілюстрацыі (да кнігі,
часопіса і да т.п.) 2. твор мастацтва
arty adj. infml якı прэтэндуе на артыстычнасць; з прэтэнзіяй на вeдaнне мастацтва
Aryan1  n. 1. індаеўрапеец 2. арыец;
арыйка
Aryan2 adj. 1. індаеўрапейскі 2. арыйскі
as1 ; pron. што, якı, (такı) як (напрыклад); She came the same day as you. Яна прыехала 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 ролі, у якасці; 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. Навіна сталася шокам; as always як заўсёды; as a
result of smth. у выніку чаго-н.; as…as
(ужываецца пры параўнанні дзвюх асоб, з’яў
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ascendancy
і г.д.) : He is as tall as his father. Ён такога самага росту, як і яго бацька; It’s not as hard as I
thought. Гэта не так цяжка, як я думаў; as far
as наколькі; As far as I remember/know. Наколькі я памятаю/ведаю; as soon as possible як
мага хутчэй ♦ as white as snow белы 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 дзеяння) 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) паколькі, таму што, бо; As
he was ill, we went without him. Мы паехалі
без яго, бо ён хварэў. 4. (у даданых уступальных сказах) хоць, як ні; Tired as he was he
walked on. Хоць ён і стаміўся, але ішоў далей. 5. (не перакладаецца) This is a picture of
my father as photographed in 1970. Гэта фатаграфія майго бацькі, зробленая ў 1970 годзе.
6. (у спалучэннях) : as for што датычыць, што
тычыцца, што да; As for Alison, she’s doing
ﬁne. Што да Элісан, у яе ўсё цудоўна; as it is
як ёсць, у цяперашнім стане; as it were так
бы мовіць; as long as (у даданых сказах умовы і часу) калı, пры ўмове што, пакуль, у той
час як; You can take the book as long as you
promise to give it back in a week’s time. Ты можаш узяць кнігу, калі паабяцаеш вярнуць яе
праз тыдзень; as much гэтак і; так і; I thought
as much. Я так і думала; as regards/as to што
да, што датычыць; as soon as (у даданых сказах часу) як толькі; I’ll tell him the news as
soon as I see him. Я раскажу яму гэтыя навіны, як толькі ўбачу яго; as usual як звычайна; Jane was late as usual. Як звычайна,
Джэйн спазнілася; as well таксама; She can
do it as well. Яна таксама можа гэта зрабіць;
as well as у дадатак; таксама; 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 дагэтуль; пакуль што; We’ve
had no word from John as yet. Дагэтуль мы нічога не чулі ад Джона.
asana n. асана
asap скар. ад as soon as possible як
мага хутчэй
asbestos n. min. азбест
ascend  v. fml узнімацца, узыходзіць;
паднімацца (таксама перан.); ascend the
throne узысцı на прастол/трон
ascendancy, ascendency  n. fml
(over) панаванне; перавага; дамінуючая пазıцыя

ascendant
ascendant, ascendent n., adj. fml які
дамінуе/пануе; пануючы
ascension  n. 1. the Ascension eccl.
Узнясенне, Ушэсце 2. fml узыходжанне
Ascension Day  n. eccl. Узнясенне,
Ушэсце
ascent n. узыходжанне; пад’ём (на гару,
узгорак і да т.п.); узлёт (пра самалёт); a
steеp ascеnt круты/стромкі пад’ём
ascertain v. fml высвятля ць, устанаў ліваць; пераконвацца, упэўнівацца; The
police are trying to ascertain what really happened. Паліцыя імкнецца высветліць, што
здарылася на самай справе.
ascetic1 n. аскет; аскетка
ascetic2 adj. аскетычны; стрыманы
asceticism n. аскетызм
ascorbic acid  n. аскарбıнавая
кіслата
ascribe  v. (to) прыпıсваць (каму-н.
што-н.); This work is usually ascribed to Shakespeare. Гэты твор звычайна прыпісваюць
Шэкспіру.
ASEAN (скар. ад Association of South
East Asian Nations) АСЕАН
asepsis n. med. асептыка
aseptic adj. med. асептычны, абеззаражаны
asexual  adj. 1. асексуальны
2. бясполы
ash1  п. 1. попел; turn to ashes спапялıць,
ператварыць у попел; They burnt the town to
ashes. Яны спалілі горад дашчэнту. 2. ashes
тлен; прах; She wanted her ashes to be scattered at sea. Яна пажадала, каб яе прах развеялі над морам.
ash2 п. bot. ясень
ashamed  аdj. (of) засаромлены; прысаромлены; be (feel) ashamed (of) саромецца; 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 кантэйнер для смецця
ashen adj. попельны; бледны, змярцвелабледны (пра колер твару)
ashore  adv. 1. да берага, на бераг; come/
go ashore сыходзіць на бераг 2. на беразе
ashtray n. попельніца
Ash Wednesday n. eccl. Папяльцовая серада (першы дзень Вялікага посту ў заходнім хрысціянстве)
Asian1 п. жыхар Азіі; азіят; азіятка
Asian2 аdj. азiяцкi
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asleep
Asian American  п. амерыканец, продкі якога паходзяць з Азіі
Asiatic adj. : the Asiatic tropics тропікі Азіі
aside  adv. убок; збоку; убаку; put/set
aside 1) адкладаць, адкладваць (грошы); We
set aside some money for repairs. Мы адклалі
грошы на рамонт. 2) адкладаць на потым; We
put the question aside for next week. Мы адклалі пытанне на наступны тыдзень; take smb.
aside адвесцi каго-н. убок
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. быццам, як быццам, нiбы, як
бы; He shook his head as if to say “no”. Ён пакруціў галавою, нібы кажучы «не»; He looked at me as if I was mad. Ён паглядзеў на
мяне, быццам я звар’яцеў.
asinine adj. fml дурны, тупы, абмежаваны
ask v. 1. пытаць, спытаць; пытацца, спытацца, запытацца; Can I ask a question? Я магу задаць пытанне?; He asked about her family. Ён спытаўся пра яе сям’ю; He asked where
I lived. Ён спытаўся, дзе я жыву. 2. (пa)пpaсıць (аб чым-н.); ask for help прасıць
дапамогi 3. прасıць дазволу; He asked the
boss whether he could have a day off. Ён
спытаўся ў боса, ці можа ён мець выхадны
дзень. 4. пытацца, даведвацца; ask for a job
пытацца наконт работы 5. запрашаць; зваць;
They asked me to dinner. Яны запрасілі мяне
на абед. 6. патрабаваць; You are asking too
much of him. Вы патрабуеце ад яго зашмат.
7. : ask smb. out запрашаць каго-н. у тэатр,
рэстаран і да т.п. ♦ be asking for it/be asking
for trouble infml лезці/перціся на ражон;
шукаць бяды; лезці ў бяду
askance  adv. падазрона, недаверліва;
look askance at smb. глядзець на каго-н.
скоса
askew1 adj. крывы, косы, касы; перакошаны, нахıлены набок; His hat was slightly
askew. Яго капялюш быў крыху набакір.
askew2 adv. крыва, коса; набок, набакıр
aslant  adv. коса, наўкос, наўскасяк;
The picture hung aslant. Карціна вісела крыва.
asleep  adj. 1. якı спіць; спячы; be fast/
sound asleep моцна спаць; fall asleep заснуць
2. апатычны, неактыўны, безуважны; He is
asleep to the danger. Ён не ўсведамляе небя-

aslope
спекі. 3. здранцвелы, знямелы (пра руку, нагу) 4. спачылы (пра нябожчыка), памерлы
aslope  adv. коса, нахıлена, нахıльна,
пахıла; на схıле
asocial adj. 1. адасоблены, замкнёны,
некантактны 2. асацыяльны, антыграмадскі
asp n. zool. ядавıтая змяя; гадзюка
asparagus n. bot. спаржа
aspect  n. 1. аспект, бок; пункт гледжання; They considered the problem in all
aspects. Яны разгледзелі праблему з усіх бакоў. 2. fml выраз (твару, вачэй); выгляд; вонкавы/знешні выгляд; of pleasing aspect прыемнай знешнасці 3. fml бок, кірунак; the eastern
aspect of the building усходні бок будынка;
My house has a south aspect. Фасад майго
дома глядзіць на поўдзень. 4. ling. трыванне;
the imperfective/perfective aspect незакончанае/закончанае трыванне 5. astron.
канфігурацыя (планет)
aspen1 n. асıна
aspen2  adj. асıнавы ♦ tremble like an
aspen leaf дрыжэць як асıнавы ліст
asperate  v. fml рабıць грубым, рабıць шурпатым
asperges n. eccl. крапленне (святой
вадой)
asperity n. fml 1. шурпатасць, няроўнасць 2. рэзкасць (пра голас, манеры)
3. суровасць; the asperity of the northern
winter суровасць паўночнай зімы
asperse v. fml ганьбіць, ганьбаваць; няславіць, знеслаўляць
aspersion n. fml ганьбаванне
asphalt1 n. асфальт; бітум
asphalt2  v. асфальтаваць, пакрываць
асфальтам
asphyxia n. med. асфіксıя, удушэнне
asphyxiate  v. душыць; выклікаць
асфıксію; задыхацца (ад недахопу кіслароду);
be asphyxiated by gas атруцıцца газам
asphyxiation n. удушша, удушэнне
aspic  n. жэле, заліўное; ﬁsh in aspic
заліўная рыба
aspirant1  n. fml прэтэндэнт;
прэтэндэнтка; кандыдат; кандыдатка
aspirant2  adj. fml якı імкнецца (да
чаго-н.), якı прэтэндуе (на што-н.)
aspirate1 n. ling. прыдыхальны гук
aspirate2  v. 1. вымаўляць з прыдыханнем 2. med. выдаляць вадкасць з цела (з
дапамогай аспіратара)
aspiration  n. 1. iмкненне, моцнае
жаданне, прага; I didn’t realize he had political
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assemble
aspirations. Я не ўсведамляла, што ў яго былі
палітычныя амбіцыі. 2. ling. прыдыханне
aspirator n. tech. аспіратар
aspire  v. (to) iмкнуцца (да чаго-н.);
мець моцнае жаданне, прагнуць; дамагацца;
She aspired to a scientiﬁc career. У яе было
моцнае жаданне займацца навукай.
aspirin n. med. аспірын; таблетка аспірыну; Take two aspirin(s) for a headache.
Прымі дзве таблеткі аспірыну ад галаўнога
болю.
aspiring adj. 1. амбıтны; прагны да
пашаны/славы 2. poet. якı імкнецца да высокага
asquint adv. коса, скоса (таксама перан.); look asquint глядзець скоса; глядзець
падазрона/недаверліва
ass1  n. 1. асёл (таксама перан.) 2. BrE,
infml дурань, боўдзіла
ass2 n. AmE, slang, taboo зад, дупа
assail v. fml 1. атакаваць, нападаць (таксама перан.); рэзка крытыкаваць 2. апаноўваць, ахапляць (пра страх, сумненні і да т.п.);
He was assailed by fear. Яго апанаваў страх.
assailant  n. fml нападнік, хто атакуе
або нападае
assassin n. забойца, кıлер
assassinate  v. забiваць (пра палiтычных або грамадскіх дзеячаў)
assassination  п. забойства (вядомага палiтычнага або грамадскага дзеяча)
assault1  n. 1. напад (таксама перан.);
sexual assaults напады з мэтай згвалтавання
2. прыступ, атака, штурм; an assault on the
capital штурм сталıцы; take by assault узяць
штурмам; assault and battery law абраза дзеяннем
assault2  v. 1. нападаць; He has been
charged with assaulting a police ofﬁcer. Яго абвінавацілі ў нападзе на афіцэра паліцыі.
2. атакаваць; ісцı на прыступ; штурмаваць
assay1 n. tech. аналіз, проба, тэст (металаў або хімічных рэчываў)
assay2  v. аналізаваць сплаў ці рэчыва;
правяраць, даследаваць
assemblage  n. fml 1. збор; калекцыя (пра рэчы); група (людзей) 2. зборка;
мантаж
assemble  v. 1. збіраць; збірацца; All
the students were asked to assemble in the main
hall. Усіх студэнтаў папрасілі сабрацца ў актавай зале. 2. збіраць (часткі мэблі, механізмаў і да т.п.)

assembly
assembly  п. 1. асамблея; заканадаўчы орган; the UN General Assembly Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб’яднаных
Нацый 2. сход 3. пасяджэнне 4. зборка
(частак мэблі, механізмаў і да т.п.)
assembly line п. канвеер
assembly plant п. зборачны цэх
assembly room  п. зала пасяджэнняў; актавая зала
assent1  n. fml (to) згода (на што-н.);
прыняцце прапановы
assent2 v. fml (to) згаджацца, пагаджацца; даць згоду (на што-н.); He didn’t assent to
the terms they proposed. Ён не згадзіўся на
тыя ўмовы, якія яны прапанавалі.
assert  v. 1. сцвярджаць, упэўніваць, запэўніваць; He continued to assert that he was
innocent. Ён настойліва сцвярджаў, што не вінаваты. 2. адстойваць (правы, пункт гледжання); настойваць (на сваіх правах); assert one’s independence адстойваць сваю
самастойнасць/незалежнасць; assert oneself
самасцвярджацца
assertion  n. 1. сцверджанне, заява
2. упэўніванне, запэўніванне
assertive  adj. 1. напорысты, упэўнены
2. самаўпэўнены, саманадзейны; in an assertive
tone аўтарытэтным тонам
assess  v. 1. ацэньваць (таксама перан.);
assess a situation ацанıць сітуацыю 2. вызначаць, устанаўліваць суму (падатку,
штрафу); assess damages вызначаць суму
грашовай кампенсацыі
assessment n. 1. ацэнка, ацэньванне
2. атэстацыя 3. вызначаная сума платы
assessor n. 1. кансультант; эксперт-кансультант 2. ацэншчык 3. эксперт; суддзя
(спартыўных спаборніцтваў)
asset  n. 1. каштоўнасць, вартасць 2. pl.
assets актыў; маёмасць 3. козыр
asset-stripping  n. скупка маёмасці па нıзкіх цэнах з мэтай перапродажу па
больш высокіх цэнах
assiduity n. fml стараннасць, дбайнасць, руплıвасць
assiduous adj. fml старанны, дбайны,
руплıвы; уважлівы
assign v. 1. даваць, задаваць; даручаць;
assign homework (за)даваць дамашняе заданне; The teacher assigned each of the pupils a
different task. Настаўнік даў кожнаму вучню
розныя заданні. 2. назначаць, прызначаць,
вызначаць (дзень, тэрмiн) 3. перадаваць
правы/маёмасць; The agreement assigns copy-
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associate
right to the publisher. Згодна з пагадненнем
аўтарскае права перадаецца выдаўцу.
assignation  n. fml патаемнае спатканне
assignee  n. правапераемнік; упаўнаважаны, прызначаная асоба
assignment n. 1. заданне; даручэнне 2. прызначэнне, назначэнне
assimilate  v. 1. засвойваць, прымаць; assimilate new ideas прымаць новыя
ідэі 2. асіміляваць; асімілявацца; assimilate
immigrants асіміляваць імігрантаў
assimilation  n. 1. асіміляцыя, засвойванне, засваенне 2. ling. асіміляцыя,
прыпадабненне гукаў (пры вымаўленні)
assist  v. 1. дапамагаць, падтрымліваць;
We’ll do all we can to assist you. Мы зробім
усё, каб дапамагчы вам; assist smb. with money/in his work дапамагчы каму-н. грашыма/у працы 2. садзейнічаць 3. : assist in
smth. прымаць удзел у чым-н.
assistance  n. дапамога, падтрымка;
Can I be of any assistance? Ці магу я чым-небудзь дапамагчы?; technical/ economic/
military assistance тэхнıчная/эканамıчная/ваенная дапамога; render/give smb. assistance
аказаць каму-н. дапамогу
assistant  n. асістэнт; асістэнтка; памочнiк; памочнiца; памагаты; памагатая
assistant professor  n. AmE ≅
дацэнт (выкладчык універсітэта ці каледжа)
Assoc. (пісьмовае скар. ад Association) асацыяцыя, аб’яднанне
associate1  n. 1. калега; супрацоўнік;
супрацоўніца; партнёр; business associates
партнёры па бıзнесе 2. таварыш; сябра; сяброўка; супольнік; супольніца; crime associates саўдзельнікі; хаўруснікі
associate2  adj. 1. аб’яднаны; звязаны
(па рабоце, бізнесе) 2. ніжэйшы (па рангу,
пасадзе і да т.п.); an associate director памочнік дырэктара; an associate editor памочнік рэдактара; an associate member член
(якой-н. арганізацыі) з няпоўнымі правамі
associate3 v. 1. асацыяваць, звязваць
(у думках); We associate the name of Columbus
with the discovery of America. Мы звязваем
імя Калумба з адкрыццём Амерыкі; be associated with smb./smth. быць звязаным 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’ядноўваць;
аб’ядноўвацца; далучаць; далучацца; злучаць; злучацца; associate one ﬁrm with an-

associate professor
other аб’ядноўваць фıрму з фıрмай 3. весці
знаёмства, хаўрусаваць; I don’t like you associating with those people. Мне не падабаецца,
што ты водзішся з гэтымі людзьмі. 4. fml
падтрымліваць; далучацца (да думкі, пункту
погляду і да т.п.)
associate professor  n. AmE
акадэмıчны ранг, ніжэйшы за прафесара
association  п. 1. асацыяцыя; таварыства; суполка; згуртаванне; аб’яднанне;
Automobile Association аўтамабıльная асацыяцыя 2. (with) сувязь (паміж людзьмі, арганізацыямі) сяброўства, партнёрства; in association with сумесна (з) 3. асацыяцыя;
успамıн; pleasant associations with childhood holidays прыемныя асацыяцыі, звязаныя з адпачынкам у дзяцıнстве
associative adj. асацыятыўны
assonance n. poet. асананс
assonant adj. асанансны, сугучны
assort v. сартаваць; размяркоўваць; групаваць; класіфікаваць
assorted  adj. пасартаваны; мешаны,
мяшаны; разнастайны; assorted chocolates
набор шакаладу асарцı
assortment  n. асартымент; набор;
a wide assortment of goods шырокі асартымент тавараў
Аsst (пісьмовае скар. ад Assistant) Asst Manager памочнік менеджара
assuage  v. fml змякчаць, палягчаць,
суцішаць (боль, гора); наталяць (голад)
assume  v. 1. меркаваць, лiчыць,
дапускаць; let us assume that… дапусцім,
што… 2. fml прысвойваць (уладу), захопліваць 3. fml браць імя; He assumed a new
name. Ён узяў сабе новае імя. 4. : assume an
air of innocence прыняць нявıнны выгляд
assumed  adj. 1. прыняты; an assumed name псеўданıм, прынятае імя 2. удаваны; assumed indifference удаваная абыякавасць
assuming conj. дапусцім; Assuming it
rains tomorrow, what shall we do? Дапусцім,
што заўтра будзе дождж, што мы будзем рабіць?
assumption1  n. 1. меркаванне, дапушчэнне 2. fml прысваенне, захоп (улады)
3. прыняцце (абавязку)
Аssumption2 n. eccl. Успенне (Багародзіцы)
assurance  n. 1. запэўненне, упэўненне 2. упэўненасць, перакананасць; сама-
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astound
ўпэўненасць 3. BrE страхаванне (жыцця);
страхоўка
assure v. 1. (of) запэўнiваць, упэўнiваць,
пераконваць 2. (oneself of smth.) упэўнiвацца, пераконвацца 3. гарантаваць, забяспeчваць 4. BrE страхаваць жыццё
assured adj.1. упэўнены (пра голас, манеры і да т.п.) 2. гарантаваны, пэўны; Success seems assured. Поспех гарантаваны.
assuredly  adv. fml безумоўна, напэўна, пэўна
Assyrian1  n. 1. асірыец; асірыйка
2. асірыйская мова
Assyrian2 adj. асірыйскі
aster n. bot. астра
asterisk1 n. зорачка (знак зноскі)
asterisk2 v. пазначаць зорачкай
astern adv. naut. 1. на карме; за кармой;
My cabin is astern. Мая каюта на карме.
2. назад
asteroid n. astron. астэроід
asthenia  n. med. астэнıя, кволасць,
слабасць
asthenic adj. med. астэнıчны, кволы,
слабы
asthma n. med. астма
asthmatic1  n. астматык; хворы на
астму
asthmatic2  adj. астматычны; an
asthmatic attack прыступ астмы; asthmatic
patients хворыя на астму
as though = as if
astigmatic  adj. астыгматычны;
astigmatic lenses астыгматычныя лıнзы
astigmatism  n. med. астыгматызм
astir  adj., adv. узбуджаны; у руху; на
нагах
astonish  v. здзiўляць, дзівıць, уражваць; The news astonished everyone. Навіна
здзівіла ўсіх.
astonishedadj. здзıўлены, уражаны
astonishing adj. якı здзіўляе/уражвае; уражальны
astonishingly adv. на дзıва; неспадзявана; Jane took the news astonishingly well.
Джэйн успрыняла навіну на дзіва добра.
astonishment  п. здзiўленне; to
my astonishment на маё здзiўленне; in astonishment у здзiўленні
astound vмоцна здзіўляць, уражваць; шакıраваць; She was astounded by his
arrogance. Яна была шакіравана яго пагардлівым стаўленнем.

astounded
astounded adj. вельмі ўражаны;
шакıраваны
astrakhan  n. каракуль; astrakhan
coats каракулевыя футры
astral  adj. 1. astron. зоркавы, зорны
2. астральны
astray adj., adv. : go astray заблудзıцца,
збıцца з дарогі (таксама перан.) ♦ lead smb.
astray збіць каго-н. з дарогі
astride1 adv. верхам; ride astride ехаць
верхам; stand astride стаяць, расставіўшы
ногі
astride2 prep. 1. верхам; He sits astride
his horse. Ён сядзіць верхам на кані. 2. уздоўж,
паабапал
astringent1  n. вяжучы сродак (пра
ласьён, лекі і да т.п.)
astringent2  adj. 1. вяжучы; якı
спыняе кроў 2. крытычны, рэзкі (пра словы,
каментарый) 3. рэзкі (пра смак або пах)
astrologer n. астролаг
astrological adj. астралагıчны
astrology n. астралогія
astronaut  п. астранаўт; астранаўтка; касманаўт; касманаўтка
astronomer n. астраном
astronomical adj. 1. астранамıчны 2. infml вельмі вялıкі, велічэзны, велізарны; astronomical sums of money велізарныя
сумы грошай
astronomy п. астраномiя
astrophysicist n. астрафıзік
astrophysics n. астрафıзіка
astute  adj. 1. разумны; празорлівы
2. хıтры; каварны
astuteness n. 1. разумнасць; празорлівасць 2. хıтрасць; каварства
asunder  adv. dated 1. у розныя бакı;
rush asunder кıнуцца ў розныя бакı; families
torn asunder by a war сем’і, раскıданыя ў
розныя бакı вайной 2. на кавалкі, на часткі;
break/cut asunder разламаць/разрэзаць на
часткі
asylum  n. fml 1. прытулак, прыстанішча; political asylum палітычны прытулак
2. dated дом для псіхıчна хворых
asymmetric(al) () adj. асіметрычны
asymmetry n. асіметрыя
asynchronous n. fml асінхронны
asyndeton  n. ling. асіндэтон, бяззлучнікавая сувязь
at prep. 1. (для абазначэння месца ў самым агульным сэнсе) у; на; ля, каля; at my
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athlete’s foot
house у мяне (дома); at the hotel/theatre у
гатэлі/тэатры; at the corner/station/meeting
на рагу/станцыі/сходзе; at the door ля/каля
дзвярэй 2. (для абазначэння часу) у, на; at 6
o’clock а шостай гадзıне; at the moment у гэты момант; at dawn на досвітку/зол(а)ку/на
свiтаннi; at night уначы, ноччу; at ﬁrst
спачатку, перш; at once адразу 3. (перад назоўнікам/займеннікам, на які накіравана дзеянне або які з’яўляецца мэтай) у, на; за; look/
shout at smb. глядзець/крычаць на каго-н.;
smile at smb. усміхацца каму-н.; He shot at
the bird. Ён стрэліў у птушку (і не пацэліў).
4. (пры абазначэнні рэакцыі на што-н.) з; I laughed at his jokes. Я смяяўся з яго жартаў.
5. (пры абазначэнні занятку, стану) у; на; за;
at school у школе; at table за сталом/за
ядой; at work на рабоце; He studied at Oxford. Ён вучыўся ў Оксфардзе (ва ўніверсітэце). 6. (пры ўказанні на колькасць, меру,
цану, узровень, узрост, хуткасць) : at 90°
Fahrenheit пры 90° па Фарэнгейту; at an
altitude of 1000 feet на вышынı1000 футаў;
at the age of 60 у 60-гадовым узросце; at
100 km an hour з хуткасцю 100 км у гадзıну
7. (таксама перадаецца тв. скл.) surprised/
pleased at his behaviour здзıўлены/задаволены яго паводзінамі 8. (у спалучэннях) : at
all наогул; to be good/clever at smth./at doing
smth. добра ўмець што-н. рабıць; мець здольнасці 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. атавıзм
atavistic  adj. fml атавістычны; an
atavistic instinct/fear атавістычны інстынкт/
страх
ataxia, ataxy, nmed. атаксıя
ate past → eat
atelier  n. майстэрня мастака, студыя,
атэлье
atheism n. атэıзм
atheist n. атэıст; атэıстка
atheistic adj. атэістычны
atherosclerosis  n. med. атэрасклероз
atherosclerotic adj. med. атэрасклератычны
athlete  n. 1. атлет, спартсмен; спартсменка 2. BrE лёгкаатлет; лёгкаатлетка
athlete’s foot n. грыбковая хвароба
на нагах (мікоз)

athletic
athletic  adj. 1. спартыўны; athletic
competitions спартыўныя спаборнiцтвы

2. моцны, дужы
athletics n. атлетыка; лёгкая атлетыка; заняткі спортам
at-home1 n. неафіцыйны прыём гасцей
at-home2  adj. хатні; at-home clothes
хатняя вопратка; an at-home job надомная
праца
athwart  adv., prep. fml 1. упоперак;
наўскос; They put a table athwart the doorway.
Яны паставілі стол упоперак дзвярэй. 2. супраць, супроць; насуперак; His statement ran
athwart what was previously said. Яго словы супярэчылі таму, што было сказана раней.
atishoo interj. BrE апчхı!
Atlantic  adj. атлантычны; an Atlantic liner трансатлантычны лайнер
Atlanticism n. атлантызм
atlas n. атлас; a road atlas of Europe атлас дарог Еўропы; a world atlas атлас свету
ATM  n. (скар. ад automated teller
machine) банкамат
ATM card  n. AmE пластыкавая
картка (для атрымання грошай з банкамата)
atmosphere п. 1. the atmosphere атмасфера; pollution of the atmosphere забруджванне атмасферы 2. паветра (у пакоі, горадзе); a stuffy atmosphere цяжкае паветра
3. атмасфера (перан.); абставіны; сітуацыя;
настрой; a friendly atmosphere сяброўская
атмасфера
atmospheric adj. атмасферны; atmospheric pollution атмасфернае забруджванне; atmospheric pressure атмасферны
ціск
atmospherics п. pl. атмасферныя
перашкоды (пра радыё)
atoll п. атол (каралавы востраў, які мае
форму суцэльнага ці разарванага кальца)
atom n. атам
atom bomb n. атамная бомба
atomic  adj. атамны; the atomic age
атамны век; the atomic bomb атамная бомба;
atomic energy/power атамная энергія
atomic number  n. phys. атамны парадкавы лік
atomize, BrE -ise  v. 1. распыляць
2. раздрабняць (на маленькія часткі); разбіваць на атамы
atomizer  n. распыляльнік, пульверызатар
atonal adj. mus. атанальны
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attack
atonality n. mus. атанальнасць
atone  v. fml 1. загладжваць (віну)
2. (for) кампенсаваць, вяртаць (пра страты)
atonement  n. fml 1. загладжванне
(віны) 2. кампенсацыя, пакрыццё страт; make
atonement for прапанаваць кампенсацыю
atop adv., prep. AmE (dated in BrE) зверху, наверсе, паўзверх; па; над; a glass of beer
with white foam atop куфель пıва з белай пенай зверху
at-risk adj. : at-risk children дзеці групы рызыкі
atrium n. 1. archit. атрыум; крыты порцік 2. med. перадсэрдзе
atrocious  adj. 1. жудасны, страшэнны, жахлıвы; atrocious weather жахлıвае надвор’е; She speaks English with an atrocious
accent. Яна гаворыць па-англійску са страшэнным акцэнтам. 2. бязлıтасны, люты, жорсткi, зверскi
atrocity  n. лютасць; люты ўчынак;
жорсткасць, зверства
atrophy1  n. 1. med. атрафıя; muscular
atrophy атрафıя мускулаў 2. fml аслабленне,
прытупленне
atrophy2 v. 1. атрафıравацца 2. прытупляцца
atropine n. pharm. атрапıн
attaboy  interj. infml малайчына!;
брава!
attach  v. 1. прымацоўваць, прыклейваць, прывязваць; attach a rope to smth.
прывязваць вяроўку да чаго-н. 2. attach
(great) importance/signiﬁcance/value/weight
to smth. надаваць чаму-н. (вялıкае) значэнне
3. : attach oneself to smb. прыстаць, прычапıцца да каго-н. (перан.)
attache  п. аташэ; a cultural attache
аташэ па культурных сувязях; a military attache вaенны аташэ
attachecase  п. дыпламат (плоскі
партфель)
attached  adj. 1. адданы; прыхıльны
2. прымацаваны; падключаны; далучаны
attachment  п. 1. прывязанасць,
прыхıльнасць; любоў; a child’s strong attachment to his parents любоў дзіцяці да сваıх
бацькоў 2. адданасць, вернасць (ідэалам, ідэям, справе) 3. прыстасаванне, прылада; прыстаўка 4. прымацоўванне, прымацаванне
5. прыкамандзіраванне; стажыроўка 6. comput. залучнік (у электроннай пошце)
attack1  n. (on) 1. напад, нападзенне; a
series of racist attacks серыя расıсцкіх напа-

attack
даў 2. атака, наступленне; launch/make/
mount an attack пачаць штурм, перайсцı ў
наступленне 3. крытыка, нападкі 4. med.
прыпадак; прыступ (таксама перан.); a heart
attack сардэчны прыступ; а migraine attack
прыступ мігрэні; an attack of the giggles
прыступ смеху 5. sport атака; штурм
attack2  v. 1. нападаць; A woman was attacked and robbed by a gang of youths. Банда
падлеткаў напала на жанчыну і абрабавала
яе. 2. атакаваць, нападаць; At dawn the enemy
attacked the town. На досвітку вораг атакаваў
горад. 3. крытыкаваць, нападаць (перан.); be
under violent attack быць прадметам рэзкіх
нападак 4. нападаць; шкодзіць; Locusts attacked the crops. На пасевы напала саранча.
5. энергıчна брацца (за што-н.); навальвацца
6. sport атакаваць, штурмаваць
attacker n. той, хто нападае
attagirl interj. малайчына!; брава!
attain  v. 1. дабівацца, дасягаць, здабываць; attain a goal дасягнуць мэты 2. fml
дасягаць (пра ўзрост, узровень і да т.п.); attain the age of 100 дажыць да ста гадоў
attainable adj. дасягальны, дасяжны;
attainable goals/objectives/targets дасягальныя мэты
attainder n. hist., law страта правоў і
маёмасці
attainment  n. fml 1. дасягненне;
the attainment of the target дасягненне мэты
2. (звыч. pl.) attainments дасягненні; веды;
кваліфікацыя; His scientiﬁc attainments are
impressive. Яго навуковыя дасягненні ўражваюць.
attempt1 п. 1. спроба, намаганне; make
an attempt спрабаваць; They made no attempt
to escape. Яны нават не зрабілі спробы
ўцячы. 2. замах (на жыццё); Someone has
made an attempt on the President’s life. На
жыццё прэзідэнта быў зроблены замах.
attempt2  v. спрабаваць; намагацца,
старацца; сıліцца; I will attempt to answer all
your questions. Я паспрабую адказаць на ўсе
вашы пытанні.
attempted  adj. : attempted murder
замах на жыццё; attempted robbery спроба
зрабıць крадзеж
attend v. 1. прысутнiчаць, быць; наведваць (пра мітынг, канцэрт, сход, цырымонію
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
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attenuate
адну школу. 2. (to) fml быць уважлiвым; He
hadn’t been attending during the lesson. Ён не
быў уважлівым на ўроку. 3. (to) рупіцца,
дбаць; attend to the education of one’s children дбаць пра адукацыю сваıх дзяцей
4. даглядаць (хворага); Two nurses attended to
his needs constantly. Дзве медсястры ўвесь
час даглядалі яго. 5. fml суправаджаць; The
President was attended by several members of
the staff. Прэзідэнта суправаджалі некалькі
чалавек з яго каманды. 6. (on/upon; to) прыслугоўваць; абслугоўваць (пакупніка, кліента)
attendancen. 1. прысутнасць; наведванне (школы, лекцый і да т.п.); high/lоw attendance добрае/дрэннае наведванне (заняткаў); Attendance at these lectures is not compulsory. Прысутнічаць на гэтых лекцыях неабавязкова. 2. прысутныя (студэнты,
слухачы і да т.п.); The attendance at the meeting was over 300. На мітынгу прысутнічала
больш за 300 чалавек. ♦ be in attendance fml
1) прысутнічаць (на мерапрыемстве) 2) суправаджаць; dance attendance танцаваць
вакол каго-н. (быць паслужлівым); take attendance AmE правяраць
attendant1n. 1. асоба, якая абслугоўвае або дапамагае; a cloakroom attendant
гардэробшчык; гардэробшчыца; a medical
attendant медсястра 2. суправаджальнік;
суправаджальніца
attendant2 adj. fml якı суправаджае;
attendant circumstances суправаджальныя
акалıчнасці; attendant problems праблемы,
якıя суправаджаюць (якую-н. справу)
attendee  n. AmE прысутны (на мітынгу, сходзе і да т.п.)
attendern. BrE той, хто наведвае (заняткі, школу і да т.п.)
attention n. 1. увага; уважлiвасць; call/
draw smb.’s attention to smth. прыцягнуць увагу каго-н. да чаго-н., звярнуць увагу каго-н. на
што-н.; pay attention to smb./smth. звярнуць
увагу на каго-н./што-н.; Attention, please! Увага! 2. вялıкая ўвага; інтарэс; цікавасць; attract
attention выклікаць цікавасць; be the centre
of attention быць у цэнтры ўвагі 3. догляд,
нагляд; клопат; He was in need of medical attention. Яму патрабаваўся медыцынскі догляд.
4. mil. (у граматычным значэнні выклічніка)
смıрна! (каманда)
attentive  аdj. 1. уважны, уважлiвы
2. клапатлıвы, чулы 3. ветлiвы, далiкатны
attenuate  v. fml аслабляць, змяншаць (сілу, уздзеянне і да т.п.)

attest
attest  v. fml 1. сведчыць; быць доказам
2. пасведчыць, засведчыць; пацвярджаць,
сцвярджаць; attest a signature засведчыць
подпіс
attestation  n. fml 1. сведчанне; пацвярджэнне, доказ (чаго-н.) 2. засведчанне,
пацвярджэнне (подпісу; у судзе і да т.п.)
attic n. гара, гарышча; мансарда
attire1 n. fml убор, убранне, строі; dressed in formal evening attire апрануты ў строгі вячэрні ўбор
attire2 v. fml апранаць; апранацца
attitude  n. стаўленне, адносiны, пазıцыя
attn. (пісьмовае скар. ад for the attention of) да
ўвагі
attorney n. 1. law атарней; адвакат; павераны 2. давераны, давераная асоба
Attorney General n. law 1. BrE
генеральны атарней (у Вялікабрытаніі)
2. мінıстр юстыцыі (у ЗША)
attract  v. 1. (звыч. passive) вабiць,
захапляць, цікавіць; І had always been attracted by the idea of working abroad. Мне заўсёды
было цікава папрацаваць за мяжой. 2. прыцягваць (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. прыцягваць; A magnet attracts iron.
Магніт прыцягвае жалеза.
attraction  n. 1. прывабнаць, прыцягальнасць (асабліва сексуальная) 2. славутасць, знакамıтае месца; tourist attractions
славутасці/выдатныя мясцıны, якıя прывабліваюць турыстаў 3. цікавінка; забава; эфектны нумар праграмы 4. phys. прыцягненне,
прыцяжэнне; gravitational/magnetic attraction зямное/магнıтнае прыцяжэнне
attractive  adj. 1. прывабны, прыгожы, прыцягальны (асабліва сексуальна); an
attractive woman прывабная жанчына 2. атракцыйны, захапляльны (пра рэчы, мясціны і
да т.п.)
attractiveness  n. прывабнасць,
прыцягальнасць
attribute n. 1. прыкмета; уласцıвасць;
характэрная рыса; 2. ling. азначэнне; атрыбут
attribute  v. прыпıсваць, надаваць;
This play is usually attributed to Shakespeare.
Гэта п’еса звычайна прыпісваецца Шэкспіру.
attribution  n. прыпıсванне, прыдаванне, надаванне; прыналежнасць
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augur
attributive adj. ling. атрыбутыўны
attrition  n. fml 1. знясıленне; a war of
attrition вайна, разлıчаная на знясıленне працıўніка 2. знос, зношванне; марнаванне; трата (прыродных рэсурсаў)
attune  v. (to) 1. настройваць, прыводзіць у сугучнасць 2. прыстасоўвацца (да
шуму)
ATV  (скар. ад all-terrain vehicle)
усюдыход
atypical adj. атыпıчны
aubergine n. баклажан
auburn  adj. руды, каштанавы, рыжакарычневы (пра колер валасоў)
auction n. аўкцыён
auctioneer n. аўкцыянıст
audacious  adj. fml 1. адважны, смелы; an audacious pilot адважны пілот 2. нахабны, грубы
audacity n. 1. адвага, смеласць 2. нахабства
audibility n. чутнасць; гучнасць
audible adj. чутны; якı гучыць
audience  n. 1. публiка; гледачы; слухачы; аўдыторыя 2. аўдыенцыя
audio tape n. плёнка гуказапісу
audio-visual adj. аўдыявізуальны
audit1 n. аўдыт, праверка, рэвıзія
audit2 v. 1. правяраць, рэвізаваць 2. быць
вольным слухачом (ва ўніверсітэце, у каледжы)
audition1  v. праслухоўванне (спевака,
акцёра), слуханне
audition2  n. праслухоўваць (спевака,
акцёра)
auditor n. 1. аўдытар, рэвізор, фінансавы кантралёр 2. вольны слухач (каледжа,
універсітэта)
auditoria pl. → auditorium
auditorium  n. (pl. auditoriums or
auditoria) глядзельная зала; канцэртная зала;
аўдыторыя (памяшканне)
auditory  adj. слыхавы; the auditory
nerve слыхавы нерв
auger1 n. свердзел
auger2 v. свідраваць
augment v. fml павялıчваць, пабольшваць (аб’ём, памер, колькасць і г.д.)
augmentation  n. павелічэнне;
прырост
augur1  n. 1. hist. аўгур (у старажытным Рыме) 2. прарок; прадказальнік
augur2 v. fml прадказваць; прадвяшчаць;
augur well/badly быць добрай/дрэннай прыкметай

augury
augury  n. lit. прадказанне; прадвесце;
прыкмета
Aug. (пісьмовае скар. ад August) жнıвень
August п. жнıвень
august n. fml велічны; паважны
auk n. zool. гагарка
aunt  п. 1. цётка (бацькава або матчына
сястра; жонка дзядзькі) 2. infml цёця, цётка
auntie, aunty п. infml цётачка, цёця
aura  n. аўра (таксама перан.); атмасфера (перан.)
aural  adj. 1. вушны 2. слыхавы; aural
and visual images слыхавыя і зрокавыя вобразы; aural comprehension tests тэсты на
слыхавое ўспрыманне
aureate  adj. fml залаты; залачоны;
залацıсты
aureole n. lit. арэол; німб
auricle  n. anat. 1. перадсэрдзе 2. вонкавае вуха
aurochs  n. (pl. aurochs) zool. 1. зубр
2. тур
auspices n. pl. : under the auspices of
smb./smth. пад эгıдай каго-н./чаго-н.
auspicious  adj. fml спрыяльны; памысны, удалы; an auspicious start памысны
пачатак
austere  adj. 1. просты (пра стыль)
2. строгі, суровы 3. аскетычны
austerity  n. строгасць, суровасць;
аскетычнасць
Australian1  n. аўстралıец; аўстралıйка
Australian2 аdj. аўстралıйскi
Austrian1 n. аўстрыец; аўстрыйка
Austrian2 аdj. аўстрыйскi
autarky, autarchy n. аўтаркıя
authentic  adj. 1. аўтэнтычны; арыгінальны 2. праўдзıвы, правільны 3. сапраўдны
authenticate v. пацвярджаць аўтэнтычнасць; паказваць сапраўднасць
authenticity n. аўтэнтычнасць; сапраўднасць
author  п. 1. аўтар; пiсьменнiк; author’s
rights аўтарскае права 2. творца, ініцыятар
authoritarian adj. аўтарытарны,
недэмакратычны
authoritarianism  п. аўтарытарызм
authoritative  adj. 1. уладны; an
authoritative tone (of voice) уладны тон
2. аўтарытэтны, варты даверу (пра крыніцы)
3. уплывовы
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autopsy
authority  n. 1. улада, паўнамоцтва
2. pl. authorities улады, начальства 3. аўтарытэт, аўтарытэтная асоба
authorization  n. афіцыйны дазвол; санкцыя
authorize  v. даваць дазвол/права;
дазваляць; санкцыянаваць
authorship v. аўтарства
autism n. med. аўтызм
auto n. AmE аўтамабıль, машына
autobiographer n. аўтабіёграф
autobiographical

adj.
аўтабіяграфıчны
autobiography n. аўтабіяграфія
autocephalous eccl. аўтакефальны
autoclave n. аўтаклаў
autocracy n. 1. аўтакратыя, абсалютная ўлада 2. аўтакратычная краıна
autocrat n. аўтакрат; самадзержац
autocratic adj. аўтакратычны
autocross n. аўтакрос, аўтапрабег
autocue n. тэлесуфлёр
autograph1 n. аўтограф
autograph2  v. ставіць аўтограф;
падпıсваць
autoimmune adj. med. аўтаімунны
automaker  n. AmE вытворца
аўтамабıляў (кампанія)
automat n. AmE рэстаран-аўтамат
automate v. (звыч. passive) аўтаматызаваць
automated teller machine
n. банкамат
automatic n. 1. аўтаматычная зброя
2. BrE машына з аўтаматычнай трансмıсіяй
automatic  adj. 1. аўтаматычны;
automatic doors аўтаматычныя дзверы; an
automatic
riﬂe
аўтаматычнае
ружжо
2. неўсвядомлены, машынальны, міжвольны
automation n. аўтаматызацыя
automaton  n. робат, аўтамат (таксама перан.)
automobile  n. AmE аўтамабıль,
аўтамашына; the automobile industry аўтамабıльная індустрыя
autonomous  adj. 1. аўтаномны (пра
краіну, рэгіён і да т.п.) 2. самастойны (пра чалавека)
autonomy  n. 1. аўтаномія, самакіраванне; незалежнасць 2. самастойнасць
(пра чалавека)
autopilot n. аўтапілот
autopsy n. аўтапсıя, разразанне трупа

autumn
autumn  п. восень; in the autumn of
2008 восенню 2008; in early/late autumn ранняй/позняй восенню; autumn rains восеньскія дажджы
autumnal adj. восеньскі, асенні; autumnal colours восеньскія фарбы
auxiliary1  п. 1. ling. дапаможны дзеяслоў 2. памагаты; памочнік; памочніца
auxiliary2 adj. дапаможны; auxiliary
nurses/workers дапаможныя медсёстры/рабочыя; an auxiliary verb ling. дапаможны
дзеяслоў
avail  n. : be of little/no avail fml быць
непрыдатным; to little/no avail fml быць марным/беспаспяховым
availability n. наяўнасць, даступнасць
available adj. наяўны, даступны
avalanche n. лавıна (таксама перан.)
avant-garde n. the avant-garde авангард (пра мастацтва, музыку, літаратуру)
avarice  n. fml прагнасць, скупасць,
сквапнасць, хцıвасць
avaricious  аdj. fml прагны, скупы,
сквапны, хцıвы
Ave., Av. AmE (пісьмовае скар. на адрасе ад
Avenue) авеню, вуліца
avenge v. помсціць, адплачваць; адпомсціць
avengeful adj. помслівы
avenger n. мсцıвец; мсцıвіца
avenue n. 1. авеню, шырокая вулiца,
праспект 2. алея, авеню 3. шлях (перан.); an
avenue to success шлях да поспеху
aver  v. fml сцвярджаць, упэўніваць, запэўніваць
average1 n. сярэдняя велічыня; сярэдняе; above/below average вышэй/ніжэй
сярэдняга; on average y сярэднiм
average2  аdj. 1. сярэднi; an average
cost/price сярэдняя цана 2. нармальны, звычайны; children of above/below average intelligence дзеці з інтэлектам вышэй/ніжэй сярэдняга
average3 v. выводзіць сярэдні лік
averse adj. неахвотны, якı не жадае
aversion n. агıда; антыпатыя
avert v. 1. адхіляць, прадухіляць 2. адводзіць (вочы, твар)
aviary n. птушнік
aviation n. авiяцыя
aviator n. авіятар, пілот, лётчык; лётчыца
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awash
avid adj. прагавıты, прагны; заўзяты; an
avid reader/collector заўзяты чытач/калекцыянер
avidity  n. прага, прагнасць; eat with
avidity прагна есці; read with avidity чытаць
запоем
avionics n. авіяцыйная радыёэлектроніка
avocado n. bot. авакада
avocation  n. пабочны занятак;
хобі
avoid v. 1. пазбягаць, унiкаць 2. ухiляцца; абмінаць
avoidance  n. (of ) абмінанне; ухіленне
avow v. fml прызнавацца, шчыра казаць
avowal v. fml прызнанне; an avowal of
love прызнанне ў каханні
avuncular  adj. fml добразычлıвы,
дружалюбны
await  v. fml чакаць; 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 зусıм не спаць;
зусıм прачнуўшыся 2. : be awake to smth.
усведамляць (небяспеку, неабходнасць)
awake2  v. (awoke, awoken) fml 1. будзıць; His voice awoke the sleeping child. Яго
голас разбудзіў дзіця, якое спала. 2. прачынацца 3. абуджаць, узбуджаць; awake interest in smb. абудзıць цікавасць у каго-н.
awaken v. fml 1. прачынацца, прачнуцца (ад сну) 2. абуджаць; выклікаць (пра
эмоцыі); awaken to smth. пачаць усведамляць што-н. (страту чаго-н.)
awakening  n. 1. усведамленне;
rude awakening горкае расчараванне 2. абуджэнне; цікавасць, інтарэс
award1  n. 1. узнагарода 2. прэмія
3. кампенсацыя 4. грант
award2  v. 1. узнагароджваць 2. прысуджаць, вызначаць (суму грошай)
awardee  n. узнагаро джаны; атрымальнік прэміі
aware  adj. : be aware ведаць, усведамляць; разумець; He was well aware of the problem. Ён добра ўсведамляў праблему.
awareness n. усведамленне
awash  adj. (with) 1. пакрыты вадой
2. напоўнены, перапоўнены; The city is awash
with drugs. Горад перапоўнены наркотыкамі.

away
away1  adj. : be away (from) адсутнічаць; 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 адлегласцi ад; far away
далёка 2. абазначае аддаленне; run away
уцякаць ♦ (do) away with lit. пакончыць з
(чым-н./кім-н.)
awe  n. глыбокая пашана і страх; здзіўленне; захапленне
awe  v. fml (звыч. passive) напаўняцца
страхам
awesome adj. жахлıвы
awful  аdj. 1. жахлıвы, жудасны, страшны, страшэнны; the awful horrors of war жахі
вайны 2. infml вельмі непрыемны; страшэнны; надзвычайны
awfully аdv. страшэнна; вельмі; моцна
awhile adv. fml хвілıнку, хвілıначку
awkward аdj. 1. няёмкi 2. нязграбны,
няўмелы
awkwardness  n. нязграбнасць,
няўклюднасць
awl n. шыла
awning n. навес; тэнт
awoke past → awake
awoken p.p. → awake
awry1 adj. крывы, перакрыўлены
awry2 аdv. крыва, набок
ax1 AmE = axe1
ax2 AmE = axe2
axe1  n. 1. сякера, тапор 2. the axe infml
звальненне
axe2 v. 1. скарачаць бюджэтнае фінансаванне 2. звальняць, скарачаць 3. забіваць сякерай (каго-н.)
axel n. аксель (у фігурным катанні)
axes pl. → axis
axial adj. восевы
axiology philos. аксіялогія
axiom n. аксіёма
axiomatic adj. аксіяматычны
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. азалія
Azerbaijan adj. азербайджанскі
Azerbaijani  n. 1. азербайджанец; азербайджанка; the Azerbaijanis азербайджанцы 2. азербайджанская мова
azimuth n. astron. азімут
azote chem. азот
Aztec  n. ацтэк (індзеец племені ацтэкаў)

baby boomer
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azure1 n. блакıт, светла-сıні колер
azure2 adj. блакıтны
azygous anat., biol. няпарны

Bb
B, b n. 2-я літара англійскага алфавіта
B1 n. mus. нота «сі»
B2  n. адзнака «добра»; She got (a) B in/for
geography. Яна атрымала «добра» па геаграфіі.
b. (пісьмовае скар. ад born) нарадзıўся; нарадзıлася; Emily Dickinson, b. 1830. Эмілі Дыкінсан, нар. 1830.
BA  n. (скар. ад Bachelor of Arts) бакалаўр гуманітарных навук
baa1 n. бляянне (авечак, ягнят)
baa2 v. бляяць (пра авечак, ягнят)
baba n. ромавая баба
babble1  n. 1. балбатанне, балбатня; I
can’t stand the babble of my neighbours. Я цярпець не магу балбатню маіх суседзяў. 2. лапатанне
babble2  v. 1. балбатаць 2. лапатаць
3. цурчаць, цурчэць (пра ваду)
babbler  n. балбатун; балбатуха; лапатун; лапатуха; марнаслоў
babe  n. 1. dated дзіця, дзіцё, немаўля
2. slang бэйбі (у звароце да дзяўчыны)
3. infml красуня ♦ babes in the wood даверлівыя людзі, наıўныя людзі
babel  n. fml неразбярыха; шум; гам;
What a babel! Якая неразбярыха! ♦ the tower
of Babel вавілонская вежа; вавілонскае стоўпатварэнне
baboon n. zool. бабуıн, павіян
baby1 n. 1. дзiця, дзіцё, немаўля 2. infml
самы малодшы (у сям’і); mother’s baby мамчын сынок 3. інфантыльны чалавек; Don’t be
such a baby! Хопіць дзяцініцца! 4. (у зваротку) дзетка, малое ♦ leave smb. holding the
baby infml перакладваць на каго-н. адказнасць; throw the baby out with the bathwater infml выплюхнуць дзіцё разам з вадою
baby2  adj. 1. дзіцячы; baby clothes
адзенне для немаўлят 2. маленькі; a baby
elephant сланяня, сланянё; baby carrots
маладая морква
baby3  v. абыходзіцца з кім-н. як з дзіцём, няньчыцца
baby boom  n. бэйбі-бум, рэзкі
рост нараджальнасці, выбух нараджальнасці
baby boomer  n. дзіця, народжанае падчас уздыму нараджальнасці

baby buggy
baby buggy  n. BrE, dated дзіцячая
каляска
baby carriage  n. AmE дзіцячая
каляска
babyhood  n. ранняе дзяцıнства,
маленства
babyish  adj. derog. дзіцячы, просты;
It’s a babyish problem. Гэта дзіцячая праблема.
Babylonian  adj. 1. вавілонскі
2. распусны; разбэшчаны 3. раскошны, шыкоўны
babysit v. (babysat) даглядаць чужых
дзяцей; She regularly babysits for us. Яна заўсёды даглядае нашых дзяцей, калі нас няма
дома.
babysitter  n. нянька, якая даглядае
дзяцей за плату
babysitting n. : do some babysitting
даглядаць чужых дзяцей за плату
baby talk  n. дзіцячае лепятанне;
сюсюканне (дарослых)
baccalaureate n. бакалаўрэат; ступень бакалаўра
Bacchus  n. myth. Бахус (бог вінаробства); a lover of Bacchus любıцель выпіць
♦ Bacchus has drowned more men than Neptune. Бахус утапіў больш людзей, чым Нептун.
bachelor  п. 1. халасцяк; a conﬁrmed
bachelor зацяты/перакананы халасцяк 2. Bachelor бакалаўр; a Bachelor’s degree ступень
бакалаўра; a Bachelor of Arts бакалаўр гуманітарных навук; a Bachelor of Educаtion
бакалаўр педагагıчных навук
bachelorhood  n. халасцяцкае
жыццё
bacilli pl. → bacillus
bacillus n. (pl. bacilli) бацыла
back1 n. 1. спıна, плечы; He stood with his
back to the door. Ён стаяў спінай да дзвярэй.
2. спінны хрыбет; пазваночнік; a sharp pain
in the back востры боль у спıне 3. задняя частка (чаго-н.), тыл; the back of the head патыліца; the back of a chair спıнка крэсла; at the
back ззаду; at the back of the house за домам; a room in the back of the house задні
пакой 4. адваротны бок (чаго-н.); see on the
back глядзı на другıм баку(памета) 5. sport
абаронца; a half back паўабаронца ♦ at/in the
back of the mind наўме, у думках, у галаве;
the back of beyond infml край свету, глыбıнка, глухамань; behind smb.’s back употай,
спадцішка; with one’s back to the wall infml у
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backbencher
адчайным становішчы, прыпёрты да сценкі;
get off smb.’s back infml адчапıцца ад каго-н.; be on one’s back infml быць у безнадзейным становішчы; put one’s back into
smth. працаваць з энтузіязмам; укладваць
усю душу ў працу; turn one’s back on smb./
smth. адвярнуцца ад каго-н./чаго-н.
back2  аdj. заднi; in back rows у задніх
радах; a back entrance чорны ход; a back
page адваротны бок старонкі; a back street
глухая вуліца; a back vowel ling. галосны гук
задняга радa
back3  v. 1. рухацца ў адваротным напрамку; back a car даваць задні ход машыне
2. падтрымлiваць (план, рэзалюцыю і да т.п.);
They backed her in the choice of career. Яны
падтрымалі яе выбар прафесіі. 3. субсідзıраваць, фінансаваць 4. пакрываць (чым-н.);
back a book пераплесці кнıгу; a coat backed
with fur паліто з футравай падшэўкай
5. прымыкаць (ззаду); The house is backed by
a hill. Дом стаіць ля падножжа ўзгорка.
back away  phr.v. ад’язджаць; адступаць
back off phr.v. адступаць, адступацца; адракацца; адмаўляцца; біць адбой; Back
off! slang Адстань!/Адчапіся!
back out  phr.v. (of) ухіляцца (ад
чаго-н.); back out of the promise не стрымаць абяцанне
back up  phr.v. 1. падтрымлiваць;
back up words with deeds падмацоўваць словы справамі; back up a theory with facts падмацоўваць тэорыю фактамі 2. даваць задні
ход (пра машыну) 3. суправаджаць музыкай
4. comput. зрабıць дадатковы/рэзервовы экзэмпляр
back4 adv. 1. ззаду; Keep back! Не падыходзь!/Не набліжайся! 2. назад; back and
forth узад і ўперад; there and back туды і
назад; be/get back home 1) вярнуцца дахаты/
дамоў 2) вярнуцца на радзıму; look back
аглядвацца; step back зрабıць крок назад
3. (таму) назад; an hour or so back каля гадзıны таму; far back in ancient times даўнымдаўно, у старажытныя часы 4. (паказвае на
дзеянне ў адказ) answer back пярэчыць; pay
back аддаць доўг; адплацıць; вярнуць грошы; talk back агрызацца ♦ hold back the
tears стрымліваць слёзы
backache  n. боль у спıне; I have (a)
backache. У мяне баліць спіна
backbencher  n. радавы член парламента (у Вялікабрытаніі)

backbite
backbite v. пляткарыць, абгаворваць
(за спінай)
backbiter n. пляткар; пляткарка
backbiting  n. зласлоўе, пляткарства, абгаворы
backbone  n. 1. anat. пазваночнiк,
хрыбет 2. аснова, сутнасць; the backbone of
economy аснова эканомікі 3. сıла волі;
цвёрдасць характару; You’ve got to have the
backbone to do it. Табе трэба мець мужнасць
зрабіць гэта.
back-breaking  adj. знясıльваючы; якı не пад сıлу; катаржны (пра работу);
It’s a back-breaking job for him. Гэта праца
яму не пад сілу.
backdate v. праводзіць (што-н.) заднім днём/чыслом; The contract was backdated.
Кантракт быў аформлены заднім чыслом.
back door n. чорны ход; запасны ход
♦ by/through the back door чорным ходам
(несумленна)
backdoor adj. закулıсны, тайны, патаемны; несумленны, хıтры
backdrop  n. дэкарацыі; мастацкае
афармленне; against the backdrop of на фоне
(чаго-н.); against the backdrop of crisis у стане крызісу
backer n. спонсар, фундатар
backﬁre v. прыводзіць да нечаканых
непрыемных вынікаў; The President’s tactics
could backﬁre. Тактыка прэзідэнта магла прывесці да горшага.
back-formation n. ling. адваротнае словаўтварэнне
background  n. 1. падрыхтоўка;
адукацыя; паходжанне; анкетныя даныя; a
social background сацыяльная прыналежнасць; She has a good background for the job.
Яна мае добрую падрыхтоўку і вопыт для
гэтай працы. 2. фон; задні план; against the
background на фоне 3. theatre фон, музычнае
афармленне ♦ stay in the background заставацца на заднім плане
backing  n. 1. падтрымка, адабрэнне,
ухваленне; He has a large backing. У яго многа прыхільнікаў. 2. субсідзıраванне, фінансаванне 3. падкладка, падшэўка, спод 4. акампанемент; падпеўка
backlash n. (against, from) адмоўная
рэакцыя (на каго-н./што-н.); the male backlash against feminism рэакцыя мужчын у
адказ на захады фемінıстак
backlog  n. запазычанасць; нешта
нявыкананае (заказы, работа і да т.п.);
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backwoods
backlog of payment пратэрмінаваныя выплаты; catch up with the backlog ліквідаваць
адставанне
backpack  n. ранец, рукзак; заплечны мяшок
back-room  n. задні пакой; месца,
дзе адбываецца нешта сакрэтнае; back-room
boys BrE супрацоўнікі сакрэтных лабараторый; засакрэчаныя супрацоўнікі
back-seat  n. месца ззаду ♦ a backseat driver iron. чалавек, якı хоча кантраляваць тое, што не ўваходзіць у яго абавязкі
backside n. infml зад, задніца; give a
kick in the backside даць пад зад
backslash n. comput. зваротны слэш
backstage1  adj. закулıсны, сакрэтны
backstage2 adv. за кулıсамі; за сцэнай (таксама перан.)
backstreet  adj. нелегальны, незаконны, падпольны; backstreet abortions падпольныя аборты
backstroke n. sport : swim/do (the)
backstroke плаваць на спıне
backtrack  v. 1. вяртацца назад, варочацца 2. адмаўляцца ад сваıх слоў; браць
свае словы назад
backup  n. 1. падтрымка; рэзерв
2. comput. рэзервовы экзэмпляр
backward  аdj. 1. задні; a backward
movement рух назад 2. адсталы; запознены;
a backward spring позняя вясна; a backward
child недаразвıтае дзіця; a backward part of
the country адсталая частка краıны ♦ She is
not backward in coming forward. infml Яна не
саромеецца высоўвацца.
backwardness n. адсталасць; нıзкі ўзровень развіцця
backward(s)() adv. 1. назад; He took
a step backwards. Ён зрабіў крок назад; fall
backwards падаць дагары (нагамі); turn
one’s head backwards аглядацца 2. у адваротным напрамку; задам наперад; say the alphabet backwards называць лıтары алфавıта ў
адваротным парадку ♦ backward(s) and
forward(s) узад і ўперад; He knew his lesson
backward and forward. Ён ведаў урок назубок.
backwater  n. 1. затока, запруда
2. балота (перан.), застой; a sleepy/quiet/rural backwater derog. соннае царства, глухı
закутак
backwoods  n. pl. глуш, глухамань;
глухı куток; the backwoods of the country’s
past недаследаваная частка мінулага краıны

backyard
backyard n. 1. BrE двор або садок за
домам; задні двор 2. AmE газон за домам
♦ one’s own backyard родныя мясцıны, родны кут
bacon n. бекон; smoked bacon вэнджаны бекон; bacon and eggs яечня з беконам;
a rasher of bacоn скрылік грудзıнкі; a gammon of bacon свіны кумпяк; вяндлıна
bacteria pl. → bacterium
bacterial  adj. бактэрыяльны; bacterial action дзейнасць мікробаў
bacteriological  adj. бактэрыялагıчны; bacteriological warfare бактэрыялагıчная вайна; bacteriological weapons
бактэрыялагıчная зброя
bacteriologist n. бактэрыёлаг
bacteriology n. бактэрыялогія
bacterium n. (pl. bacteria) бактэрыя, мікроб
bad1 n. the bad 1. благıя людзі 2. благое
♦ my bad AmE, infml мая віна; be to the bad
BrE атрымаць меншую суму (грошай), чым
раней; go to the bad пачаць паводзіць сябе
амаральна
bad2 adj. (worse, worst) 1. дрэнны, кепскi, благi; bad luck няўдача; bad news непрыемныя навıны; bad taste безгустоўнасць;
bad language брыдкаслоўе; bad mood дрэнны настрой; a bad word непрыстойнае слова,
лаянка; call smb. (bad) names абзываць каго-н. 2. гнілы, сапсаваны; bad ﬁsh пратухлая
рыба; bad air забруджанае паветра; go bad
псавацца, гнıсці 3. хворы (пра стан чалавека); a bad tooth гнілы зуб; feel bad кепска
сябе адчуваць; He is in bad health. У яго кепскае здароўе. 4. непрыемны; моцны; востры
(пах, смак); bad breath непрыемны пах з рота 5. памылковы, няправільны; You’ve got
bad grammar. Ты робіш шмат граматычных
памылак. ♦ go from bad to worse кацıцца
ўніз; рабıцца ўсё горш і горш; пагаршацца;
be in a bad way : He is in a bad way. Яму
вельмі кепска; not bad infml нядрэнна; нішто
сабе; not so bad не так ужо і дрэнна; нішто
сабе
bade past → bid3
badge  п. 1. бэдж, значок 2. знак адрознення 3. сıмвал; пры(к)мета; a badge of honour сıмвал гонару
badger1  n. 1. zool. барсук 2. футра
барсука
badger2  v. 1. травıць (як барсука)
2. чапляцца; прыставаць; Stop badgering me!
Адчапіся ад мяне!
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bah
badly adv. (worse, worst) 1. дрэнна, кепска, блага 2. вельмi, надта; The building is
badly in need of repair. Будынку вельмі патрэбен рамонт; be badly ill моцна хварэць; She
is badly ill. Яна моцна хварэе. ♦ be badly off
быць бедным; be badly off for smth. не мець
дастаткова чаго-н.; He is badly off for friends.
Яму не хапае сяброў.
bad-mannered adj. нявыхаваны
badminton  n. бадмінтон; a badminton bird валан для бадмінтона
bad-tempered adj. зласлıвы; злоcны; сярдзıты
bafﬂe v. азадачваць; бянтэжыць; збіваць
з панталыку; His behaviour bafﬂes me. Яго паводзіны бянтэжаць мяне; The policе are bafﬂed by the murder. Гэта забойства паставіла
паліцыю ў тупік.
bafﬂing  adj. 1. цяжкі, цяжкı; з перашкодай 2. незразумелы, загадкавы
bag1 п. 1. сумка, торба; пакет; an evening
bag тэатральная сумачка; a garbage/rubbish
bag пакет для смецця; a paper bag папяровы
пакет; a plastic bag поліэтыленавы пакет;
a shopping bag сумка для пакупак 2. мех,
мяшок; a bag of cement мяшок цэменту
3. infml баба, цётка (пра непрыемную жанчыну) 4. pl. bags (of smth.) BrE, infml процьма, багата; навалам; bags of time навалам часу 5. pl. bags мяшкı (пад вачыма) ♦ a bag of
bones infml рэбры ды скура; bag and baggage цалкам, без астатку; be in the bag infml
справа зроблена; It is in my bag. Гэта ўжо ў
мяне ў кішэні; leave smb. holding the bag
узвалıць адказнасць на каго-н.
bag2 v. таксама bag up складваць, пакаваць у мяхı/сумкі/кулı
baggage n. 1. AmE багаж; excess baggage лıшак багажу; baggage handlers насıльшчыкі багажу 2. цяжар, абуза
baggage car  n. AmE багажны
вагон
baggage reclaim n. BrE аддзяленне «Выдача багажу» (у аэрапорце)
baggage rооm n. AmE камера для
захоўвання багажу
baggy adj. мешкаваты, адвıслы (пра адзежу); baggy cheeks друзлыя шчокі
bagpipes  n. pl. валынка (музычны
інструмент)
bah  interj. (ужываецца для выражэння
нездавальнення, нязгоды) вось!; во яшчэ!;
Bah! That’s stupid. Вось глупства!

bail
bail1 n. заклад, залог, паручыцельства; allow/take bail for the prisoner вызваляць на
парукі з турмы; be on bail быць на паруках
bail2  v. браць на парукі; адпускаць на
парукі; be bailed for trial быць вызваленым
да суда на парукі або пад залог; bail smb. out
(of smth.) выбаўляць каго-н. з бяды
bail out  phr.v. 1. катапультавацца
2. вычэрпваць (ваду з лодкі)
bailiff  n. 1. BrE, law бейліф; судовы
выканаўца 2. BrE распарадчык; аканом
3. AmE намеснік шэрыфа
bait1  n. 1. прынада, жывец 2. спакуса,
спакушэнне ♦ take/swallow the bait клюнуць
на што-н., спакусıцца на што-н.
bait2  v. 1. чапляць жыўца на кручок
2. лавıць рыбу вудаю; лавıць на жыўца
baize n. textile сукно; green baize зялёнае
сукно (більярднага стала)
bake v. 1. пячы, выпякаць; пячыся, запякацца; baked potatoes печаная бульба 2. прыпякаць, сушыць; lips baked with heat сасмяглыя вусны; The sun has baked the ground
hard. Сонца ўшчэнт высушыла зямлю.
3. infml загараць, ляжаць на сонцы
baker  п. пекар; булачнік; the baker’s
(shop) булачная ♦ a baker’s dozen dated чортаў тузін (лік 13)
bakery  п. 1. пякарня; хлебазавод
2. булачная
baking n. выпяканне; выпечка; a baking dish блюда для печыва
baking pan n. форма для пірага
baking powder  n. парашок для
печыва
baking soda n. сода для печыва
baking tin n. бляха (для выпякання)
balance1  п. 1. раўнавага, балансаванне; stable balance устойлівая раўнавага; off
balance няўстойлівы, хıсткі; keep one’s balance захоўваць раўнавагу; lose one’s balance
губляць раўнавагу; выходзіць з сябе; злавацца 2. ﬁnance баланс; сальда; рэшткі; adverse
balance пасıўны баланс; favourable balance
актыўны баланс; balance of payments плацежны баланс 3. вага, вагi ♦ be in the balance быць нявырашаным; tremble/swing in
the balance ліпець на валаску; сумнявацца;
on balance у выніку; On balance, the company
has had a successful year. У выніку ў фірмы
быў паспяховы год; catch/throw smb. off balance збіць каго-н. з панталыку, вывесці з
раўнавагі
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ballad
balance2  v. 1. балансаваць, захоўваць
раўнавагу 2. прыводзіць у раўнавагу, ураўнаважваць; balance foreign trade econ. збалансаваць знешні гандаль 3. ﬁnance падлıчваць,
падсумоўваць, закрываць (рахункі), падбіваць баланс
balanced  adj. 1. ураўнаважаны,
спакойны 2. абдуманы, узважаны, прадуманы 3. збалансаваны, гарманıчны, прапарцыянальны, суразмерны; a balanced diet збалансаваная дыета
balance-wheel  n. 1. tech. махавıк
2. маятнік
balcony п. 1. балкон; a recessed balcony лоджыя 2. theatre балкон першага яруса
bald аdj. 1. лысы, пляшывы; go bald лысець 2. аголены, без покрыва (пёраў, расліннасці і да т.п.); a bald hill голы ўзгорак
3. бясколерны, бедны, убогі; bald prose нудная проза; bald style убогі стыль ♦ as bald as
a coot/an egg/a billiard ball лысы як калена
balderdash n. dated лухта, бязглуздзіца
bald-head  n. 1. лысы (чалавек)
2. жывёліна з белай плямай на (і)лбе
bald-headed adj. лысы, пляшывы
baldly  adv. адкрыта, прама; put it
baldly казаць прама, без хıтрыкаў
baldness n. лысасць, пляшывасць
bale1 n. кıпа, пак, вузел, звязка; a bale of
hay цюк прасаванага сена
bale2 v. складваць у кıпы, цюкаваць
bale out phr.v. BrE = bail out
baleful adj. lit. злавесны; шкодны
balk AmE = baulk
balky adj. AmE непаслухмяны; упарты
ball1  n. 1. мяч, мячык; a tennis ball тэнісны мячык; kick the ball about ганяць мяч
2. шар; The Earth is a ball. Зямля – гэта шар;
a ball of cotton ватны шарык 3. sport кідок,
удар (мячом) 4. закругленая частка (чаго-н.);
the ball of the eye anat. вочны яблык; the ball
of the knee anat. каленны сустаў ♦ get/set/
start the ball rolling пачаць якую-н. справу;
play ball (with smb.) infml супрацоўнічаць (з
кім-н.); падтрымліваць добрыя стасункі
ball2  v. збіраць, звязваць у клубок; сціскацца ў камяк; Her hands balled into ﬁsts. Яна
сціснула рукі ў кулакі.
ball3 n. баль; give a ball спраўляць баль; a
ball dress бальная сукенка; a fancy-dress ball
баль-маскарад
ballad  n. балада; a ballad stanza баладная страфа

ballast
ballast n. баласт; баласны слой
ball-bearing п. шарыкападшыпнiк
ballerina n. балерына
ballet  п. балет; ballet shoes балетныя
туфлі
ballet dancer  n. артыст балета;
артыстка балета; балерына
ballet-master n. балетмайстар
ballistic  adj. балістычны; a ballistic
missile балістычная ракета
ballistics n. балıстыка
balloon  n. паветраны шар ♦ when the
balloon goes up BrE, infml калı бяда прыйдзе;
калı сітуацыя пагоршыцца
balloonist  n. паветраплавальнік;
аэранаўт
ballot1 n. 1. галасаванне; by secret ballot тайным галасаваннем 2. выбарчы бюлетэнь 3. the ballot колькасць пададзеных галасоў; вынікі галасавання
ballot2 v. 1. праводзіць тайнае галасаванне; балацıраваць 2. (for/against) галасаваць
(за/супраць)
ballot-box n. выбарчая урна/скрынка; stuff the ballot box AmE фальсіфікаваць
выбары
ballpark  n. 1. пляцоўка для гульнı ў
бейсбол 2. : a ballpark ﬁgure прыблıзная
лıчба/сума
ballpoint (pen) () n. шарыкавая
ручка
ballroom  n. зала для танцаў; ballroom dancing бальныя танцы
balls-up  n. slang, taboo глупства; нешта дрэнна зробленае
ballyhoo n. infml шумıха
balm  n. бальзам; гаючы сродак; pour
balm into smb.’s wounds сунімаць чые-н. пакуты; ліць бальзам на раны (таксама перан.)
balmy  adj. духмяны, пахучы; цёплы
(пра паветра); the balmy breath of spring
водар вясны
baloney  n. infml лухта, бязглуздзіца,
глупства; мана
balsam n. = balm
balsam ﬁr bot. пıхта бальзамıчная
Baltic adj. балтыйскі; the Baltic states
Прыбалтыка, прыбалтыйскія краıны
baluster n. балясіна, баляса
balustrade  n. балюстрада; парапет; поручні, парэнчы
bamboo n. bot. бамбук; bamboo shoots бамбукавыя маладыя парасткі (якія можна есці)
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bane
ban1  n. (on) забарона; a total ban on
smoking поўная забарона курэння
ban2  v. забараняць; ban a newspaper
закрыць газету; He was banned from driving
for two months. Яму забаранілі кіраваць аўтамабілем на працягу двух месяцаў.
banal  adj. банальны, шаблонны, нецікавы
banality  n. банальнасць, трывіяльнасць; They exchanged banalities for a couple
of minutes. Пару хвілін яны абменьваліся банальнасцямі.
banana n. bot. банан; a bunch of bananas гронка бананаў ♦ go bananas slang раззлавацца да вар’яцтва, звар’яцець ад злосці;
зрабıць глупства
banana republic  n. derog.
бананавая рэспубліка (бедная, палітычна незбалансаваная краіна, якая фінансава залежыць ад замежнай дапамогі)
band1 n. 1. стужка, тасьма; a crepe band
жалобная павязка (на рукаве) 2. паласа
частот (пра радыё)
band2  v. звязваць, накладваць абручы
(на тару)
band3 n. 1. аркестр; група; гурт; a brass
band духавы аркестр; a jazz band джаз-аркестр 2. банда
band4 v. аб’ядноўваць, злучаць
band together  phr.v. збірацца;
з’ядноўвацца, згуртоўвацца
bandage1  n. med. бiнт, павязка; бандаж; remove a bandage здымаць павязку
bandage2 v. перавязваць, бiнтаваць
bandaging room  n. перавязачная
band-aid n. пластыр
B and B  infml (скар. ад bed and
breakfast) начлег і сняданак (у невялікіх гатэлях)
bandbox n. кардонка, каробка (для
капелюшоў)
bandit n. бандыт, разбойнік; злачынца
banditry n. бандытызм
bandmaster n. капельмайстар
bandsman n. (pl. -men) аркестрант
bandwagon  n. 1. фургон 2. масавы рух ♦ climb/jump on the bandwagon
infml, derog. прымазвацца да пераможцаў
bandy adj. крывы (пра ногі)
bandy-legged adj. крываногі
bane  n. згуба; атрута (таксама перан.);
Drink has been the bane of his life. П’янства
згубна паўплывала на яго жыццё.

baneful
baneful adj. lit. згубны
bang1 n. звыч. pl. bangs грыўка
bang2  n. 1. моцны ўдар; He got a nasty
bang on the head. Ён моцна стукнуўся галавой. 2. раптоўны шум; shut the door with
a bang ляпнуць дзвярыма ♦ with a bang
infml : The party went with a bang. Вечарына
прайшла бліскуча.
bang3  v. бразгаць, стукаць, ляпаць; The
door banged shut behind her. Яна бразнула дзвярыма.
bang about phr.v. грукаць
bang around  phr.v. = bang
about
bang4  adj.,adv. infml 1. якраз; bang on
time якраз у прызначаны тэрмін 2. зусıм
♦ Our computers are bang up to date. infml
Нашы камп’ютaры мадэрновыя; go bang
infml узарвацца
banger  n. BrE, infml 1. сасıска 2. драндулет (пра стары аўтамабіль)
Bangla n. бенгальская мова
bangle n. бранзалет, бранзалетка
banish  v. 1. выганяць, высылаць; праганяць; He was banished to Siberia. Яго выслалі ў Сібір. 2. fml адганяць (думкі); пазбаўляцца (страху); пераадольваць (пачуцці)
banishment  n. выгнанне, ссылка;
a banishment for life пажыццёвая ссылка
banister n. поручань
banjo  n. банджа (музычны інструмент)
bank1  п. 1. банк; a branch bank філіял
банка 2. фонд, агульны запас; рэзерв; a blood
bank запас крывı (для пералівання); a data
bank банк даных
bank2 v. класці/трымаць грошы (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, рабıць насып 3. рабıць віраж (пра самалёт)
bank on  phr.v. разлıчваць (на каго-н.), спадзявацца; I am banking on you to
help me. Я спадзяюся на вашу дапамогу.
bank up phr.v. падтрымліваць агонь
bank5 п. камплект, набор, серыя
bank account n. банкаўскі paxyнак; open/close a bank account адкрыць/
закрыць paxyнак (у банку)
bank card  n. крэдытная (банкаўская) картка
banker n. банкıр
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barbaric
bank holiday  n. BrE непрацоўны дзень, калı зачынены банкі
banknote  n. банкнота, крэдытны
білет; forged banknotes фальшывыя грошы
bankrupt1 n. банкрут
bankrupt2 adj. : go bankrupt абанкруціцца
bankrupt3  v. прыводзіць да банкруцтва
bankruptcy n. банкруцтва
banner  n. банер; лозунг; транспарант;
under the banner (of smth.) (перан.) пад сцягам (чаго-н.)
banquet n. банкет; урачысты абед; a
banquet hall банкетная зала
banter  v. добразычлıва жартаваць,
абменьвацца жартамі
baobab n. bot. баабаб
baptism  n. хрысцıны; хрышчэнне;
private baptism хрысцıны дома ♦ baptism of
ﬁre баявое хрышчэнне; выпрабаванне
baptist  n. eccl. 1. баптыст 2. Baptist
Хрысцıцель; St. John the Baptist Іаан
Хрысцıцель; Baptist’s Day дзень Святога Іаана/
Яна (свята)
baptize, BrE -ise  v. хрысцıць; даваць
імя; He was baptized John. Пры хрышчэнні
яму далі імя Джон.
bar1  n. бар; прылавак; стойка; буфет; a
snack bar закусачная
bar2 n. the Bar адвакатура
bar3 n. 1. кавалак, брусок; a bar of chocolate плıтка шакаладу; a bar of soap кавалачак
мыла 2. перашкода, бар’ер; a language bar
моўны бар’ер 3. паласа (святла, колеру)
4. tech. пруток, штанга, стрыжань; лінейка,
планка, рэйка 5. mus. такт; a double bar
канец музычнай фразы 6. sport перакладзіна
(гімнастычная); планка для скачкоў у вышыню 7. sport pl. bars брусы ♦ behind bars
infml за кратамі; у турме
bar4 v. 1. зачыняць на засаўку; bar the door
against smb. зачыняцца ад каго-н. 2. загароджваць, блакıраваць; The exits were barred.
Bыхады былі блакіраваны. 3. перашкаджаць,
тармазıць (працэс); замінаць; bar progress
тармазıць прагрэс
barb  n. 1. зубец 2. шпıлька (перан.)
3. вусік (рыбы)
barbarian1 n. 1. варвар 2. дзікун
barbarian2  adj. 1. варварскі; barbarian tribes варварскія плямёны 2. дзікунскі
barbaric  adj. 1. жорсткі 2. варварскі, дзıкі; першабытны; barbaric taste

barbarism
грубы густ; barbaric splendour аляпаватая
раскоша
barbarism n. 1. варварства 2. грубасць, некультурнасць 3. ling. варварызм
barbarity  n. варварства; жорсткасць; дзікунства
barbarous adj. 1. варварскі; жорсткі;
дзікунскі 2. грубы; некультурны
barbecue1 n. 1. барбекю (прыстасаванне для смажання на адкрытым агні);
жароўня 2. барбекю (сасіскі, стэйк і да т.п.,
засмажаныя на адкрытым агні) 3. пікнıкбарбекю
barbecue2  v. смажыць (сасіскі,
стэйк і да т.п. на барбекю)
barbed  adj. 1. калючы, з зазубрынамі;
barbed wire калючы дрот 2. калючы, з’едлівы; barbed words кпıны
barber  п. цырульнiк (мужчынскi); the
barber’s цырульня
barberry п. bot. барбарыс
barbie n. BrE, AustralE, infml = barbecue
Barbie (doll) () n. 1. лялька Барбі
2. infml барбі (сексуальна прыцягальная жанчына)
barbiturate n. pharm. барбітурат
bar code  n. штрыхкод (на ўпакоўцы
тавараў)
bard  n. poet. бард; пясняр; the Bard of
Avon бард з Эйвана (Шэкспір)
bare1  аdj. 1. аголены; непакрыты; bare
walls голыя сцены (без карцін); The trees are
already bare. Hа дрэвах ужо няма лістоты.
2. голы, непрыкрыты; bare facts голыя факты; bare excuses пустыя адгаворкі; tell the
bare truth казаць чыстую праўду 3. мізэрны,
мінімальны, нязначны; a bare chance мінімальны шанс; a bare minimum толькі мıнімум ♦ the bare bones 1) сутнасць (чаго-н.)
2) голыя факты; ﬁght with bare hands бıцца
голымі рукамі (без зброі); lay smth. bare fml
выкрываць, раскрываць (сакрэт)
bare2 v. агаляць (звыч. цела)
bareback  adv. : ride bareback ехаць
вярхом без сядла
barefaced adj. бессаромны, нахабны;
а barefaced lie нахабная мана; barefaced
cheеk нахабнасць
barefoot(ed) () adj., adv. босы, басаногі; басанож
barehanded  adj., adv. з голымі
рукамі (без пальчатак, рукавіц; без зброі
barehcaded adj., adv. з непакрытай
галавою (без шапкі; без хусткі і да т.п.)
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barometer
barely  adv. ледзьве, ледзь; I had barely
begun speaking... Ледзь я пачаў гаварыць...
bargain1  n. 1. танна купленая рэч
2. (гандлёвая) здзелка; купля; make a bargain заключыць здзелку; дамовіцца; be off
one’s bargain ануляваць здзелку, вызваліцца
ад абавязку; buy smth. at a bargain купляць
нешта за бесцань ♦ a Dutch/wet bargain
здзелка за пляшкаю віна; strike a bargain
дамовіцца, старгавацца; into the bargain у
прыдачу, у дадатак, да таго ж
bargain2  v. (about/over/for) таргавацца, весці перамовы, дамаўляцца (аб умовах,
цэнах і да т.п.); bargain for/on smth. чакаць
чаго-н., спадзявацца на што-н.; It was more
than I’d bargained for. На гэта я і не разлічваў.
bargain away  phr.v. аддаць за
бесцань, разбазарыць
bargaining  n. торг; заключэнне
тарговай здзелкі
barge1 n. баржа; барка; шаланда
barge2 v. 1. перавозіць на баржы 2. піхаць;
піхацца (у натоўпе); урывацца (куды-н.)
barge in  phr.v. infml 1. умешвацца
(у размову) 2. з’яўляцца без запрашэння; увальвацца
baritone  n. mus. барытон (голас;
спявак)
barium n. chem. барый
bark1  n. 1. гаўканне, брэх 2. рэзкі гук
3. рэзкі/грубы адказ, рэзкі/грубы зварот
bark2  v. 1. (at) гаўкаць, брахаць 2. крычаць, раўцı♦ bark at the moon брахаць на
поўню; be barking up the wrong tree infml.
памыляцца; рабıць абы-што
bark3 п. кара (дрэва); луб
bark4 v. 1. нарошчваць кару; пакрывацца
карой (пра дрэва) 2. здзіраць кару 3. здзіраць
скуру
bark beetle  n. entomol. жук-караед
barker п. зазывала
barley  п. ячмень; pearl/French barley
пярлоўка
barmaid n. барменша
barman n. (pl. -men) бармен
barmy п. BrE, infml прыдуркаваты
barn  n. 1. свıрaн; павець; гумно; a hay
barn адрына, пуня 2. хлеў
barnacle  n. zool. 1. марскı малюск
2. рак-вусач
barnacles п. pl. шчыпцы
barn dance n. вясковыя танцы
barometer  n. 1. барометр; Тhe barometer is falling. Барометр падае. 2. барометр (перан.), паказальнік, індыкатар

barometric
barometric adj. бараметрычны
baron n1. барон 2. магнат, туз; oіl
barons нафтавыя каралı
baroness n. 1. баранеса; Baroness
Thatcher баранеса Тэтчэр 2. жонка барона
baronetn. баранет
baronial  adj. баронскі; a baronial
rank тытул барона
baroque1, Вaroque n. барока
baroque2, Вaroque adj. барочны, у стылі барока; baroque churches цэрквы ў стылі
барока
barque n. барка
barrack  v. 1. BrE гучна высмейваць,
асвıстваць 2. (for) AustralЕ. падтрымліваць
сваю каманду
barracks  n. pl. 1. : an army barracks
казарма 2. барак(і); regular barracks of а
place не дамы, а баракі
barracuda  n. zool. баракуда,
марскı шчупак
barrage  n. 1. кананада, моцная/масıраваная стральба 2. шквал (перан.); a barrage of questions град пытанняў 3. запруда,
дамба, гаць, плацıна
barrel n. 1. бочка, бочачка; a barrel of
beer бочка пıва 2. барэль (мера сыпкіх,
вадкіх і іншых матэрыялаў) 3. mil. дула,
ствол ♦ a barrel of laughs iron. шмат смеху;
get/have smb. over a barrel infml. прыперці/
прыцıснуць каго-н. да сцяны
barrel organ n. шарманка
barren adj. 1. бедны, неўрадлıвы; barren land неўрадлıвая зямля 2. бясплодны; a
barren cow ялаўка 3. нецікавы, нудны; бедны; a barren subject нецікавая тэма; barren
of ideas бедны на ідэі
barrenness  n. неўрадлıвасць; бясплоднасць
barricade1 n. барыкада; перашкода
barricade2  v. барыкадаваць; забарыкадаваць
barrier1 n. 1. бар’ер; агароджа; застава;
Show your ticket at the barrier of the railway
station. Пакажыце білет каля кантрольнага
бар’ера чыгуначнай станцыі. 2. перашкода
(перан.); the language barrier моўны бар’ер
3. мяжа, рубеж, лıнія падзелу; race barriers
расавыя бар’еры
barrier2 v. адгарадзıцца бар’ерам
barrier reef n. каралавы рыф
barring  prep. апрача, акрамя; за выняткам; за выключэннем
barrister n. law барыстар, адвакат
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Basic
barrow1 n. BrE тачка (на двух колах)
barrow2  n. курган, магıльны насып,
капец
Bart скар. ад Baronet баранет
bartendern. бармeн
barter1n. бартар; мена
barter2 v. (for) мяняць, абменьваць;
абменьвацца таварамі
barter away phr.v. прагандлявацца; аддаць са стратаю
basal adj. асноўны, галоўны, базісны
basalt n. базальт
basaltіс adj. базальтавы
base1 n. 1. аснова; падмурак; п’едэстал; а
mountain base падножжа гары 2. зыходны
пункт, аснова 3. mil. база; an air base ваеннапаветраная база; a military/naval base ваенная/марская база 4. ling. аснова; derivational
base дэрывацыйная аснова 5. chem. аснова,
асноўнае рэчыва 6. тath. аснова (трохкутніка) ♦ get to ﬁrst base infml удала пачаць; off base AmE, infml памылкова, няправільна
base2 аdj. fml 1. нıзкi, ганебны; a base act
ганебны ўчынак 2. : of base descent простага
паходжання 3. фальшывы, падроблены (пра
манеты) 4. непаўнавартасны, нікчэмны
base3  v. 1. засноўваць, ствараць аснову;
be based (on smth.) абапірацца (на што-н.);
The report is based on ﬁgures from different
sources. Даклад падмацоўваецца лічбамі з
розных крыніц.
baseball п. sport бейсбол
baseboard n. AmE плıнтус; лıштва
baselessadj. fml неабгрунтаваны; пусты; беспадстаўны; baseless rumours пустыя
чуткі
baselinen. база; базіс; аснова
basement  п. цокаль; падвал, падвальнае памяшканне; сутарэнне, склеп
baseness  n. 1. подласць 2. нікчэмнасць
bases pl. → basis
bash1  n. infml моцны ўдар ♦ have a bash
at smth. BrE, infml паспрабаваць узяцца за
якую-н. справу, рабıць намаганне
bash2 v. infml 1. моцна біць, лупıць 2. урэзацца (пра машыну)
bashful  adj. нясмелы, сарамлıвы; a
bashful glance сарамлıвы позірк
bashfulness  n. сарамлıвасць, нясмеласць
Basic n. comput. Бэйсік (мова для напісання камп’ютарных праграм)

basic
basic  adj. 1. асноўны, галоўны
2. элементарны; пачатковы
basically  adv. галоўным чынам, па
сутнасці; праўду кажучы
Basic English  n. бэйсік ıнгліш
(850 слоў)
basics  n. асновы; галоўнае ♦ get/go
back to basics вярнуцца да галоўнага/асноў
basil n. bot. базілıк (таксама прыправа)
basilica n. базıліка (тып будынкаў)
basilisk  n. 1. васілıск (міфічная
істота) 2. zool. від яшчаркі
basin n. 1. таз, мıса 2. басейн (ракi)
basis n. (pl. bases) аснова, падстава; базiс; on the basis of smth. на аснове чаго-н.; на
падставе чаго-н.
bask  v. 1. грэцца; bask in the sun загараць 2. сагравацца (якім-н. пачуццём); bask
in fame купацца ў славе
basket п. кош, кошык; карзıна
basketball n. sport баскетбол
Basque1  n. 1. баск; басконка; the
Basques баскі 2. баскская мова
Basque2 adj. баскскі
bas-relief п. барэльеф
bass1 n. (pl. bass) акунь
bass2  n. mus. 1. бас, нıзкі мужчынскі голас 2. інструмент нıзкага рэгıстра; double
bass кантрабас, басэтля
bass3  adj. басовы; нıзкі (пра голас, інструмент нізкага рэгістра)
bass clef n. mus. басовы ключ
bass drum  n. mus. басовы бубен,
барабан
bass guitar n. mus. бас-гітара
basset n. басет (парода сабак)
bassinet n. AmE люлька, калыска
bassist n. бас-гітарыст
bassoon n mus. фагот (музычны інструмент)
bassoonistnmus.фагатыст
basswood n. bot. лıпа амерыканская
bast  n. лыка; a bast mat рагожка; bast
shoes лапці
bastard  п. 1. dated пазашлюбнае дзiця, байструк 2. slang, taboo вырадак, падонак
baste1  v. паліваць смажанıну (падчас
смажання)
baste2 v. лупıць, лупцаваць
bastion n. fml бастыён; апора (таксама перан.)
bat1 п. кажан ♦ as blind as a bat ≅ сляпы
як крот; зусıм сляпы; like a bat out of hell
infml як чорт панёс
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batter
bat2  п. біта (у крыкеце і бейсболе); ракетка (у настольным тэнісе) ♦ off one’s own bat
BrE, infml самастойна; right off the bat AmE,
infml адразу, без затрымкі
batch  п. 1. колькасць (людзей); партыя,
серыя (тавараў); a batch of students група
студэнтаў; a batch of goods партыя тавараў
2. выпечка (пра печыва) 3. comput. пакет даных; a batch job пакетнае заданне; a batch
mode пакетны рэжым
bated adj. : ♦ with bated breath затаıўшы дыханне
bath  n. 1. ванна; have/take a bath
прымаць ванну 2. pl. baths вoдалячэбніца;
купальня; Roman baths рымскія купальні/
лазні; Turkish baths турэцкaя лазня
bathe1  n. BrE, fml : go for a bathe плаваць
bathe2  v. 1. прамываць (вочы, рану і
да т.п.) 2. AmE купаць; купацца (у ванне)
3. dated купацца; плаваць у рацэ/моры
bather  n. 1. BrE плывец; плыўчыха
2. pl. bathers AustralE купальнік
bathhouse  n. 1. лазня 2. AmE
раздзявальня
bathing n. купанне
bathing cap  n. шапачка для купання
bathing costume n. BrE, dated
купальны касцюм
bathing suit ()) n. AmE or dated
купальнік
bath mat n. дыванок для ванны
bathrobe n. купальны халат
bathroom n. 1. ванны пакой 2. AmE
туалет
bathtub n. AmE ванна
batiste1 n. textile батыст
batiste2 adj. батыставы
batman n. (pl. -men) BrE ардынарац,
веставы, пасыльны
baton  n. 1. дырыжорская палачка
2. дубıнка палiцэйскага 3. sport эстафетная
палачка
batsman  n. (pl. -men) гулец у крыкет, бейсбол
battalion  n. 1. BrE, mil. батальён
2. fml вялıкая колькасць людзей
batten  v. : batten on smb. разжывацца
(за кошт іншых)
batter1  n. 1. цеста (кляр) 2. месіва, ліпучая гразь
batter2 v. мясıць цеста для печыва

batter
batter3  v. (at/on) біць, дубасіць, лупцаваць; batter to death (ад)дубасіць да смерці
battered  adj. 1. разбıты; зношаны,
паношаны; a battered old car старая разбıтая
машына 2. : a battered baby syndrome
сіндром жорсткіх адносін да дзяцей
battery n. 1. electr. батарэйка; батарэя
2. mil. батарэя
battle1 n. 1. бıтва, бой; the Battle of Britain hist. бıтва за Англію; killed in battle загıнуў на вайне 2. барацьба; the battle of life/the
battle to survive барацьба за існаванне;
a battle of wits спаборніцтва думак ♦ do battle with smb. over smth. змагацца з кім-н. за
што-н.; half the battle зарука поспеху
battle2  v. (with/against) змагацца; battle
against the wind ісцı супраць ветру, змагацца
з ветрам
battlecruiser n. крэйсер
battleﬁeld  n. поле бıтвы; battleﬁeld
atomic weapon mil. тактычная атамная зброя
battleground  n. 1. = battleﬁeld
2. тэатр ваенных дзеянняў, раён бою (таксама перан.)
battlement n. зубчастая сцяна, сцяна з байнıцамі
battleship n. mil. ваенны карабель
batty adj. infml бязглузды, недарэчны
baulk n. BrE 1. не хацець; вагацца, хістацца 2. упірацца, наравıцца (пра каня)
bauxite n. min. баксıт
bawdy  adj. dated непрыстойны,
бессаромны, распусны
bawl  v. крычаць, раўцı, гарланіць,
гарлапаніць
bawl out  phr.v. infml зрабıць вымову, накрычаць
bay1 n. бухта; залıў; Hudson Bay Гудзонаў
залıў; the Bay of Bengal Бенгальскі залıў
bay2  n. браханне, брэх, гаўканне ♦ an animal at bay загнаны (сабакамі) звер; be/stand
at bay быць у безвыходным становішчы;
hold/keep smb. at bay не падпускаць каго-н.
да сябе
bay3 v. брахаць, гаўкаць ♦ bay at the moon
гаўкаць на поўню, выць на месяц
bay4  n. нıша; паглыбленне ў сцяне; уступ;
праём; a horse bay стойла, загарадка для
каня; a sick bay шпітальная палата
bay5 n., adj. гняды (конь)
bay6  n. 1. bot. лаўр, лаўровае дрэва 2. pl.
bays лаўровы вянок; лаўры
bay leaf n. лаўровы ліст (прыправа)
bayonet1 n. штык
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bean
bayonet2 v. прабіваць штыком
bazaar  n. 1. базар (усходні) 2. дабрачынны базар
BBC  (скар. ад British Broadcasting
Corporation) Бі-Бі-Сі
BBQ (скар. ад barbeque) барбекю
BC  (скар. ад before Christ) да нашай
эры
be v. (past was, were; p.p. been) (present am, is, are) 1. быць, iснаваць 2. быць,
знаходзiцца 3. ужываецца як звязка; He is a
teacher. Ён настаўнiк. 4. ужываецца для
ўтварэння дзеяслоўных форм; не перакладаецца ♦ How are you? Як вы жывяце?; Як
маецеся?
be away phr.v. адсутнiчаць; быць у
ад’eздзе
be back phr.v. вярнуцца
be in phr.v. быць дома (у памяшканнi)
be on  phr.v. iсцı (пра фiльм, спектакль i да т.n.)
be out phr.v. нe быць дома (на месцы)
be over  phr.v. скончыцца, кончыцца (пра ўрок, фільм і да т.п.)
beach  п. марскı пляж; a pebble beach
пляж з галькі
beacon  п. маяк; beacons of hope poet.
промні надзеі
bead  n. 1. пацерка; thread beads нанıзваць пацеркі 2. pl. beads eccl. ружанец;
count/say/tell one’s beads малıцца з ружанцам 3. кропля (поту, крыві і да т.п.)
beady adj. як пацеркі; beady eyes вочыпацеркі; keep a beady eye on smb. падазрона
сачыць за кім-н.
beak n. 1. дзюба 2. iron. нос кручком
beam1 n. 1. прамень, промень; a beam of
sunlight сонечны прамень; a beam of comfort пробліск надзеі, нейкая ўцеха; the beams
of a smile прамянıстая ўсмешка; рот да
вушэй 2. пучок промняў; on full beam з поўным святлом (пра машыну) 3. брус; бэлька;
a balance beam sport бервяно ♦ off beam
infml памылковы
beam2 v. 1. (at) свяцıць, ззяць; усміхацца
прамянıстай усмешкай; Тhe morning sun beamed down on us. Зранку сонца ласкава нам
усміхнулася. 2. накіроўваць (пра радыё);
beam a programme at some country весці
накіраваную перадачу на якую-н. краıну
beaming  adj. 1. зіхоткі, прамянıсты
2. са светлай усмешкай; радасны
bean  n. боб; French beans фасоля ♦ full
of beans вельмі энергıчны; not have a bean

bear
infml не мець ні капейчыны; spill the beans
выдаць сакрэт, прагаварыцца
bear1  n. 1. мядзведзь; мядзведзіца; a
bear’s cub медзведзяня, медзведзянё
2. няўклюда (пра чалавека) 3. ﬁnance біржавы
маклер, якı працуе на паніжэнне; a bear
market рынак з тэндэнцыяй да паніжэння
♦ like a bear with a sore head infml злы як
д’ябал; глядзıць як звер
bear2  v. (bore, borne) 1. выносiць, зносiць, цярпець, трываць; She couldn’t bear a
thought of losing him. Яна не магла змірыцца
з думкаю, што страціць яго; bear an operation перанесці аперацыю 2. насıць, несцi;
bear in mind мець на ўвазе; bear responsibility несці адказнасць; bear the blame быць
вінаватым 3. паказваць, мець; Нis latest work
doesn’t bear comparison. Яго апошняя праца
не мае роўных; bear resemblance to быць
падобным да; bear no relation to не мець
дачынення да 4. раджаць, нараджаць; She
bore him a son. Яна нарадзіла яму сына. be
born нарадзıцца ♦ be born yesterday як быццам толькі ўчора нарадзıўся (наіўны)
bear away phr.v. адносіць, адвозіць
bear down  phr.v. (on) кідацца,
накıдвацца, налятаць, нападаць, атакаваць
bear out  phr.v. падтрымліваць,
падмацоўваць;
bear up  phr.v. трымацца стойка, не
зламацца, вытрымаць
bearable adj. дапушчальны; цярпıмы;
нядрэнны, ніштаваты; Тhe heat is not bearable! Спякота – нельга вытрываць!
bearberryn. bot. талакнянка
bearcat n. zool. панда
beard n. барада
bearded adj. барадаты
bearer  n. 1. насıльшчык; a bearer of
dispatches дыпламатычны кур’ер; a bearer
of rumours пляткар; пляткарка; a standard
bearer сцяганосец; a stretcher bearer санітар
(які носіць насілкі) 2. носьбіт; a bearer of
tradition той, хто захоўвае традыцыі
bearing  n. 1. (on) адносіны; аспект,
бок, падыход; Regular exercise has a direct
bearing on health. Пастаянныя практыкаванні
маюць прамыя адносіны да здароўя. 2. паводзіны, манера трымацца; пастава, выпраўка;
Тhey loved her for her kindly bearing. Яны
любілі яе за дабрату. 3. tech. напрамак,
арыентацыя; a magnetic bearing магнıтны
азімут 4. tech. падшыпнік ♦ get/ﬁnd/take
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beaver
one’s bearings вызначаць сваё месцазнаходжанне, арыентавацца; lose one’s bearings
заблудзıцца, згубıць арыентацыю
bearskin  n. 1. шкура/футра мядзведзя 2. футравы кıвер (англійскіх гвардзейцаў)
beast n. 1. lit. звер; a wild beast fml дзıкі
звер; a beast of prey драпежнік 2. infml
звяруга, скацıна, свіння 3. : a beast of a job
infml вельмі непрыемная работа
beastly  adj. BrE, infml непрыемны,
жахлıвы, брыдкі, брыдотны; What beastly
weather! Надвор’е – сабаку не выганіш!; Не
надвор’е, а жах!
beat  v. (beat, beaten) 1. бiць, стукаць
2. бiць, збiваць, лупцаваць; beaten to death
збıты да смерці 3. быць лепшым; Nothing
beats home cooking. Hічога не параўнаеш з
хатняй ядой. 4. бıцца, пульсаваць (пра сэрца
і да т.п.) 5. узбіваць (вяршкі, яйкі і да т.п.)
♦ beat about the bush BrE разводзіць антымоніі; beat the air ≅ таўчы ваду ў ступе; beat
the clock закончыць загадзя (што-н.); beat
one’s way AmE, infml ехаць зайцам; off the
beaten track у чорта на рaгах; невядома дзе
beaten p.p. → beat
beaten-up  adj. разбıты, зношаны,
што многае пабачыў; his beaten-up old car
infml яго старая разбıтая машына
beater n. 1. выбівалка; узбівалка; an egg
beater венчык для ўзбівання яек 2. AmE
драндулет (пра стары аўтамабіль)
beatiﬁc  adj. fml вельмі шчаслıвы,
шчасны
beatiﬁcation n. кананізацыя
beatify v. кананізаваць
beating  n. 1. біццё, лупцоўка 2. infml
разгром 3. біццё (сэрца)
beatnik n. бıтнік; стыляга
beau n. (pl. beaus or beaux) dated кавалер
beautician n. касметолаг
beautiful adj. прыгожы, цудоўны
beautify  v. упрыгожваць, рабıць
больш прыгожым
beauty  n. 1. краса, хараство, прыгажосць; a beauty contest конкурс прыгажосці;
a beauty queen каралева прыгажосці; a beauty sleep сон днём (перад вечарынай, балем і
да т.п.); a beauty spot прыгожая мясцıна
2. красуня, прыгажуня
beaux pl. → beau
beaver1  п. 1. zool. бабёр 2. працавıк,
клапатун; work like a beaver працаваць як
вол 3. футра бабра; бабровая шапка

beaver
beaver2 v. : beaver away (at) infml заўзята/шчыра працаваць, завіхацца
beavery n. баброўнік
became past → become
because conj. таму што, бо
because of  prep. з прычыны, з-за,
праз; because of a lack of money з-за недахопу грошай
beckon  v. 1. (to) заклікаць; заманьваць
2. вабіць; прыманьваць; Тhe clear blue sea beckoned us. Празрысты блакіт мора вабіў нас.
becloud v. хмарыцца
become  v. (became, become) 1. станавıцца, рабıцца 2. пасаваць, быць да твару;
This dress becomes you. Гэтая сукенка вам
пасуе (да твару).
becoming adj. fml 1. якı пасуе, якı да
твару 2. адпаведны, належны; Іt was not very
becoming behaviour for a teacher. Паводзіны
настаўніка не адпавядалі норме.
BEd, B.ed. n. (скар. ад Bachelor of Education) бакалаўр у галіне педагогікі
bed n. 1. ложак, пасцель; in bed у пасцелі; go to bed класцiся/ лажыцца спаць; make
the bed засцілаць ложак; be conﬁned to bed
быць прыкаваным да пасцелі (цяжка хварэць); take to one’s bed злегчы (захварэць)
2. града, градка; a ﬂower bed клумба 3. дно
(ракі, акіяна і да т.п.) ♦ not a bed of roses
нялёгкая доля, цяжкі лёс; get out of bed on
the wrong side BrE устаць з левай нагı; go to
bed with smb. infml пераспаць з кім-н.;
you’ve made your bed and you must lie on it
як пасцелеш, так і выспішся; ≅ што пасееш,
тое і пажнеш
bed and breakfast n. BrE начлег і сняданак; Тhere were several good bed
and breakfasts in the area. У гэтым раёне
было некалькі добрых гатэляў, якія прапаноўвалі начлег і сняданак.
bedbug n. клоп
bedclothes n. спальныя рэчы
bedcover  n. пакрывала на ложак,
капа
bedding  n. 1. пасцельныя прыналежнасці 2. подсціл, подсцілка (для жывёлы)
bedding plant  n. аднагадовая
раслıна на высадку
bedlam  n. 1. бедлам, хаос 2. archaic
вар’яцкі дом
bedlinen n. пасцельная бялıзна
Bed(o)uin  n. (pl. Bed(o)uin) бедуıн;
качэўнік
bedpan n. med. падкладное судна
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beet
bedridden  adj. прыкаваны да ложка
хваробаю
bedrock n. 1. базіс, аснова; галоўныя
прынцыпы; факты; get down to/reach (solid)
bedrock дакапацца да сутнасці 2. geol. карэнная парода, скала
bedroom n. спальня
bedside1  n. месца каля ложка; at/by
the bedside ля ложка; bedside manner лекарскі такт; мяккая манера
bedside2 adj. : a bedside table начны
столік, тумбачка; the bedside Bible Бıблія,
якая пастаянна ляжыць на начным століку
bedsit, bedsitter () n. жылы пакой
(спальня і гасціны пакой разам)
bedsore n. пролежань
bedspread  n. пакрывала на ложак,
капа
bedtime  n. час для сну; Іt’s past bedtime. Даўно пара спаць.
bedtime story  n. казка (дзецям
перад сном)
bedwetting  n. med. начное нетрыманне мачы
bee  п. пчала ♦ as busy as a bee працавıты
як пчолка/як мурашка; руплıвы; the bee’s
knees infml унікум; шышка (пра чалавека);
have a bee in one’s bonnet infml ≅ не ўсе дома; муха ўкусıла
beech n. bot. бук
beechmast = beechnut
beechnut n. букавы арэшак
beef  п. ялавiчына; beef raising мясная
жывёлагадоўля; beef bacon салёная і вяленая
ялавічына; horse beef канıна; corned beef
тушонка з ялавічыны
bee-farmingn пчалаводства
beefburger n. BrE гамбургер
beefeater  n. 1. салдат аховы лонданскага Таўэра 2. AmE, slang англічанін
beefsteak п. бiфштэкс
beefy adj. 1. мясны 2. мускулıсты
beehive n. вулей
bee-keeper n. пчалавод, пчаляр
bee-keeping. n. развядзенне пчол
been p.p. → be
beep v. гусцı, гудзець; сігналіць
bee plant n. bot. меданос
beer  n. пıва; ginger beer імбıрнае пıва;
Would you like a beer? Не хочаш (кухаль) піва?
beeswax n. воск
beet  n. бурак; буракı (корм для жывёлы);
sugar beet цукровыя буракı; beet greens
бацвıнне; beet farming буракаводства

beetle
beetle  п. жук; a May beetle хрушч ♦ as
blind as a beetle ≅ сляпы як крот
beetroot n. BrE бурак (карaняплод)
befall  v. (befell, befallen) lit. здарацца
(з кім-н.), выпадаць (на чыю-н. долю); What
befell him? Што з ім сталася?
befallen p.p. → befall
befell past → befall
beﬁt v. fml падыходзіць, пасаваць; as beﬁtted a visitor of her status як і належала наведвальніцы яе статусу
before1  adv. раней; long before задоўга;
the day before напярэдадні
before2 prep. 1. перад; before him перад
iм 2. да; before the war да вайны; the day before yesterday пазаўчора
before3  conj. раней як (чым), перш як
(чым); Do it before you forget. Зрабі гэта,
пакуль не забыў.
beforehand  adv. загадзя, зараней;
наперад
befriend  v. ставіцца па-сяброўску;
памагаць, спрыяць; befriend one another
дапамагаць адно аднаму
beg v. 1. прасıць, упрошваць, малıць; She
begged me for help. Яна прасіла мяне дапамагчы; beg permission прасıць дазволу
2. жабраваць; beg one’s bread жыць на падачках ♦ beg the question 1) напрошваецца
пытанне 2) галаслоўна сцвярджаць (што-н.);
I beg your pardon! fml Выбачайце!
began past → begin
begat past, archaic → beget
beget v. (begot, begot; archaic begat, begotten) 1. lit. даваць жыццё; быць бацькам;
Abraham begat Isaac. bibl. Аўраам нарадзіў
Ісаака. 2. fml выклікаць, спараджаць; War begets misery. Bайна прыносіць пакуты.
beggar  n. жабрак; a beggar woman
жабрачка; nice little beggars joc. маленькія
шэльмы (пра дзяцей, звяркоў) ♦ beggars can’t
be choosers жабракı не выбіраюць
begin  v. (began, begun) 1. пачынаць,
распачынаць; пачынацца; begin on smth.
брацца за што-н.; begin the score адкрыць
лік; Where to begin? З чагo пачаць? 2. засноўваць, ствараць; begin a club адкрыць клуб
♦ to begin with найперш, перш за ўсё, першнаперш, па-першае
beginner  n. пачынальнік; пачатковец;
навічок; English for beginners англıйская мова для пачаткоўцаў
beginning п. пачатак; at the beginning
of the year у пачатку года; from beginning to
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being
end з пачатку да канца; in the beginning
спачатку ♦ the beginning of the end пачатак
канца; a good beginning is half the battle ≅
добры пачатак – глядзı, скора канчатак; a
bad beginning makes a bad ending якı пачатак, такı і канец
begonia n. bot. бягонія
begot past, p.p. → beget
begotten p.p., archaic → beget
begrudge  v. 1. зайздросціць 2. шкадаваць, скупıцца
begun р.р. → begin
behalf  n. : on behalf of ад iмя; on behalf of my colleagues ад iмя маıх калег
behave  v. трымаць (паводзiць) сябе;
behave like a hog паводзіць сябе па-свıнску;
Behave yourself! Паводзь сябе добра!
behavior Ame = behaviour
behaviour  n. 1. паводзiны; манеры;
a behaviour report адзнака за паводзіны
(школьніка); a guide to correct behaviour дапаможнік па культуры паводзін 2. (to/towards)
адносіны, стаўленне; gentle behaviour towards children мяккае стаўленне да дзяцей
behaviourism  n. psychol. біхевіярызм
behaviour therapy  n. psychol.
працатэрапıя
behead  v. адсякаць галаву; абезгалоўліваць (караць смерцю)
beheld past, p.p. → behold
behemoth  n. fml велізарная арганізацыя; монстр
behest n. fml : at smb.’s behest па чыıм-н. патрабаванні/загадзе
behind1 n. infml зад, задніца
behind2  adv. ззаду; leave smth. behind пакiдаць што-н., забыцца ўзяць; be behind адставаць; look behind аглядвацца;
behind3 prep. ззаду, 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
позна; The train was behind schedule. Цягнік
спазніўся; What is behind all this? Што за
ўсім гэтым стаіць?
behold v. (beheld) lit. or dated глядзець,
сузіраць
beige1 n. колер бэж
beige2 adj. бэжавы
being  п. 1. быццё, iснаванне, жыццё;
bring into being ствараць; come into being
узнıкнуць, з’явıцца на (белы) свет 2. iстота,
стварэнне; а human being чалавек; the Supreme Being relig. Усявышні

belabor
belabor AmE = belabour
belabour v. : ♦ belabour the point fml
даказваць відавочнае
Belarusian1  n. 1. беларус; беларуска; the Belarusians беларусы 2. беларуская мова
Belarusian2  аdj. беларускi; Belarusian Language Society Таварыства беларускай мовы
belated  adj. запознены; a belated
present падарунак не ў час; запознены падарунак
belch  v. 1. (і)рваць, пакутаваць ад ірвоты, ванітаваць 2. выкıдваць (агонь, дым і
да т.п.); вывяргаць (лаву, попел і да т.п.)
belfry  n. званıца; the belfry of the
church званıца царквы
Belgian1  n. бельгıец; бельгıйка; the
Belgians бельгıйцы
Belgian2 аdj. бельгıйскi
belie v. fml ствараць памылковае ўяўленне; супярэчыць, пярэчыць
belief  n. 1. вера, давер; перакананне;
hard of belief недаверлівы; light of belief
легкаверны 2. relig. вера, веравызнанне; belief in God вера ў Бога; heathen beliefs язычніцкія вераванні ♦ beyond belief неверагодна
believe  v. 1. верыць; Don’t believe a
word of him! Не вер ніводнаму яго слову!
2. думаць, меркаваць, лiчыць ♦ make believe
рабıць выгляд, прыкıдвацца; believe it or not
infml вер ці не вер; seeing is believing убачыць – (значыць) паверыць
believer  n. вернік; be a ﬁrm/great believer in smth. цвёрда верыць у што-н.
belittle v. прынiжаць, змяншаць
bell п. 1. звон; званочак; as clear as a bell
чысты як званочак (пра голас) 2. званок; answer the bell адкрыць дзверы на званок;
There’s the bell! Нехта звоніць! ♦ give smb. a
bell BrE, infml патэлефанаваць каму-н.
belladonna n. bot. беладонна
bell-boy n. AmE калідорны (у гатэлі)
belle n. прыгажуня, красуня
belles-lettres n. pl. мастацкая літаратура, белетрыстыка
bellet(t)rist n. белетрыст
bellﬂower n. bot. званочак
bellicose  adj. fml ваяўнıчы, агрэсıўны; a bellicose tribe ваяўнıчае племя
bellied adj. пузаты
belligerence n. ваяўнıчасць
belligerent  adj. 1. fml якı знаходзіцца ў стане вайны; the belligerent countri-
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bemoan
es краıны, якıя знаходзяцца ў стане вайны
2. агрэсıўны, ваяўнıчы; speak in a belligerent
tone гаварыць пагрозлівым тонам
bell-jar n. колба
bellow1 n. рык, роў (таксама перан.)
bellow2  v. 1. раўцı, рыкаць (пра жывёл)
2. (at) раўцı, лямантаваць, гарлапаніць
bellows  n. pl. мех (кавальскі); мяхı
(музычных інструментаў)
bell push n. BrE кнопка званка
bell-ringer n. званар
belly n. жывот; пуза; чэрава; бруха (таксама перан.); a belly landing пасадка на
фюзеляж (пра самалёт); with an empty belly
галодны; on an empty belly нашча
bellyache1 n. infml боль у жываце
bellyache2  v. infml скардзіцца, ныць,
скуголіць
belly button n. infml пупок
belly dance n. танец 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) належаць, быць часткаю
belongings  n. pl. рэчы; манаткі,
пажыткі; personal belongings асабıстыя рэчы
beloved1 п. dated or lit. любы, каханы;
любая, каханая
beloved2  adj. fml 1. любıмы
2.  : in memory of our beloved son,
John у памяць нашага любıмага сына Джона
below1  adv. 1. нiжэй, нıжай; унıзе; far
below далёка ўнıзе 2. унıз; go below спускацца ўнıз; see below глядзı ніжэй (заўвага)
below2  prep. нiжэй, пад; below zero нiжэй нуля, ніжэй за нуль; below sea level
ніжэй узроўню мора; It is below you. Гэта не
варта вас.
belt1 n. 1. пояс; пас, рэмень, папружка; do
up/fasten a belt завязваць, зашпıльваць пояс/
папругу 2. пояс, зона, раён; паласа; a shelter
belt полеахоўная лясная паласа; We live in the
commuter belt. Мы жывём у прыгарадзе.
♦ below the belt (удар) ніжэй пояса; have
smth. under one’s belt infml мець нешта за
плячыма; набыць, атрымаць нешта
belt2 v. падпярэзваць поясам
beltway n. AmE кальцавая дарога
beluga n. zool. (pl. beluga or belugas)
бялуга
belvedere n. archit. бельведэр
bemoan v. fml аплакваць, плакаць (па
кім-н./чым-н.)

bench
bench  п. 1. лава, лаўка; the substitutes’
bench лава запасных 2. месца суддзяў (у зале
суда) 3. станок; варштат
bend1 n. 1. згіб, выгіб, дуга 2. паварот; a
sharp bend in a road рэзкі паварот дарогі
3. нахıл (галавы, цела і да т.п.) ♦ round the
bend BrE, infml звар’яцелы
bend2  v. (bent) 1. гнуць; гнуцца; выгібаць; выгібацца 2. нахіляць; схiляцца, нахiляцца 3. паварочваць; The road bends to the
right. Дарога паварочвае направа. ♦ bend
one’s mind fml прысвяцıць сябе (чаму-н.);
bend the truth быць не зусıм шчырым; on
bended knees на сагнутых нагах; ліслıва
bendy  adj. BrE, infml 1. гнуткі 2. з
паваротамі (пра дарогу)
beneath1 adv. унıзе; ніжэй
beneath2  prep. fml пад, нiжэй; sit beneath a tree сядзець пад дрэвам; He considers
such jobs beneath him. Ён лічыць такую працу не вартай сябе.
benediction n. 1. relig. блаславенне, малıтва (перад ядой і пасля яды) 2. Benediction пасвячэнне ў сан абата (у католікаў)
benefaction  n. fml дабрадзейства,
мıласць, дабрачыннасць
benefactor n. fml дабрадзей, дабрачынец, добразычлıвец
benefactress n. дабрадзейка, добразычлıўка
beneﬁce n. даход святара, якı мае сан
і прыход
beneﬁcence  п. fml дабрачыннасць,
дабрадзейнасць, міласэрнасць
beneﬁcent  adj. fml дабрачынны,
дабрадзейны, міласэрны
beneﬁcial  adj. дабратворны, карысны, жыватворны; выгадны; A good diet is beneﬁcial to your health. Добрая дыета прынясе
вам карысць.
beneﬁciary  n. 1. асоба, якая атрымала выгаду ад чаго-н. 2. law спадкаемец,
спадкаемнік; спадкаемніца; давернік уласнасці
beneﬁt1 п. выгада, карысць
beneﬁt2  v. 1. прыносіць карысць, прыбытак; His studies in the USA will beneﬁt his
knowledge of English. Яго вучоба ў ЗША
ўдасканаліць яго веды па англійскай мове.
2. атрымліваць карысць, дапамогу
benevolence  п. 1. fml дабрыня,
добразычлıвасць 2. дабрачыннасць
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beseeching
benevolent аdj. 1. fml добразычлıвы 2. дабрачынны
benign  adj. fml 1. мıласцівы, міласэрны 2. med. дабраякасны (пра пухліну)
bent1  n. схıльнасць; She has a bent for
mathematics. У яе схільнасць да матэматыкі.
bent2  adj. 1. сагнуты; нахıлены, пахıлены; крывы; пакручаны 2. сагнуты, скрыўлены, згорблены (пра чалавека)
bent3 past, р.р. → bend
benzene n. chem. бензол
benzine, benzin n. бензıн
benzol n. бензол
bequeath  v. fml завяшчаць (маёмасць)
bequest n. fml завяшчанне
berate  v. fml моцна ганіць, сварыцца;
даваць наганяй
bereave  v. fml пазбаўляць; be bereaved
of relatives страціць блıзкіх
bereaved1  n. fml : the bereaved асірацелы, сірата; асірацелыя, сіроты
bereaved2 adj. fml асірацелы; якı страціў блıзкіх
bereavement  n. цяжкая страта
(асабліва блізкіх)
bereft adj. fml пазбаўлены; якı страціў;
bereft of all hope пазбаўлены ўсякай надзеі
beret n. берэт
beriberi nберы-беры (трапічная
хвароба)
Berliner n. берлıнец
Bermuda shorts  n. pl. штаны
да калена, бермуды
Bermuda Triangle  n. the
Bermuda Triangle Бермудскі трохкутнік
Bernardine n. бернардзıнец (манах)
berry  n. 1. ягада 2. ікрынка, зярнятка
ікры 3. AmE, infml долар
berserk  adj. раз’юшаны, ашалелы; go
berserk раз’юшыцца, ашалець
berth1  n. 1. ложак (на параходзе); спальнае месца (у вагоне); an upper/lower berth
верхняе/нıжняе месца 2. прычал, месца стаянкі (судна)
berth2 v. ставіць на якар (судна)
beryl n. min. берыл
beryllium n. chem. берылій
beseech  v. fml (beseeched or besought)
прасıць, упрошваць, малıць; Let him go, I beseech you! Хай ідзе, прашу цябе!
beseeching  adj. fml умольны, упрашальны

beset
beset  v. fml (beset) атакаваць; апаноўваць; beset with questions закıдваць пытаннямі
beside prep. 1. побач з, каля, ля; a mill
beside a stream млын каля ракı 2. у параўнанні; This painting is nothing beside yours.
Гэты малюнак не ідзе ні ў якое параўнанне з
вашым.
besides1  adv. 1. акрамя таго, апрача,
апроч 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
дадатак; discounts on televisions, stereos and
much more besides скıдкі на тэлевıзары, стэрэа і шмат што ў дадатак
besides2  prep. акрамя, апроч, апрача;
He has got no family besides parents. У яго
няма нікога, акрамя бацькоў.
besiege  v. 1. mil. асаджаць, аблажыць
(горад, крэпасць) 2. акружаць; тоўпіцца 3. закıдваць (лістамі, запрашэннямі і да т.п.)
besmirch  v. fml ачарняць; знеслаўляць
besom n. венік, мятла
besotted  adj. (with) заслеплены;
ап’янелы (ад кахання)
besought past, p.p. → beseech
bespatter v. lit. запырскваць (вадой)
bespeak  v. (bespoke, bespoken) lit.
паказваць, казаць; гаварыць пра (перан.)
bespoke past → bespeak
bespoken p.p. → bespeak
best1  n. 1. найлепшае; лепшыя людзі;
We’re the best of friends. Мы самыя блізкія
сябры; The town looks its best in summer. Горад мае найлепшы выгляд улетку; do one’s
best рабıць усё магчымае 2. сукенка на выхад; Sunday best святочная сукенка ♦ at best
у лепшым разе; be (all) for the best дa лепшага; make the best of smth. выкарыстаць
што-н. найлепшым чынам/максімальна; прымірыцца з непазбежным; with the best нe
горш за ıншых; нароўні з лепшымі
best2 аdj. (найвыш. ст. ад good) найлепшы; We want the children to have the best possible education. Мы хочам, каб нашы дзеці
атрымалі як мага лепшую адукацыю.
best3  adv. 1. (найвыш. ст. ад well) лепш
за ўсё, найлепш, найбольш, больш за ўсё;
best of all найлепш, больш за ўсё; Do as you
think best. Рабі так, як лічыш (лепшым).
♦ We’ll try as best we can. Мы будзем імкнуцца зрабіць як мага лепш.
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better
bestial  adj. fml зверскі, люты; звярыны; bestial acts зверскія ўчынкі; bestial cruelty звярыная жорсткасць
bestiality  n. 1. скаталожніцтва
2. fml зверскасць, лютасць, зверства
bestir  v. fml разварушыцца; узварухнуцца; Bestir yourself! Варушыся!
best man n. (pl.-men) шафер
bestow  v. fml (on/upon) прысуджаць
(званне); прысвойваць; bestow a title прысвойваць тытул
best-seller бестселер
bet1  п. заклад; make a bet iсцı/пайсцı ў
заклад
bet2  v. (bet) 1. (on/against) iсцı ў заклад
2. infml быць перакананым (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 даваць;
быць абсалютна перакананым (у чым-н.)
beta  n. бэта (2-я літара грэчаскага алфавіта)
betake v. (betook, betaken) lit. : betake
oneself выправіцца, накіравацца (куды-н.);
He betook himself to his room. Ён накіраваўся
ў свой пакой.
betaken p.p. → betake
betoken  v. lit. азначаць, паказваць,
быць прыкметай; A clear blue sky is betokening a ﬁne day. Яснае блакітнае неба прадказвае добрае надвор’е.
betook past → betake
betray  v. 1. здраджваць; станавıцца
здраднікам 2. падводзіць (каго-н.), не апраўдваць (даверу, надзеі); He betrayed my trust
over and over again. Ён падводзіў мяне зноў і
зноў. 3. : betray oneself выдаць сябе; прагаварыцца (нечакана)
betrayal  п. здраднiцтва, здрада; an
act of betrayal здрадніцкі ўчынак
betrayer n. здраднік; здрадніца
betrothal n. fml заручыны
better1 n. лепшы, лепшае; change for the
better змянıцца да лепшага; think (all) the
better of smb. мець найлепшае меркаванне
пра каго-н. ♦ for better or (for) worse у радасці і ў горы; so much the better тым лепш
better2  аdj. (выш. ст. ад good) лепшы;
better than nothing лепш чым (зусıм) нічога;
little/no better than ненамнога лепшы; ніколькі не лепшы
better3 v. паляпшаць; паляпшацца
better4 adv. (выш. ст. ад well) лепш, лепей; had better лепш бы, варта б ♦ be better

better half
off быць больш заможным; be better off (doing smth.) : She’d be better off without him. Ёй
было б лепш без яго.
better half  n. infml лепшая палова
(жонка, муж)
betterment  n. fml паляпшэнне;
удасканаленне
betting  n. заклад; What’s the betting?
infml У чым справа?; The betting is that…
Справа ў тым, што...
between1  adv. : in between памıж;
пасярод; у сярэдзіне; The house was near a
park but there was a street in between. Дом
стаяў каля парку, але паміж была вуліца.
between2  prep. памıж, 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; пакаты бок (чаго-н.)
beverage п. fml напой, напıтак, пiтво
bevy  n. infml кампанія, група (звычайна
жаночая), гурт
bewail v. fml аплакваць, галасıць
beware v. (of) берагчыся, сцерагчыся
bewilder  v. бянтэжыць, азадачваць,
ставіць у тупıк; збіваць з панталыку
bewildering adj. якı азадачвае/бянтэжыць/здзіўляе; There is a bewildering variety of ﬂora in this area. Флора гэтага краю
проста здзіўляе сваёй разнастайнасцю.
bewilderment n. збянтэжанасць;
замяшанне; stare in bewilderment глядзець
збянтэжана
bewitch  v. lit. заварожваць, зачароўваць (таксама перан.); He was simply bewitched by her beauty. Яе краса проста
зачаравала яго.
beyond1 adv. удалечынi; на адлегласцi;
Snowdon and the mountains beyond were covered in snow. Сноўдан і горы ўдалечыні былі
пакрытыя снегам.
beyond2 prep. 1. па той бок, за; beyond
the horizon за даляглядам; beyond the sea па
той бок мора 2. пазней; beyond midnight за
поўнач 3. вышэй; па-за; beyond belief
неверагодна; beyond repair не падлягае
рамонту; beyond cure невылечны; live beyond one’s income жыць не па сродках; It’s
beyond me why she wants to marry Jim. Я не
магу зразумець, чаму яна хоча выйсці замуж
за Джыма.
bias  п. 1. прадузятыя адносiны; дыскрымiнацыя 2. тэндэнцыя; ухıл
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biased  аdj. 1. тэндэнцыйны; прадузяты; прыхıльны; a biased opinion неаб’ектыўны погляд 2. : The school is biased towards
music. (Гэта) школа з музычным ухiлам.
biathlon п. sport біятлон
bible п. the Bible Бıблiя
biblical  adj. бiблейскi; biblical scenes
біблейскія сцэны
bibliographer n. бібліёграф
bibliographical  n. бібліяграфıчны
bibliography  n. бібліяграфія, бібліяграфıчны даведнік
bibliophile  n. fml бібліяфıл; кнігалюб
bicameral adj. двухпалатны (парламент)
bicarbonate of soda  п.
пітная сода
bicentenary  n. двухсотгоддзе,
двухсотыя ўгодкі
biceps  n. (pl. biceps) бıцэпс; bulging
biceps накачаныя бıцэпсы
bicycle  п. веласiпед; go for a bicycle
ride праехацца на веласіпедзе
bicyclist  п. dated or fml веласіпедыст; веласіпедыстка
bid1  n. (for) 1. прапанова цаны (на
аўкцыёне); a takeover bid прапанова зліцця
фірм 2. прапанова (зрабіць што-н.); a bid for
disarmament прапанова раззбраення
bid2  v. (bid) 1. прапаноўваць цану (на
аўкцыёне); What am I bid for this picture?
Колькі даcце за гэтую карціну? (на
аўкцыёне) 2. дабівацца, імкнуцца; дамагацца;
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 развітацца з кім-н.; I bade all my friends
farewell. Я развітаўся з усімі маімі сябрамі.
2. dated or lit. загадваць; прасıць; He bade me
come again. Ён папрасіў мяне наведаць яго
зноў.
bidden p.p. → bid
bidder  n. пакупнıк, прэтэндэнт (на
рынку)
bidding  n. прапанова цаны (на аўкцыёне)
biennial  n. 1. якı/якая адбываецца
раз у два гады 2. двухгадовая раслıна
big  аdj. 1. вялıкi; a big man высокі мужчына; а big decision важнае рашэнне; big repair капітальны рамонт; a big noise моцны

bigamy
шум; a big close-up буйны план (у кіно); I’m
a big eater. Люблю паесці. 2. дарослы, вялıкі;
You’re a big boy! Ты ўжо вялікі хлопец! ♦ a
big cheese infml важная асоба; a big ﬁsh (in a
small pond) туз мясцовага значэння; be/get/
grow too big for one’s boots задзіраць нос;
важнічаць; have/be a big mouth прагаварыцца; шмат балбатаць (асабліва пра сябе)
bigamy  n. бігамія; дваяшлюбнасць,
дваяжэнства, дваямужжа
Big Apple n. infml the Big Apple НьюЁрк
Big Brother n. «старэйшы брат»
big business n. вялıкі бıзнес; прыбытковая справа
big game  n. буйныя жывёлы для
палявання
big-headed  adj. infml самазадаволены, фанабэрысты
big-hearted  adj. добры, шчодры,
велікадушны
bigot n. фанатык, сляпы прыхıльнік
bigotry п. фанатызм
big time п. infml the big time шумны
поспех; a big time singer выдатны спявак
big-timer  п. infml знакамıтасць;
акцёр/спартсмен вышэйшага класа
bijou adj. маленькі, элегантны; a bijou
hut маленькая зграбная хатка
bijouterie п. біжутэрыя
bike1  п. infml 1. веласіпед; ровар; велік
2. матацыкл; мапед; мотаролер; travel by
bike падарожнічаць на веласіпедзе, матацыкле
bike2  v. infml ехаць на веласіпедзе, матацыкле
biker  п. 1. байкер 2. веласіпедыст;
матацыклıст
bikini n. бікıні
bilabial  adj. ling. губна-губны,
білабіяльны (гук)
bilateral  adj. білатэральны,
двухбаковы; a bilateral treaty двухбаковае
пагадненне
bilberry n. bot. чарнıцы
bile  n. 1. жоўць 2. fml раздражнёнасць,
зласлıвасць
bilingual  adj. двухмоўны; She is
bilingual in English and Swahili. Яна аднолькава валодае англійскай мовай і суахілі; bilingual education адукацыя на дзвюх мовах
bilingualism n. білінгвıзм
bill1  п. 1. законапраект, бiль 2. рахунак; a
telephone bill рахунак за тэлефон 3. AmE

76

binoculars
банкнот; a ten-dollar bill банкнот вартасцю
ў дзесяць долараў 4. афıша 5. праграма
(тэатральная); head/top the bill быць каронным нумарам праграмы ♦ ﬁll/ﬁt the bill
адпавядаць патрабаванням
bill2  v. 1. (for) выстаўляць або выпıсваць
рахунак 2. абвяшчаць у афıшах; абклейваць
афıшамі
bill3 п. дзюба (птушкі)
billboard  п. AmE дошка для афıш і
аб’яў
billiards n. pl. більярд
billion n. 1. мiльярд, бiльён 2. BrE, dated більён
billionaire n. AmE мільярдэр
bill of rights n. біль аб правах
billow1  n. poet. 1. вялıкая хваля 2. вал;
лавıна 3. мора
billow2  v. уздымацца, хвалявацца (на
ветры)
bimbo n. (pl. -os) infml, derog. дзеўка,
чувıха
bin1 n. 1. BrE вядро для смецця 2. кантэйнер; a bread bin хлебніца
bin2  v. infml выкıдваць, выкідаць (у
сметніцу)
binary adj. 1. comput., math. бінарны;
the binary system бінарная сістэма; дваıчная
сістэма (лічэння) 2. chem. двайны; a binary
molecule двухатамная малекула
bind1 n. : ♦ in a bind AmE у пераплёце,
у цяжкім становішчы
bind2  v. (bound) 1. звязваць (таксама
перан.) 2. пераплятаць (кнiгу)
bind up  phr.v. 1. перавязваць;
пераплятаць; звязваць 2. быць занятым; be
bound up in smth. быць занятым чым-н.; be
bound up in smb. жыць інтарэсамі каго-н.
binder  n. 1. скорасшывальнік, папка
(для газет, часопісаў і да т.п.) 2. пераплётчык; пераплётчыца 3. рэчыва, якое звязвае/
склейвае 4. снопавязалка
binding  n. 1. пераплёт 2. абшыўка
3. med. бандаж 4. sport мацаванне для лыжаў
binge  n. infml выпіўка, папойка, гулянка; go/be on a binge разгуляцца; быць на
падпıтку
bingo1 n. sport бıнга (гульня, падобная
на лато)
bingo2  interj. бах! (выражае нечаканасць або моцны ўдар)
binoculars n. pl. бінокль

binomial
binomial  n. math., ling. біном,
двухчлен
biochemistry n. біяхıмія
biocomputer n. 1. біякамп’ютар 2. мозг чалавека (які разглядаецца як
камп’ютар)
biodiversity  n. біялагıчная
разнастайнасць
bioenergetics  n. біяэнергетыка
bioenergy n. энергія біялагıчных
працэсаў
biographer п. біёграф
biography п. бiяграфiя
biological  adj. біялагıчны; a
child’s biological parents бацькı дзіцяці, якıя
яго нарадзıлі; biological ripeness біялагıчная
сталасць
biological warfare n. біялагıчная вайна
biologist n. біёлаг
biology n. бiялогiя
biometric adj. біяметрычны
biopsy n. med. біяпсıя
biorhythm n. physiol. біярытм
biosphere n. біясфера
biotechnology  n. біятэхналогія
bipolar adj. біпалярны, двухполюсны
birch п. 1. бяроза; the birch grove бярэзнік, беразняк 2. the birch лупцоўка
birchwood n. драўнıна бярозы
bird  п. птушка, птах ♦ an old bird стрэляная птушка; be (strictly) for the birds infml
≅ курам на смех; не мець вартасці; the bird
has ﬂown птушка знıкла (пра асобу, якая ў
вышуку); a bird in the hand is worth two in
the bush ≅ лепш верабей у руцэ, чым голуб
на страсе; birds of a feather (ﬂock together)
≅ сарока сароку бачыць здалёку; аднаго поля
ягады; kill two birds with one stone ≅ адным
стрэлам забıць двух зайцоў; the early bird
catches the worm ≅ xто рана ўстае, таму Бог
дае
birdcage n. клетка для птушак
birdcherry n. bot. чарэшня
bird ﬂu n. птушыны грып
birdie  п. 1. птушачка, пташка 2. валан
(у бадмінтоне)
bird of paradise п. zool. райская птушка
bird of passage  п. пералётная
птушка (таксама перан.)
bird of prey п. драпежная птушка
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bird’s-eye view  n. від з вышынı
птушынага палёту; агульны від (чаго-н.)
(таксама перан.)
birdsong п. птушыныя спевы
bird table  п. BrE кармушка (для
птушак)
birdwatcher n. арнітолаг-аматар
birdwatching  n. вывучэнне птушак у натуральных умовах; do the birdwatching in the park назіраць за птушкамі ў парку
biro n. шарыкавая ручка
birth  п. нараджэнне; give birth to нарадзıць; at birth пры нараджэнні; from birth
ад дня нараджэння; the date of birth дата
нараджэння; by birth : She іs Belarusian by
birth. Яна беларуска па паходжанні.
birth certiﬁcate  п. пасведчанне
аб нараджэнні
birth control  n. кантроль
нараджальнасці; супрацьзачаткавыя/процізачаткавыя меры
birthday  п. дзень нараджэння ♦ in
your birthday suit joc. у чым нарадзıўся
birthmark n. радзıмы знак, радзıмка
birth mother n. біялагıчная маці
birthplace n. месцa нараджэння, радзıма
birth rate  п. нараджальнасць, каэфіцыент нараджальнасці
birthright  п. law права паводле нараджэння; неад’емнае права
biscuit  п. 1. сухое пячэнне, крэкер
2. светла-карычневы колер ♦ take the biscuit
BrE, infml перасягнуць усё (неадабральна)
bisect  n. tech. разразаць, дзялıць напалам/папалам
bisexual  adj. 1. бісексуальны
2. двухполы
bishop  п. 1. епıскап, бıскуп 2. слон
(у шахматах)
bishopric  п. 1. сан, становішча бıскупа 2. епархія
Bismark herring  n. марынаваны селядзец (філе)
bismuth n. chem. вıсмут
bison n. (pl. bison) zool. бізон, зубр амерыканскі
bistro  n. (pl. -os) бістро; маленькае
кафэ; закусачная; рэстаранчык
bit1 п. 1. a bit крыху, чуць-чуць, невялıкая
колькасць; Your advice will help a bit. Твая парада крыху дапаможа; Wait a bit. Пачакайце
хвілінку/крыху. 2. кавалачак; every bit усё,
цалкам; зусıм 3. AmE, infml 121/2 цэнта ♦ bit

bit
by bit паступова, пакрысе; do one’s bit зрабıць унёсак, унесці свoй уклад; not a bit анı,
ніколькі; go/fall to bits разбıцца на дробныя
часткі
bit2  n. 1. цуглі 2. свярдзёлак ♦ take the bit
between one’s teeth infml ісцı напралом, дзейнічаць без аглядкі
bit3 n. comput. біт
bit4 past → bite2
bitch1 n. 1. сука, сучка; a bitch wolf ваўчыца 2. slang сука, курва
bitch2  v. infml (about) скардзіцца; скуголіць, хныкаць; бурчаць
bitchy  adj. infml паганы, паскудны;
сцярвозны
bite1 n. 1. укус; след/рана ад укусу 2. кавалак (ежы); лёгкая закуска; have a bite перакусıць; закусıць 3. востры боль; the bite of
the wound боль ад раны 4. клёў (рыбы)
bite2  v. (bit, bitten) 1. (into/through) кусаць; кусацца 2. кляваць, браць прынаду
3. пячы (пра перац, гарчыцу і да т.п.); шчыпаць (пра мароз) ♦ bite the bullet infml брацца за што-н. неахвотна; bite the dust infml
1) быць пераможаным; быць прынıжаным
2) быць забıтым; bite the hand that feeds one
≅ сячы сук, на якıм сядзıш; bite one’s lips
кусаць губы, нервавацца; bite one’s tongue
прыкусıць язык
bite back  phr.v. 1. (at) агрызацца
2. стрымліваць сябе
bite off  phr.v. адкусıць ♦ bite smb.’s
head off infml сарваць злoсць на кім-н.; bite
off more than one can chew пераацанıць свае
сıлы; узяцца за справу, што не пад сıлу
biting adj. 1. востры; пранıзлівы; пранıклівы; a biting wind рэзкі вецер 2. з’едлівы, саркастычны; biting words з’едлівыя словы; шпıлькі
bitten p.p. → bite2
bitter  adj 1. горкi; a bitter taste горкі
смак 2. горкі, пакутлівы; the bitter truth горкая праўда; bitter tears горкія слёзы; a bitter
lesson жорсткі ўрок; a bitter disappointment
моцнае расчараванне 3. моцны, рэзкі; якı
праймае наскрозь; bitter cold страшэнны холад;
a bitter wind рэзкі/моцны вецер ♦ a bitter
pill (to swallow) (праглынуць) горкую пілю
лю; bitter as wormwood горкі як палын
bitterly  adv. 1. горка; She wept bitterly.
Яна горка плакала. 2. моцна, вельмі; It was
bitterly cold. Было вельмі холадна.
bitumen n. бітум; асфальт
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blackcurrant
bituminous  adj. бітумны, бітумінозны; bituminous concrete асфальтабетон
bivalve n. zool. двухстворкавы малюск
bivouac1 n. бівак
bivouac2  v. стаяць/размясцıцца біваком
bizarre adj. дзıўны, вычварны, эксцэнтрычны; a bizarre situation вельмі незвычайная сітуацыя
blab  v. infml (to, about) балбатаць; малоць языком; выдаваць сакрэты
blabber1  n. 1. балбатун; балбатуха
2. балбатня, пустаслоўе
blabber2 v. infml (on/about) балбатаць;
What was she blabbering on about this time?
Пра што гэта яна балбатала цяпер?
black1 n. 1. чорны колер; чарната, чэрнь
2. цемнаскуры; цемнаскурая 3. чорная вопратка, жалоба ♦ be in the black весці справу
з прыбыткам; black and white чорна-белы
(пра фільм, фатаграфію); (in) black and
white : He sees everything in black and white.
Ён бачыць усё або чорным або белым.
black2  аdj. 1. чорны; цёмны; a black
night цёмная ноч; turn black чарнець, счарнець; His face was black with anger. Яго твар
сцямнеў ад злосці. 2. чарнаскуры, цемнаскуры; black race чорная раса 3. брудны; black
hands брудныя рукі 4. злы, злосны; look
black at smb. злаваць на каго-н.; кıнуць злосны позірк на каго-н. 5. змрочны, пануры;
тужлıвы; безнадзейны; black despair роспач,
безвыходны адчай; black humour «чорны гумар», змрочны гратэск ♦ as black as ink
чорны як сажа; змрочны, бязрадасны; black
and blue увесь у сіняках; He is not as black as
he is painted. Ён не такі благі, як яго
малююць.
black3  v. 1. BrE байкатаваць (справу,
пачынанне і да т.п.) у знак пратэсту або ў
падтрымку забастоўкі 2. чарнıць, фарбаваць
у чорны колер 3. ваксаваць (абутак)
black out phr.v. 1. часова страціць
прытомнасць 2. зацямнıць або пагасıць святло 3. выкрэсліваць (пра цэнзурy)
blackball  v. забараняць; падвяргаць
астракıзму
blackberry  п. bot. ажыны; ажына
(ягады або расліна)
blackbird п. zool. чорны дрозд
blackboard  п. класная/школьная
дошка
blackcurrant  п. bot. чорныя
парэчкі; a blackcurrаnt bush куст чорных
парэчак

blacken
blacken v. 1. чарнıць, рабıць чорным/
цёмным 2. ачарняць (імя, рэпутацыю і да т.п.);
паклёпнічаць, узводзіць паклёп
black eye п. 1. сіняк пад вокам, падбıтае вока 2. infml ганьба, сорам
black frost n. 1. шэрань 2. галалёд,
галалёдзіца (на шашы)
blackguard  п. BrE, dated нягоднік,
падлюга
blackhead n. вугор (на скуры)
blacking n. чорная вакса
blackjack n. 1. дубıнка 2. гульня ў
ачко (пра карты) 3. пірацкі чорны сцяг
blackleg n. штрэйкбрэхер
blacklist1 n. чорны спіс
blacklist2 v. заносіць у чорны спіс
blackmail1  п. шантаж, вымаганне
(грошай)
blackmail2  v. шантажыраваць; вымагаць грошы пагрозамі; blackmail smb. into
doing smth. прымушаць каго-н. шантажом
зрабıць што-н.
blackmailer n. шантажыст; шантажыстка; вымагальнік; вымагальніца
black-marketeer  п. спекулянт;
спекулянтка
blackness  n. 1. чарната 2. цемната,
цемра; She peered out into the blackness of the
night. Яна выглянула ў начную цемру.
blackout  n. 1. часовая адсутнасць
электрычнага святла (асабліва пры аварыі)
2. забарона на публікацыю паведамленняў; a
newspaper blackout нявыхад газет 3. зацямненне, святлoмаскіроўка; парушэнне сувязі
4. часовая страта прытомнасці, памяці або
зроку
blacksmith п. каваль
blackthorn n. bot. цярноўнік, цёрн
bladder  n. 1. anat. мачавы пузыр
2. пузыр 3. камера; a football bladder футбольная камера
blade п. 1. лязо (нажа) 2. лопасць (прапелера, вясла) 3. былıнка, травıнка; доўгі, вузкі ліст (расліны)
blame1 n. 1. віна, адказнасць; lay/put the
blame for smth. on smb. вінаваціць каго-н. у
чым-н., ставіць што-н. у віну каму-н.; His
conduct is free from blame. Яго паводзіны беззаганныя. 2. вымова
blame2  v. 1. вiнавацiць, ставiць y вiну;
She cannot be blamed for it. Яна ў гэтым не
вінавата. 2. ганіць; наракаць; I have nothing
to blame myself. Мне няма за што на сябе
наракаць. ♦ be to blame быць вінаватым; If
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blast
anyone’s to blame, it’s me. Калі хто і вінаваты,
то гэта я.
blameless adj. нявıнны; бездакорны,
беззаганны
bland  adj. 1. нясмачны, прэсны (пра
ежу) 2. невыразны, шэры (пра прамову)
blandishments n. pl. fml угаворванне; ухваленне; лёсткі
blank1  п. 1. прабел, пропуск; пустое
месца; Leave a blank if you can’t answer. Пакінь прабел, калі не можаш адказаць.
2. бланк; an application blank бланк для заявы 3. правал у памяці; My mind is a complete
blank. Я нічога не памятаю. 4. пустка
(духоўная), спустошанасць
blank2  аdj. 1. пусты, чысты, незапоўнены; а blank cheque незапоўнены чэк; a
blank page пустая старонка; blank walls
пустыя сцены 2. бяздумны, тупы; a blank
stare пусты позірк; Suddenly my mind went
blank. Раптам у мяне ў галаве памутнела.
3. поўны, абсалютны; a blank refusal катэгарычная адмова; адмова наадрэз
blanket  п. 1. коўдра 2. покрыва; a
blanket of leaves дыван з лістоты; a blanket
of snow снежнае покрыва; under a blanket of
secrecy пад покрывам сакрэтнасці
blankly  аdv. 1. абыякава; тупа,
невыразна; stare blankly at smb./smth. абыякава глядзець на каго-н./што-н. 2. прама, рашуча; катэгарычна; decline an offer blankly
рашуча адхілıць прапанову
blare1 n. рэзкі непрыемны гук; the blare
of the brass гукі медных інструментаў
blare2  v. 1. рэзка гучаць; blare (out) a
warning папярэдзіць аўтамабıльным сігналам
2. моцна крычаць; раўцı, гарланіць
blarney n. infml ліслıвасць
blaspheme v. зневажаць Бога, блюзнерыць
blasphemer  n. блюзнер; блюзнерка; зневажальнік Бога; зневажальніца Бога
blasphemous  adj. блюзнерскі,
богазневажальны
blasphemy  n. блюзнерства, богазневажанне
blast1  n. 1. выбух; узрыванне; a bomb
blast выбух бомбы 2. струмень паветра; моцны парыў/павеў (ветру); the wind’s icy blasts
марозныя парывы ветру 3. крытыка, разгон
♦ at full blast у поўным разгары
blast2 v. 1. узрываць, падрываць 2. моцна і рэзка гучаць (пра музыку, радыё і да т.п.)
3. infml публıчна крытыкаваць, рабıць раз-

blasted
нос; blast one’s reputation руйнаваць сваю
рэпутацыю; The play was blasted by all the
critics. П’есу раскрытыкавалі ўшчэнт усе
крытыкі.
blast off  phr.v. узлятаць, адрывацца
ад зямлı, стартаваць (пра касмічны карабель)
blasted adj. 1. зруйнаваны, знıшчаны;
пашкоджаны 2. infml пракляты; blasted nuisance жахлıвая непрыемнасць
blast furnace n. tech. домна
blasting  n. падрыванне (скалаў); узрыўныя работы
blatant adj. 1. страшэнны, абуральны;
It was a blatant lie. Гэта была абуральная
хлусня. 2. крыклıвы, вульгарны; разлıчаны
на эфект, паказны, зроблены напаказ; blatant
courage храбрасць напаказ
blaze1  n. 1. полымя; яркі агонь; The ﬁre
burst into a blaze. Агонь успыхнуў яркім полымем. 2. бляск, яркае святло або колер
3. бляск, раскоша, пышнасць, хараство; a
blaze of colour раскоша бліскучых колераў; a
blaze of glory бляск славы; in the full blaze
of beauty ва ўсıм бляску прыгажосці 4. выбух (пачуццяў); a blaze of anger выбух злосці
blaze2 v. 1. палаць, палымнець; ярка гарэць 2. зіхацець, ззяць; блішчэць; The ﬂowerbed blazed with different colours. Кветнік палыхаў рознымі колерамі. 3. кіпець, вар’явацца; blaze with fury кіпець ад гневу
blaze3  v. разнесці, раструбıць; blaze a
rumour разносіць чуткі
blazer n. блэйзер; пінжак
blazing adj. 1. яркі; асляпляльны; зыркі; a blazing hot day яркі гарачы дзень; the
blazing sun зыркае сонца 2. страшэнны,
абуральны; a blazing lie абуральная хлусня
bleach1 n. 1. хлорка 2. адбельванне, бяленне
bleach2 v. 1. бялıць, выбельваць; выбельвацца 2. выгараць; ліняць, выцвітаць (на сонцы)
bleak adj. 1. змрочны, хмурны; безнадзейны; a bleak smile сумная ўсмешка; bleak
prospects безнадзейныя перспектывы 2. халодны, сцюдзёны; a bleak winter’s day сцюдзёны зıмні дзень 3. голы; пусты (без раслін); адкрыты для ветру; a bleak hillside голы
схіл гары
bleat1  n. бляянне (авечкі, казы); мыканне
(цяляці)
bleat2 v. 1. бляяць; мыкаць, мычаць 2. (on,
about) наракаць, скуголіць, скардзіцца на
лёс; Stop bleating about your life. Перастань
скардзіцца на сваё жыццё.
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bless
bled past, р.р. → bleed
bleed  v. 1. крывавіць, сцякаць крывёю;
праліваць кроў (у бітве); bleed to death памерці ад страты крывı 2. infml вымагаць грошы.
His ex-wife is bleeding him for every penny he
has. Яго былая жонка вымантачвае ў яго
кожную капейку. 3. паволі спускаць ваду;
выпускаць паветра 4. аблівацца крывёю,
перажываць, шкадаваць; My heart is bleeding
for him. Маё сэрца абліваецца крывёю за яго.
♦ bleed smb. dry спустошваць, выкачваць
усе грошы з каго-н., абіраць каго-н. да нıткі
bleeding n. крывацёк
bleeding heart n. залıшне спагадлівы чалавек
blemish1  n. 1. знак, пляма (на целе)
2. недахоп; пляма (маральная); ганьба; Her
reputation is without a blemish. Яе рэпутацыя
беззаганная.
blemish2 v. fml 1. псаваць, пляміць 2. псаваць, ганьбіць (рэпутацыю, імя і да т.п.)
blend1 п. 1. сумесь; спалучэнне; a blend
of two sorts of tea сумесь двух гатункаў чаю
2. ling. тэлескапıчнае/тэлескопнае слова; The
word “motel” is a blend. Слова «motel» – тэлескапічнае.
blend2 v. 1. змешваць; змешвацца; Blend
together the ﬂour, eggs and sugar. Змяшайце
разам муку, яйкі і цукар. 2. (with) спалучаць;
спалучацца; гарманізаваць; злівацца; blend
traditional and modern styles спалучаць традыцыйны і сучасны стыль
blend in  phr.v. 1. спалучацца;
These colours blend in nicely. Гэтыя колеры
прыгожа спалучаюцца. 2. падмешваць, дадаваць; Blend in a little sugar into the mixture.
Дадайце крыху цукру ў гэтую сумесь.
blender  п. 1. мıксер, блэндар 2. мяшалка
bless  v. 1. бла(га)слаўляць; свянцıць,
пасвянцıць; bless oneself жагнацца, хрысцıцца; The priest blessed the willow branches.
Святар пасвянціў галінкі вярбы. 2. fml дабраслаўляць, услаўляць, усхваляць; We bless
your holy name, O Lord. Услаўляем тваё святое імя, Госпадзі. 3. прасıць мıласці ў Бога
4. быць удзячным, жадаць дабра; God bless
her for sincerity. Дай Божа ёй здароўя за яе
шчырасць. ♦ be blessed with smth. быць надзеленым/азораным чым-н.; He was blessed with
great talent. Бог даў яму вялікі талент; God
bless you! Дай вам Бог здароўя!; Bless me! О
Божа! (выражае здзіўленне, спалох і да т.п.);
Bless you! Будзь здароў! (пры чханні)

blessed
blessed  adj. 1. святы; the Blеssed Virgin Mary Святая Дзева Марыя, Багародзіца
2. радасны, шчаслıвы; Those were the blessed
days. Гэта былі шчаслівыя дні. 3. infml, dated
пракляты; I can’t see a blessed thing in this
dark room. Я нічагуткі не бачу ў гэтым
цёмным пакоі.
blessing n. 1. блаславенне 2. дабрадзейства; добры ўчынак 3. дар; шчасце ♦ a blessing in disguise шчасце ў няшчасці; ≅ не было
б шчасця, ды няшчасце памагло
blew past → blow
blind1  n. 1. штора; навес (над вітрынай); a venetian blind жалюзı 2. адгаворка;
падман, выдуманая прычына
blind2  adj. 1. сляпы; go blind аслепнуць 2. той, хто не бачыць, не звяртае ўвагі,
не заўважае; be blind to smb.’s faults не
заўважаць чыıх-н. хıбаў; be blind to the future не задумвацца аб будучым 3. заслеплены; бяздумны, безразважны; blind faith сляпая вера 4. ледзь бачны, схаваны; непрыкметны; a blind road ледзь прыкметная дарога; a
blind stitch патайное шво ♦ as blind as a bat
≅ сляпы як крот; turn a blind eye to smth. не
звяртаць на што-н. увагi; the blind leading
the blind сляпы вядзе сляпога
blind3  v. 1. асляпляць; сляпıць вочы;
He was blinded in the explosion. Ён аслеп
падчас выбуху. 2. (to) асляпляць, уражваць,
моцна здзіўляць; blind smb. to the truth
зрабıць каго-н. сляпым да праўды
blind alley n. тупıк
blind date n. наладжаная сустрэча
незнаёмых мужчыны і жанчыны
blindfold1 adj. 1. з завязанымі вачыма 2. неразважны, неасцярожны; той, хто
дзейнічае ўсляпую
blindfold2  v. 1. завязваць вочы
2. зацямняць, перашкаджаць бачыць (што-н.)
або разабрацца (у чым-н.); Prejudices blindfold the mind. Забабоны асляпляюць розум.
blindfold3  adv. 1. з завязанымі
вачы ма; know one’s way blindfold до бра
ведаць дарогу 2. бяздумна, усляпую; act blindfold дзейнічаць усляпую
blindly adv. 1. вобмацкам 2. неразважна, наўздагад; машынальна; He blindly
followed the friend’s advice. Ён, не падумаўшы, паслухаўся парады сябра.
blindness n. 1. слепата 2. асляпленне 3. бяздумнасць, неразважнасць
blink1 n. 1. мірганне, падмiргванне 2. міг,
імгненне, вокамгненне, момант ♦ in the blink
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block
of an eye вельмі хутка, імгненна, мıгам; on
the blink infml у кепскім стане, няспраўны
(пра машыну)
blink2  v. 1. моргаць, мiргаць; I’ll be back
before you can blink. Не паспееш маргнуць,
як я вярнуся. 2. мігаць, мігцець; міргаць (пра
святло) 3. (at) заплюшчваць вочы (на
што-н.)
blinker  n. infml 1. сігнал мірганнем
святла 2. pl. blinkers шоры, конскія навочнікі
bliss n. асалода; шчасце; вялıкая радасць;
a scene of domestic bliss сцэна cямейнага
шчасця
blissful  adj. шчаслıвы; радасны; a
blissful smile шчаслıвая ўсмешка; blissful
memories радасныя ўспамıны
blister1  n. 1. пухıр (на целе), вадыр
2. med. нарыўны пластыр
blister2  v. пакрываць; пакрывацца пухірамі/вадырамі; The sap of this plant blisters
the skin. Ад соку гэтай расліны на скуры
з’яўляюцца вадыры.
blithe  adj. 1. (for/of) нядбалы; бестурботны, бесклапотны; blithe disregard of the
rule грубае парушэнне правіла 2. lit. шчаслıвы, вясёлы
blitz1  n. 1. нечаканы гвалтоўны напад;
моцная бамбёжка 2. = blitzkrieg
blitz2 v. 1. гвалтоўна нападаць, атакаваць,
імклıва наступаць; They blitzed the town with
tanks. Танкі атакавалі горад. 2. бамбıць, рабıць налёт
blitzkrieg  n. mil. блıцкрыг, маланкавая вайна
blizzard  n. снежная завея, завіруха,
мяцеліца; бура; a trade blizzard infml заняпад гандлю
bloated adj. 1. тлусты; азызлы, напухлы; a bloated body азызлае цела 2. празмерны, дуты, вельмі вялıкі; a bloated budget
раздуты бюджэт
blob  n. 1. кропля; шарык (гліны, воску);
a blob of ink кропля чарнıла 2. каляровая плямка; a blob of paint плямка фарбы
bloc  n. блок, аб’яднанне (палітычных
партый, дзяржаў і да т.п.); opposing blocs
блокі, якıя супрацьстаяць адзıн аднаму
block1  п. 1. калода; цурка; глыба 2. hist.
плаха 3. BrE шматкватэрны дом; жылы корпус; будаўнiчы блок 4. квартал (у горадзе);
His house is two blocks away from here. Яго
дом за два кварталы адсюль. 5. блок (цыгарэтаў); кавалак (мыла) 6. перашкода, затор;
a trafﬁc block затор у руху 7. блакiроўка

block
(у спорце) ♦ put/lay one’s head/neck on the
block рызыкаваць жыццём
block2  v. 1. блакıраваць; затрымліваць;
All the roads are still blocked after the heavy
snowfall. Па дарогах нельга праехаць з-за
моцнага снегападу. 2. перашкаджаць, ствараць цяжкасці; block an appointment перашкодзіць назначэнню (на пасаду) 3. блакıраваць (у спорце)
block in  phr.v. накıдваць план або
чарнавıк
block off phr.v. перакрываць (дарогу)
block up phr.v. зачыняць; затыкаць;
My nose is blocked up. У мяне заложаны нос.
blockade1  п. блакада; an economic
blockade эканамıчная блакада; break/run a
blockade прарваць блакаду; raise/lift a blockade зняць блакаду
blockade2  v. 1. блакıраваць 2. замінаць, перашкаджаць
blockbuster  n. infml 1. блокбастар
2. нешта вялıкае, паспяховае, грандыёзнае
blockhead  п. infml ёлупень, дурыла,
боўдзіла
block letter  n. друкаваная вялıкая
лıтара; Please ﬁll in the form in block letters.
Запоўніце, калі ласка, бланк друкаванымі
літарамі.
blogger  n. блогер; чалавек, якı вядзе
дзённік у інтэрнэце
bloke n. BrE, infml тып (пра мужчыну)
blond  аdj. бялявы; светлавалосы (пра
мужчын)
blonde1 п. бландзıнка
blonde2 аdj. бялявая; светлавалосая
blood n. 1. кроў; blood loss страта крывı;
give blood здаваць кроў (як донарства); shed
blood fml праліваць кроў; Blood rushed into
her cheeks. Яна пачырванела. 2. fml радня;
паходжанне; high/blue blood радавıтасць,
«блакıтная кроў»; the ties of blood кроўныя
вузы; one’s own ﬂesh and blood сваяк, родны
3. пародзістасць ♦ be/run in one’s blood : It
runs in your blood. Гэта ў вас у крыві; blood,
sweat and tears цяжкая праца; вялıкія намаганні; 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 запляміць рукі крывёю;
быць вінаватым у чыёй-н. смерці; like getting blood out of/from a stone амаль немагчыма разжаліць; make smb.’s blood run cold
моцна напалохаць каго-н.; make smb.’s
blood boil моцна раззлаваць каго-н.
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blotchy
blood group n. група крывı
bloodhound n. сабака-выведнік
bloodless  adj. 1. бяскроўны; a bloodless coup бяскроўны пераварот 2. бледны
3. вялы, млявы; анемıчны
bloodletting  n. 1. кровапралıцце;
бойня 2. med. кровапусканне
blood poisoning  n. med. сепсіс,
заражэнне крывı
blood pressure nкрывяны ціск,
ціск крывı; take smb.’s blood pressure мераць каму-н. ціск крывı
bloodshed n. праліццё крывı; бойня
bloodshot  adj. налıтыя крывёю (пра
вочы)
bloodstain n. пляма крывı
bloodstained  adj. 1. заплямлены
крывёю 2. вінаваты ў забойстве
bloodstream n. кровазварот
bloodsucker  n. 1. п’яўка; крывасмок 2. infml абдзірала; крывапıвец
blood test n. аналіз крывı
bloodthirsty  adj. 1. крыважэрны,
схıльны да забойства; люты 2. жорсткі (пра
фільмы, кнігі і да т.п.)
blood vessel n. крывяносны сасуд
bloody  adj. 1. крывавы; a bloody nose
скрываўлены нос 2. крыважэрны, люты
3. BrE, slang, taboo пракляты, халерны (у лаянцы); What bloody awful weather! Якое праклятае надвор’е!; He doesn’t bloody care about
the matter. Ён ні халеры не думае пра справу.
bloom1  n. 1. кветка, краска; цвет, квецень; in bloom у квеценi; burst into bloom
расцвісцı 2. росквiт; the bloom of youth росквіт маладосці ♦ in (full) bloom у (поўным)
росквіце (сіл)
bloom2  v. 1. цвісцı, расцвітаць 2. развівацца; квітнець; The child had bloomed during
his stay in the camp. Дзіця набралася здароўя
і сіл у лагеры.
bloomer  n. BrE, infml, dated вялıкая
памылка, промах
blossom1  п. 1. цвет; цвiценне (пра
дрэвы); The trees are in blossom. Дрэвы цвітуць. 2. кветка; apple blossom яблыневы цвет
blossom2  v. 1. цвісцı, зацвітаць, расцвітаць 2. (into) развівацца; перарастаць;
Their friendship blossomed into love. Іх
сяброўскія адносіны перараслі ў каханне.
blotch  n. 1. вялıкая пляма; come out in
blotches пакрыцца плямамі 2. прышч
blotchy adj. прышчаваты

blotter
blotter n. 1. прамакатка 2. AmE кнıга запісаў, нататнік
blotting paper  n. прамакатка,
прамакальная папера
blouse n. блyз(к)a, кофтачка
blow1 n. 1. удар; at a blow адным махам,
адразу; exchange blows бıцца; rain blows
upon smb. асыпаць каго-н. градам удараў;
land/strike a blow нанесцi ўдар 2. удар
(лёсу), няшчасце ♦ come to blows (over
smth.) пачаць бıцца (з-за чаго-н.)
blow2  n. 1. павеў, подых (ветру); дзьмуханне 2. смарканне; Give your nose a good
blow. Добра высмаркайся.
blow3 v. (blew, blown) 1. веяць, дзьмуць,
дзьмухаць; It is blowing a gale. Будзе бура.
2. гнаць (ветрам), развейваць; здзімаць,
здзьмухваць; My hat blew off. Мой капялюш
здзьмула ветрам. 3. свістаць; гудзець; The
referee blew his whistle. Суддзя свіснуў у
свісток. 4. : blow one’s nose смаркацца, высмаркацца 5. infml (on) траціць, марнатравіць
(грошы) 6. выдзімаць; blow bubbles пускаць
бурбалкі; blow glass выдзімаць шкляныя вырабы ♦ blow a kiss паслаць паветраны пацалунак; blow hot and cold (about smth.) infml
вагацца, пастаянна мяняць свае погляды;
blow smb.’s mind infml хваляваць, узбуджаць,
шакıраваць каго-н.; blow one’s own trumpet/
horn infml выхваляцца; blow one’s top BrE,
infml моцна раззлавацца; blow the whistle on
smth. infml палажыць канец чаму-н.
blow about  phr.v. раскıдваць,
развейваць; The wind was blowing about her
hair. Вецер развейваў яе валасы.
blow away  phr.v. infml 1. застрэліць 2. уразіць; ашчаслıвіць
blow in phr.v. infml нечакана з’явıцца; Look who’s just blown in! Глянь, каго прынесла!
blow out phr.v задзьмуць, затушыць
(лямпу, свечку) ♦ blow out one’s brains пусцıць сабе кулю ў лоб
blow over phr.v. сунімацца, мінаць,
праходзіць; The scandal will soon blow over.
Скандал хутка пройдзе.
blow up phr.v. 1. узрываць; узрывацца; разбураць; разбурацца 2. надзьмуць паветрам (шыну) 3. раздуваць, перабольшваць; Newspapers blew up the affair. Газеты раздулі справу. 4. (at) раззлавацца, узлавацца; сварыцца
blow-by-blow  adj. падрабязны,
дасканалы, дэталёвы ♦ give a blow-by-blow
description infml падрабязна апıсваць
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bluestocking
blow-dry  v. сушыць гарачым паветрам
blower  n. 1. вентылятар 2. the blower
BrE, infml, dated тэлефон
blown р.р. → blow
blowy  adj. infml ветраны; a blowy day
ветраны дзень
bludgeon1 n. дубıна, дубıнка
bludgeon2 v. 1. біць дубıнаю 2. (into)
пагражаць, застрашваць, прымушаць страхам
(да чаго-н.); He was bludgeoned into paying
the money. Яго прымусілі заплаціць грошы.
blue1  n. 1. сıні колер; блакıт; She was
dressed in blue. Яна была апранута ва ўсё
блакıтнае. 2. сıнька, сıняя фарба; Berlin/Paris
blue берлıнскі/парыжскі лазурак 3. BrE член
універсітэцкай спартыўнай каманды (Оксфарда, Кембрыджа, Ітана); get/win one’s
blue быць уключаным у каманду ўніверсітэт а 4. the blue lit. неба; мора; акіян ♦ out of
the blue раптоўна, нечакана, знянацку
blue2  adj. 1. сıнi, блакıтны; dark/navy
blue цёмна-сıні 2. пасінелы, ссінелы; go blue
with cold пасінець ад холаду 3. infml хмурны,
сумны, прыгнечаны; He’s been feeling blue
this week. У яго хандра гэты тыдзень. 4. непрыстойны, пахабны; tell blue jokes расказваць непрыстойныя анекдоты ♦ do smth. till
one is blue in the face infml рабıць што-н. да
пасінення; once in a blue moon infml вельмі
рэдка
bluebell n. bot. сıні званочак (кветка)
blueberry n. bot. 1. чарнıцы 2. дурнıцы, буякı
blue-blooded  adj. шляхeтнага або
арыстакратычнага паходжання
blue-collar n. : a blue-collar worker
рабочы, «сıні каўнерык»
blue-eyed adj. : a blue-eyed boy BrE,
infml любıмчык (неадабральна)
blue Monday  n. infml цяжкі панядзелак
blueprint  n. 1. святлакопія 2. план,
праект, праграма; a national referendum
blueprint праект нацыянальнага рэферэндуму
blue riband  n. галоўны прыз,
узнагарода (атрыманая ў спаборніцтве); a
blue-riband event вельмі важная падзея
blue ribbon n. = blue riband
blues  n. 1. mus. блюз 2. the blues infml
хандра, меланхолія; It gives me the blues. Гэта
наганяе на мяне хандру.
bluestocking n. derog. «сıняя панчоха»

bluestone
bluestone n. chem. медны купарвас
bluff1 n. высокі абрывісты бераг, строма;
уцёс
bluff2  adj. 1. абрывісты, круты, стромкі
2. адкрыты, прамалінейны; bluff vivid humour рэзкі жывы гумар
bluff3  n. блеф, падман, ашуканства; It
was just a game of bluff. Гэтая гульня была
падманам. ♦ call the bluff не паддавацца блефу, не дазволіць сябе ашукаць
bluff4  v. 1. ашукваць; застрашваць; bluff
smb. into doing smth. уцягнуць каго-н. падманам у якую-н. справу; bluff one’s way into
smth. пралезці куды-н. усıмі праўдамі і няпраўдамі
bluish adj. сіняваты
blunder1  n. промах, грубая памылка;
хıба; make/commit а terrible blunder зрабıць
жахлıвую памылку
blunder2  v. зрабıць грубую памылку;
рабıць брак, партачыць; blunder into smth.
(выпадкова) наткнуцца на што-н.; натрапіць
на што-н.; She has blundered into a trap. Яна
выпадкова трапіла ў пастку.
blunder about phr.v. рухацца
няўпэўнена, вобмацкам; блукаць, брысцı
blunt1 adj. 1. тупы, незавостраны; blunt
scissors тупыя нажнıцы 2. рэзкі, грубаваты;
прамы, прамалінейны; To be blunt, your attitude to work is appalling. Праўду кажучы,
тваё стаўленне да працы вельмі дрэннае.
blunt2  v. 1. атупляць, прытупляць (пачуцці, энергію); тупець (пра чалавека) 2. тупıць; тупıцца (пра інструменты)
bluntly  adv. адкрыта; прама, рэзка,
бесцырымонна; To put it bluntly, I want a divorce. Кажучы адкрыта, я хачу ўзяць развод.
blur1  n. 1. невыразнасць, цьмянасць;
расплывістасць; Everything is a blur when I
take off my glasses. Усё як адна пляма, калі я
здымаю акуляры. 2. пляма, загана; cast a
blur on smb.’s reputation псаваць чыю-н.
рэпутацыю
blur2 v. 1. рабıць цьмяным, затуманьваць;
The mist blurred the top оf the hill. За туманам
схавалася вяршыня гары. 2. зацьмяваць; Her
eyes blurred with tears. Слёзы заслалі ёй
вочы. 3. сціраць, згладжваць; blur (out) distinctions сціраць адрозненні
blurry  adj. infml цьмяны, невыразны,
няясны, расплывісты; a blurry photograph
няясная фoтакартка; have a blurry vision of
smth. няясна бачыць што-н.; мець цьмянае
ўяўленне аб чым-н.
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board
blurt  v. выпальваць, казаць не падумаўшы, прагаворвацца; In her excitement she
blurted out the truth. Расхваляваная, яна выпаліла праўду.
blush1  n. 1. пачырваненне (ад сораму,
збянтэжанасці і да т.п.); put smb. to the
blush змусіць каго-н. пачырванець 2. AmE румяны (касметычная фарба для твару)
blush2  v. 1. (with, at) (пa)чырванець;
blush with shame пачырванець ад сораму;
blush at the memory пачырванець ад успамıну 2. саромецца; I blush to admit it, but I like
the picture. Мне сорамна прызнацца, але карціна мне падабаецца.
blusher  n. румяны (касметычная фарба для твару)
blushing  adj. сцıплы, сарамлıвы; a
blushing bride сарамлıвая маладуха
bluster1 n. 1. роў буры; бушаванне ветру 2. пустыя пагрозы; самахвальства; It was
all bluster. Гэта былі пустыя пагрозы.
bluster2 v. 1. пагражаць; голасна крычаць; bluster out threats выкрыкваць пагрозы 2. бушаваць, раўцı (пра буру)
blustery adj. бурны, вельмі моцны; a
blustery wind гвалтоўны вецер; The day was
cold and blustery. Дзень быў халодны, і дзьмуў
рэзкі вецер.
bn (пісьмовае скар. ад billion) мільярд
BO  n. (скар. ад body odour) непрыемны пах ад поту
boa n. 1. zool. бaа, удаў 2. баа (жаночы
ўбор)
boar n. (pl. boar or boars) 1. (дзıкі) кабан,
дзік 2. кныр
board1  п. 1. дошка; a bulletin board
(AmE) дошка аб’яў; a control board пульт
кіравання; an ironing board дошка для прасавання 2. праўленне, савет, рада; a board
meeting пасяджэнне праўлення; the board of
directors праўленне дырэктараў; an academic board вучоны савет; a school board школьны савет 3. харчаванне; сталаванне; ежа;
board and lodging/bed and board кватэра і
сталаванне 4. борт, борцік; карнıз 5. sport дошка; a draughts board шашачная дошка 6. the
boards pl., dated тэатральная сцэна, падмосткі ♦ above board чэсна, у адкрытую; go by
the board BrE 1) адмаўляцца; ігнараваць
2) упасці з палубы ў ваду; быць выкінутым
за борт; go on board a ship/aircraft садзıцца
на карабель/у самалёт; on board a train/ship/
aircraft у цягніку/на караблı/у самалёце

board
board2  v. 1. садзıцца на карабель/у
самалёт/у цягнıк; Flight 1255 for Paris is now
boarding. Адбываецца пасадка на рэйс 1255
на Парыж. 2. (at/with) жыць і сталавацца (у
чыім-н. дoме/у кагo-н.)
board up  phr.v. забіваць дошкамі
(дзверы, вокны і да т.п.)
boarder п. 1. вучань, якı жыве ў інтэрнаце пры школе 2. кватарант; кватарантка
board game п. настольная гульня
boarding card  п. BrE пасадачны
талон (на самалёт або карабель)
boarding house п. пансіён
boarding pass п. = boarding card
boarding school п. школа-iнтэрнат
boast1 n. хвальба, выхваленне; самахвальства
boast2 v. (about/of) выхваляцца, хвалıцца
boaster n. хвалько, выхваляка
boastful adj. выхвальны
boat  n. 1. лодка; човен; a rowing boat
вёсельная лодка; a sailing boat лодка з ветразем 2. карабель; параход; судна; go by boat
плыць на караблı або пароме ♦ be in the
same boat быць у аднолькавым (цяжкім)
становішчы; burn one’s boats спалıць за
сабой масты; miss the boat празяваць свой
шанец/нагоду
boater  n. мужчынскі саламяны капялюш
boathouse n. элінг
boating n. катанне на лодцы
boatman n. (pl. -men) лодачнік
boat people  n. pl. уцекачы, якıя
накіроўваюцца ў ıншую краıну на лодках
boat race n. спаборніцтва па веславанні; рэгата
boatswain n. боцман
boatyard n. док для лодак і яхтаў
Bob n. : ♦ Bob’s your uncle BrE, infml вельмі лёгка і хутка
bob1  n. 1. ківок (галавой); схіленне (цела)
2. кароткая жаночая стрыжка 3. (pl. bob)
infml шылінг (старая англійская манета);
I’ve got only ten bob on me. Я маю пры сабе
толькі 10 шылінгаў.
bob2  v. 1. (up and down) хутка рухацца
(асабліва ў вадзе) 2. (коратка) стрыгчы валасы
bob up phr.v. нечакана ўсплываць
bobbed adj. коратка пастрыжаны
bobber  n. 1. грузıла (падвесак на вудачцы) 2. sport бабслеıст
bobbin n. бабıна; шпуля, шпулька
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bog
bobble1 n. пампон (дэталь адзення)
bobble2 v. 1. рухацца з падскокамі 2. выпусціць з рук мяч 3. BrE, infml (пра адзенне)
лахмаціцца
bobby n. BrE, infml, dated паліцэйскі
bobsled n. AmE = bobsleigh
bobsleigh n. sport бабслей
bode  v. fml прадвяшчаць; прарочыць
♦ bode well/ill прадвяшчаць добрае/нядобрае
bodice n. 1. стан, ліф (сукенкі) 2. гарсэт
bodily1  adj. цялесны, фізıчны; bodily
pain фізıчны боль; bodily harm калецтва
bodily2 adv. 1. поўнасцю, цалкам; They
rose bodily. Яны ўсе як адзін усталі.
body  п. 1. цела 2. тулава, торс 3. труп,
мёртвае цела 4. орган; група (людзей); a governing body орган кіравання; a public body
грамадская арганізацыя 5. галоўная частка
(будынка, кнігі і да т.п.); кузаў (аўтамабіля), фюзеляж (самалёта) 6. цела, аб’ект;
solid/liquid bodies цвёрдыя/вадкія целы; the
heavenly bodies нябесныя целы 7. маса, вялıкая колькасць; a large body of facts маса фактаў 8. гушчыня; кансістэнцыя; моц, мацунак (віна) 9. infml чалавек 10. стан (сукенкі)
♦ body and soul душой і целам; in a body усе
як адзıн, пагалоўна; keep body and soul together выжываць
bodybuilder n. 1. sport культурыст
2. эспандар
bodybuilding n. заняткі культурызмам; культурызм
body clock n. біялагıчны гадзıннік
body double n. дублёр (у кіно)
bodyguard n. 1. целаахоўнік 2. асабıстая ахова; эскорт
body language n. мова рухаў і
жэстаў
body odour n. пах поту
body stocking n. трыко
body warmer  n. душагрэйка, целагрэйка
bodywork n. кузаў
Boer  n. бур (жыхар Паўднёвай Афрыкі,
чые продкі былі з Галандыі); the Boer War
англа-бурская вайна (1899–1902 гг.)
bofﬁn n. infml навуковец; эксперт
bog1  n. 1. балота; дрыгва; a peat bog тарфянішча, тарфянік 2. BrE, infml прыбіральня
bog2  v. 1. : bog smth./smb. down (in
smth.) тапıць што-н./каго-н. у гразı; тапıцца,
правальвацца, загразнуць 2. : get smb. bogged down перашкаджаць каму-н. у планах,
намерах і да т.п.

boggy
boggy adj. балоцісты
bogus adj. фальшывы; фіктыўны; падроблены; a bogus contract фіктыўны кантракт
bohemian  adj. 1. багемны; a bohemian lifestyle багемны лад жыцця 2. багемскі, чэшскі; Bohemian glass багемскае шкло
boil1 n. нарыў, скула
boil2  n. кiпенне; be on/at the boil кіпець;
bring to the boil давесці да кіпення; come to
the boil закіпець
boil3  v. 1. кіпець; The water is boiling.
Вада кіпіць. 2. кіпяцıць; гатаваць, варыць; парыць (малако); The egg has boiled. Яйка
зварылася; The kettle has boiled dry. Чайнік
выкіпеў; boiled cabbage/carrots вараная капуста/морква 3. злавацца, гневацца; boil with
anger/indignation кіпець ад злосці/абурэння
♦ boil smth. down скарачаць, выкідаць неістотнае; boil down to smth. зводзіцца да чаго-н.;
The matter boils down to this… Справа зводзіцца да наступнага…
boil away phr.v. выкіпаць
boil over  phr.v. выкіпаць, вылівацца, пералівацца
boil up phr.v. закіпаць (таксама перан.); Anger was boiling up inside me. Гнеў
закіпаў ува мне.
boiler  n. 1. бойлер, паравы кацёл
2. кіпяцıльнік 3. курыца для варкі
boiler room n. кацельня
boiler suit n. камбінезон
boiling1 n. кіпенне; кіпячэнне; варка
boiling2  adj. кіпучы; boiling water кıпень, вар
boiling point n. тэмпература кіпення
boisterous  adj. шумлıвы; неспакойны; бурны
bold1n. тлусты шрыфт
bold2 аdj. 1. смелы, адважны, дзёрзкі;
a bold plan смелы план 2. выразны; in bold
type тлустым шрыфтам ♦ as bold as brass
BrE, infml нахабны
bold-facedаdj. 1. нахабны, бессаромны 2. набраны тлустым шрыфтам
boldly adv. 1. адважна 2. нахабна
boldnessn. 1. смеласць, адвага 2. нахабства
boll  n. насенная галоўка (лёну або бавоўны)
bolster1  n. 1. валік (пад падушку)
2. перан. апıрышча
bolster2 v. падтрымліваць; узмацняць
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bombshell
bolt1  n. 1. засаўка; behind bolt and bar
пад замком, за кратамі 2. болт, шворан
3. страла 4. маланка 5. сувой, рулон (тканіны, шпалераў) 6. уцёкі ♦ a bolt from the
blue нечаканасць; make a bolt for кıнуцца
наўцёкі, уцячы
bolt2 v. 1. зачыняць на засаўку; The door
bolts inside. Дзверы зачыняюцца знутры.
2. змацоўваць прадметы з дапамогай балта
3. кıдацца наўцёкі; зрывацца з месца 4. AmE,
slang уцякаць з лекцыі 5. AmE адмовіцца ад
падтрымкі сваёй партыі 6. ляпнуць, выпаліць
7. есці наспех, не пражоўваючы ежу 8. (пра
агародныя расліны) ісцı ў стаўпак
bolt3 v. 1. сеяць (праз сіта), прасейваць
2. (уважліва) правяраць, удакладняць
bolt4  adv. ♦ sit/stand bolt upright сядзець/стаяць прама, не згінаючы спıны
bolt-hole n. BrE прытулак
bomb1 n. 1. бомба; мıна; граната; an air
bomb авіяцыйная бомба; The bomb exploded.
Бомба ўзарвалася. 2. the bomb ядзерная
зброя; countries which have the bomb краıны, якıя маюць ядзерную зброю 3. a bomb
BrE, infml шмат грошай 4. a bomb AmE, infml
поўны правал; The play was a bomb. П’еса
правалілася. ♦ be the bomb AmE быць выдатным; go (like) a bomb BrE мець поспех, быць
паспяховым
bomb2  v. 1. бамбıць; закладваць мıны
2. BrE, infml рухацца вельмі хутка 3. AmE,
infml правалıць экзамен або тэст 4. infml
правалıцца, пацярпець правал (пра п’есу,
шоу і да т.п.)
bomb out  phr.v. разбамбıць
bombard  v. 1. бамбıць, бамбаваць;
бамбардзıраваць 2. закıдваць шматлıкімі пытаннямі, крытычнымі заўвагамі, скаргамі
bombardier n. бамбардзıр
bombardment  n. абстрэл (з
гарматаў); бамбёжка
bombast n. fml напышлівасць
bombastic adj. напышлівы
bombed  adj. infml моцна п’яны, такı,
што лыка не вяжа
bomber n. бамбардзіроўшчык; бамбавоз
bombing  n. 1. бамбёжка 2. бомбакіданне; закладка бомбаў (замаруджанага дзеяння)
bombproof1 n. бамбасховішча
bombproof2  adj. абаронены ад бомбаў
bombshell  n. 1. infml нечаканая навіна або непрыемнасць 2. бомба; граната

bomb-shelter
bomb-shelter n. бамбасховішча
bomb site n. тэрыторыя з будынкамі,
зруйнаванымі бомбамі
bona ﬁde1  adj. лацін. праўдзıвы;
сапраўдны; законны; не сфальсіфікаваны; a
bona ﬁde reason сапраўдная прычына
bona ﬁde2  adv. лацін. чэсна, без
падману
bona ﬁdes n. pl. чэсныя намеры;
чэснасць
bonanza  n. прыбытковая або выгадная сітуацыя; a bonanza year for investors удалы год для інвестараў
bond1  п. 1. сувязь, еднасць; The treaty
strengthened the bonds of friendship between
the two countries. Дагавор замацаваў дружалюбныя сувязі паміж дзвюма краінамі. 2. аблiгацыя 3. AmE, law грашовы залог; He was
released on $10,000 bond. Яго вызвалілі з-пад
арышту пад залог у 10 тысяч долараў. 4. pl.
bonds fml ланцугı; кайданы; турма (таксама
перан.) 5. fml дагавор; абавязацельства
bond2  v. (with) звязваць, спалучаць;
быць звязаным
bondage  п. fml 1. няволя; рабства;
прыгон 2. залежнасць
bondholder п. трымальнік акцый
bone1  п. косць, костка ♦ a bag of bones
скура ды косці; a bone of contention яблык
разладу, прычына сваркі; feel in one’s bones
быць упэўненым; have a bone to pick with
smb. infml зводзіць рахункі з кім-н.; make no
bones about (doing) smth. быць адкрытым,
чэсным у чым-н.; не вагацца, не хістацца;
throw a bone кıнуць костку, зрабıць уступку;
to the bone вельмі моцна; максімальна
bone2  v. здымаць мяса з касцей ♦ bone
up on smth. infml даведвацца пра што-н. або
нагадваць сабе пра што-н. ужо вядомае
boneless adj. без касцей
bonﬁre n. вогнішча; агонь
Bonﬁre Night  (таксама Guy
Fawkes night) n. традыцыя ў Вялікабрытаніі адзначаць феерверкамі 5 лістапада як
правал плана ўзарваць будынак парламента
ў 1605 г.
bonnet  п. 1. дамскi капялюш; каптур,
капар 2. капот (аўтамабіля)
bonny  adj. прыгожы, прывабны; a bonny lass прыгожая дзяўчына
bonus  п. 1. прэмiя; бонус 2. дадатак;
прыемнае дапаўненне (да чаго-н.)
bony adj. худы, хударлявы, кашчавы

87

bookjacket
boo1 n., interj. вокліч неадабрэння або моцнай нязгоды ♦ can’t say boo to a goose ≅ мухі
не пакрыўдзіць
boo2 v. шыкаць; асвıстваць; праганяць; He
was booed off the stage. Яго (шыканнем)
прагналі са сцэны.
boob1  n. 1. infml жаночыя грудзі 2. BrE
недарэчная памылка, ляпсус 3. AmE дурань,
ёлупень
boob2 v. зрабıць недарэчную памылку
boob tube n. AmE, infml тэлевıзар
booby  n. 1. infml дурань, ёлупень
2. звыч. pl. infml жаночыя грудзі
booby prize  n. суцяшальны прыз
(які жартам даюць таму, хто заняў апошняе месца ў спаборніцтве або конкурсе)
book1 n. 1. кнıга, кнıжка; a book about/on
ecology кнıга па экалогіі; library/children’s/
reference books бібліятэчныя/дзіцячыя/даведачныя кнıгі; hardback/paperback books кнıжкі ў цвёрдай/мяккай вокладцы 2. што-н. у выглядзе кнıгі, кнıжачкі; a book of tickets кнıжачка білетаў; a chequebook чэкавая кнıжка;
an exercise book сшытак для практыкаванняў 3. том, частка кнıгі; the books of the Bible кнıгі Бıбліі 4. pl. books зборнік грашовых, статыстычных і ıншых справаздач; do
the books правяраць справаздачы 5. лібрэта
(оперы, аперэты) 6. запіс закладаў (на
конскіх скачках) ♦ be in smb.’s good/bad
books infml быць у мıласці/нямıласці ў каго-н.;
bring smb. to book BrE, fml караць каго-н.;
by the book строга па правілах, па ўсıх правілах; in smb.’s book infml на думку каго-н.,
паводле нечае думкі
book2  v. 1. заказваць бiлет (у тэатр, на
самалёт і да т.п.); бранıраваць месца (у гатэлі, рэстаране і да т.п.) 2. запрашаць, ангажаваць (спевака, лектара на пэўную дату)
3. infml уносіць каго-н. у спіс за парушэнне
правілаў, законаў
book in  phr.v. BrE зарэгістравацца
(у гатэлі)
bookbinder  n. пераплётчык; пераплётчыца
bookcase n. кнıжная шафа; этажэрка
booking n. заказ білетаў (у тэатр, кіно
і да т.п.); заказ месцаў (у гатэлі, рэстаране
і да т.п.); No advance booking is necessary.
Рабіць папярэдні заказ няма неабходнасці.
booking ofﬁce п. бiлетная каса
bookish adj. кнıжны
bookjacket п. супервокладка

bookkeeper
bookkeeper  п. рахункавод; бухгалтар; бухгалтарка
bookkeeping  п. рахункаводства;
бухгалтарскі ўлік
booklet n. брашура, кнıжачка
bookmark п. закладка (у кнізе)
bookseller п. кнігапрадавец
bookshelf  n. (pl. -shelves) кнıжная
палıца
bookshop n. кнiгарня, кнıжны магазıн
bookstall n. кнıжны кіёск, шапік
bookworm n. 1. чалавек, якı любіць
чытаць, кнıжнік 2. кнıжная моль
boom1  n. (in) 1. бум, раптоўны ўздым
(гандлю, эканомікі, папулярнасці і да т.п.);
the post-war boom in building пасляваенны
бум у будаўнıцтве 2. гул (гармат, грому);
звон (званоў)
boom2  v. 1. гудзець; грымець; The clock
boomed out twelve. Гадзіннік гулка прабіў
дванаццаць; He had a booming voice. У яго
быў гучны нізкі голас. 2. хутка расцı, развівацца; Tourism is booming. Турызм хутка развіваецца.
boomerang n. бумеранг
boon n. (to/for) выгада, карысць
boor n. dated грубіян; грубіянка; хам; хамка
boorish adj. грубы, хамскі
boost1  n. 1. падтрымка; give smb./smth. a
boost падтрымаць каго-н./што-н. 2. рэклама;
піяр 3. (in) павелічэнне; рост; a boost in prices/wages/car sales павелічэнне цэн/зарплат/
продажу аўтамабıляў
boost2  v. 1. павялıчваць; паляпшаць;
boost exports/proﬁts павялıчваць экспарт/
прыбыткі; boost morale паляпшаць мараль,
павышаць духоўнасць 2. (актыўна) падтрымліваць; рэкламаваць; агітаваць за; boost a
candidate агітаваць за кандыдата 3. phys.
павышаць ціск, напружанне
booster  n. 1. tech. бустар, узмацняльнік; паскаральнік; 2. med. дадатковы ўзмацняльны сродак 3. ракета-носьбіт 4. AmE абаронца, прыхıльнік (у палітыцы)
booster rocket n. ракета-носьбіт
boot1 п. 1. чаравıк, бот 2. BrE багажнік (у
аўтамабілі) 3. infml выспятак ♦ die with
one’s boots on памерці на сваıм пасту; get the
boot infml быць звольненым; the boot is on
the other foot BrE становішча змянıлася карэнным чынам (ранейшыя падначалены і начальнік памяняліся ролямі)
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bore
boot2  v. 1. ударыць нагой; даць выспятка
2. (up) comput. загружаць камп’ютар 3. infml
выгнаць з работы; звольніць
bootee  п. 1. дзіцячая пінетка 2. дамскі
кароткі боцік
booth  п. 1. будка; кабıна; кiёск 2. тэлефонная будка 3. кабıна для галасавання
4. асобная кабıнка ў рэстаране
bootlace п. шнурок (у чаравіках)
bootleg1  adj. кантрабандны; незаконны; якı вырабляецца нелегальна або прадаецца з-пад крыса/з-пад палы; bootleg whisky
кантрабанднае вıскі; a bootleg cassette пірацкая касета
bootleg2  v. незаконна вырабляць або
прадаваць тавары, асаблıва алкаголь
bootlegger п. 1. бутлегер; асоба, якая
займаецца забароненым увозам і продажам
спіртных напояў 2. самагоншчык
bootlegging  п. 1. забаронены ўвоз і
продаж спіртных напояў 2. выраб самагонкі
bootlicker  п. infml падхалıм; блюдалıз
bootlicking  п. infml падхалıмства,
падхалімаж
bootmaker п. шавец
booty  п. 1. трафей; нарабаванае (у час
вайны) 2. infml каштоўныя рэчы
booze1 п. infml алкаголь
booze2 v. infml піць, напівацца
boozer  п. BrE, infml 1. паб; піўнушка
2. п’яніца, выпівака
booze-up п. BrE, infml п’янка
borax n. chem. буракс
border1  n. 1. мяжа, гранıца; border
guards пагранıчнікі, памежнікі; a border incident пагранıчны інцыдэнт; a border town
горад на мяжы/у пагранıчнай зоне; cross the
border перасякаць гранıцу/мяжу 2. the Borders мяжа памıж Англіяй і Шатландыяй
3. беражок; аблямоўка; бардзюр
border2  v. 1. межаваць, быць на мяжы,
быць паблıзу; the countries bordering the
Baltic краıны паблıзу Балтыйскага мора
2. (on/upon) быць блıзкім, падобным; This
borders on truth. Гэта падобна на праўду.
bore1  n. нудны чалавек або занятак; He’s
such a bore. Ён такі назола.
bore2  v. назаляць; дакучаць; Does today’s
television not bore you? Вам не надакучвае
сённяшняе тэлебачанне?
bore3  n. 1. свідравıна; шпур 2. моцны
прылıў у рацэ з акіяна

bore
bore4  v. (into/through) 1. свідраваць, бурыць 2. прапıхвацца; bore one’s way through
the crowd прабівацца праз натоўп
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, нудота
borehole n. свідравıна; шпур
boric adj. chem. борны
boric acid n. chem. борная кіслата
boring  adj. нудны, нецікавы; a boring
man надакучлівы/нудны чалавек; a boring
book/play нецікавая кнıжка/нудная п’еса; a
boring job абрыдлiвая/нудная праца
born1  adj. прыроджаны; a born leader/
poet прыроджаны лıдар/паэт
born2 p.p. → bear2 : be born нарадзıцца; I
was born in 1946. Я нарадзіўся ў 1946 годзе.
♦ be born with a silver spoon in one’s mouth
≅ нарадзıцца ў кашулі; нарадзıцца ў багатых
бацькоў; born and bred якı нарадзıўся і вырас; He was born and bred abroad. Ён
нарадзіўся і вырас за мяжой; not be born yesterday infml не быць легкаверным
borne  p.p. → bear2 : She has borne three
children. Яна нарадзіла траіх дзяцей.
boron n. chem. бор
borough n. 1. малы горад, мястэчка 2. горад, якı выбірае аднаго ці болей прадстаўнікоў у парламент 3. гарадскı раён
borrow  v. (from) 1. пазычаць; borrow
money пазычаць грошы; borrow books from
the library браць кнıжкі з бібліятэкі 2. запазычваць (ідэі, тэорыі, словы); Some diplomatic terms are borrowed from French. Некаторыя
дыпламатычныя тэрміны запазычаны з французскай мовы.
borrower n. той, хто пазычае (чалавек
або арганізацыя)
Bosnian1  n. баснıец; баснıйка; жыхар
Босніі
Bosnian2 adj. баснıйскі
bosom n. 1. жаночыя грудзі 2. грудзıна (кашулі, сукенкі) 3. лона; in the bosom of
one’s family у лоне сваёй сям’ı 4. сэрца,
душа 5. пазуха; in one’s bosom за пазухай
bosom friend n. шчыры, сардэчны сябра
boss1 n. 1. гаспадар; начальнiк; наглядчык
2. бос, шэф; I want to be my own boss. Я не
хачу нікому падначальвацца.
boss2  v. (about/around) загадваць (у непрыемнай, грубай або раздражняльнай ма-
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bottled
неры); Stop bossing me around! Хопіць загадваць мне, што рабіць!
bossy  adj. (неадабральна) якı любіць
загадваць; уладны
bosun п. боцман
botanic(al) () adj. батанıчны; a botanical garden батанıчны сад
botanist п. батанік
botany п. батанiка
botch1 п. BrE, infml дрэнна выкананая работа
botch2 v. (up) infml псаваць, партачыць
both  pron. абодва, абедзве, абое; We
were both tired. Мы абое стаміліся; Both my
sisters are teachers. Абедзве мае сястры настаўніцы.
both … and conj. як … так; да таго
ж; I was both tired and hungry. Я была стомленая і да таго ж галодная.
bother1  n. 1. турбота, клопат; She’s always giving me a lot of bother. Яна ўвесь час
чыніць мне кучу клопатаў/турбот. 2. назола
(пра чалавека); What a bother you are! Ну і
назола ж ты!; Як ты мне надакучыў!
bother2  v. (with/about) турбаваць; турбавацца; непакоiць; непакоiцца; 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
марнаваць час/намаганні на што-н. малазначнае
bothersome  adj. dated назольны,
турботны
bottle1  п. 1. бутэлька, пляшка; a wine/
beer/milk bottle вıнная/піўная/малочная бутэлька 2. the bottle infml п’янства; hit the
bottle напівацца; запıць 3. бутэлька з малаком для дзіцяці 4. BrE, infml смеласць, рашучасць (зрабіць што-н. небяспечнае або непрыемнае)
bottle2  v. наліваць у бутэльку; раскладваць у шкляныя кантэйнеры (гародніну,
фрукты)
bottle out phr.v. BrE, infml не зрабıць што-н. праз страх
bottle up phr.v. хаваць свае непрыемныя перажыванні ад людзей
bottled  adj. разлıтае ў бутэлькі або
раскладзенае ў шкляныя кантэйнеры

bottleneck
bottleneck  n. 1. вузкае або вельмі
ажыўленае месца на вуліцы або дарозе, што
затрымлівае рух транспарту 2. перашкода (у
бізнесе або прамысловасці)
bottle-opener n. штопар
bottom п. (of) 1. дно, спод; the bottom
of the river/the sea дно ракı/марское дно 2. нıжняя частка (чаго-н.); at the bottom of the
list у канцы спıсу; at the bottom of the
mountain унıзе гары 3. дальняя частка, канец
(чаго-н.); They lived at the bottom of the street.
Яны жылі ў канцы вуліцы. 4. BrE зад (частка цела) 5. частка карабля ніжэй ватэрлıніі
♦ at bottom па сутнасці; be/lie at the bottom
of smth. быць першапрычынай чаго-н.
(асабліва непрыемнага); bottoms up! infml да
дна! (выпіць); get to the bottom of smth. даведвацца пра сапраўдную прычыну чаго-н.
(асабліва непрыемнага)
bottom out phr.v. дасягнуць найніжэйшай кропкі (у эканамічнай сітуацыі
перад яе палепшаннем)
bottomless  adj. fml бяздонны; бясконцы
botulism n. med. батулıзм
boudoir n. infml будуар
bough n. fml галıна, сук
bought past, p.p. → buy
bouillon n. булён
boulder n. валун
boulevard n. бульвар
bounce1 n. 1. падскок; скачок; a bounce
of the ball падскок мяча; with a bounce адным скачком 2. пругкасць 3. энергія, жвавасць ♦ on the bounce BrE, infml без перапынку
bounce2 v. 1. падскокваць; рухацца ўверх
і ўнıз; падкıдваць 2. (into) ускакваць, урывацца; (out) выскакваць; He bounced into the
room. Ён yварваўся ў пакой. 3. адбівацца (ад
паверхні чаго-н.); The light bounced off the river. Святло адбівалася ад ракі. 4. дзялıцца
(думкамі, ідэямі) 5. AmE звальняць з працы
6. comput. (back) вяртацца 7. (пра чэк) infml
вяртацца банкам (з-за адсутнасці грошай на
рахунку)
bouncer n. выкідала (у бары, гатэлі і
да т.п.)
bouncy  adj. 1. пругкі (пра мяч,
валaсы) 2. энергıчны; жвавы
bound1  n. fml высокі або доўгі скачок;
with one bound адным скачком
bound2 v. бегчы подскакам
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bow
bound3  adj. 1. абавязаны, змушаны;
You’ve worked so hard – you’re bound to pass
the exam. Вы працавалі так упарта – вы абавязкова здасце экзамен; It was bound to happen. Гэта павінна было здарыцца. 2. BrE, fml
вымушаны; I am bound to say I can’t accept
your proposal. Я вымушаны сказаць, што не
магу прыняць вашу прапанову. 3. якı накіроўваецца (да), у кірунку; a ship/plane bound
for London карабель/самалёт, якı накіроўваецца ў Лондан ♦ be bound up in smth.
быць вельмі занятым чым-н.; bound up with
smth. цесна звязаны з чым-н.
bound4 v. абмяжоўваць
bound5 v. past, p.p. → bind2
boundary n. мяжа, гранıца; national
boundaries дзяржаўныя межы; county boundaries BrE межы памıж графствамі
bound form n. ling. звязаная форма
boundless adj. бязмежны
bound morpheme  n. ling. звязаная марфема
bounds  n. pl. 1. мяжа, гранıца;
beyond/outside/within the bounds of па-за межамі/у межах; beyond the bounds of possibility па-за межамі магчымага 2. (абмежаваная,
закрытая) зона, тэрыторыя; trespass on
smb.’s bounds урывацца на чужую тэрыторыю ♦ out of bounds за лıніяй спартыўнай
пляцоўкі; out of bounds (to/for) у недазволеным месцы
bountiful adj. fml 1. у вялıкай колькасці, вялıкі; багаты 2. шчодры
bounty  n. lit. 1. шчодры дар, падарунак 2. грашовая ўзнагарода; a bounty hunter
кıлер
bouquet n. 1. букет (кветак) 2. прыемны пах, водар (віна, ежы)
bourgeois1 n. (pl. bourgeois) буржуа
bourgeois2 adj. буржуазны
bourgeoisie n. the bourgeoisie буржуазıя
bout n. 1. (кароткі) перыяд ліхаманкавай
дзейнасці 2. прыступ; прыпадак; bouts of depression прыступы дэпрэсіі; a drinking bout
запой 3. спаборніцтва; дужанне
boutique n. буцıк, модная крама
bovine  adj. 1. валовы; каровін; bovine diseases захворванні кароў 2. тупы; павольны; марудлівы (пра чалавека)
bow1 n. паклон
bow2  v. 1. кланяцца; вiтаць паклонам
2. схіляцца; The trees bowed in the wind. Дрэвы схіляліся пад ветрам. 3. згінаць; горбіць;

bow
His back was bowed by old age. Яго спіна
згорбілася ад старасці. ♦ bow and scrape
быць угодлівым
bow to  phr.v. падпарадкоўвацца; скарацца; He bowed to the inevitable. Ён скарыўся перад непазбежным.
bow3 n. нос (карабля, чоўна)
bow4 n. 1. лук (зброя) 2. бант, банцік; гальштук-бабачка 3. смык 4. дуга; арка
bowels n. pl. 1. кıшкі, кішэчнік; bowel
cancer рак кішэчнікa; empty/move one’s bowels med. мець стул, апаражняцца 2. the bowels lit. нетры; the bowels of the earth нетры
зямлı
bower n. lit. 1. засень 2. альтанка
bowl1 п. 1. мıса, мıска, мıсачка; a bowl of
soup мıска супу; a salad bowl салaтніца; a
sugar bowl цукарніца 2. вазa (для кветак,
фруктаў) 3. унітаз; a toilet/lavatory bowl
унітаз 4. кубак 5. заглыбленне, паглыбленнe
(у лыжцы, іншых рэчах) 6. амфітэатр; стадыён
bowl2 п. шар для гульнı ў боўлінг
bowl3 v. 1. гуляць у боўлінг 2. infml кацıць; хутка ехаць
bow-legged adj. крываногі
bowler  n. 1. гулец у крыкет або боўлінг 2. капялюш-кацялок
bowling п. боўлінг (гульня)
box1 п. bot. самшыт
box2  n. 1. скрынка; куфэрак; каробка
(таксама іх змесціва); a box of chocolates
каробка цукерак; a Christmas box калядны
падарунак 2. theatrе ложа; гледачы 3. спецыяльна прызначанае месца ў судзе або на
спартыўнай пляцоўцы; the jury box лава для
прысяжных; the witness box месца, дзе
выступаюць сведкі ў судзе 4. будка; a sentry
box будка вартавога; a telephone box BrE
тэлефонная будка 5. the box BrE, infml тэлік
6. козлы (месца для фурмана)
box3 v. 1. (up) класці ў скрынку/каробку
і да т.п., пакаваць 2. infml паказваць па тэліку
box in  phr.v. 1. абкружыць каго-н./
што-н.; блакіраваць 2. перашкаджаць
box4v. баксıраваць, біць кулаком
boxer п. баксёр
boxing  п. бокс; professional/amateur
boxing прафесіянальны/аматарскі бокс
Boxing Day п. «дзень падарункаў»
(26 снежня, другі дзень Калядаў, афіцыйнае
свята ў Вялікабрытаніі, калі заможныя людзі робяць падарункі прыслузе, паштальёну
і г.д.)
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braid
box ofﬁce n. білетная каса ў тэатры,
кіно і да т.п.
boy1 п. 1. хлопчык, хлопец, хлапец, юнак
2. сын; my eldest boy мой старэйшы сын
3. слуга; a messenger boy хлопчык-пасыльны
♦ the boys in blue infml палıцыя
boy2  interj. infml (выкрык здзіўлення, радасці, болю і да т.п.); Boy, isn’t it cold! Ну і
халадэча!
boycott1 n. байкот
boycott2 v. байкатаваць
boyfriend n. бойфрэнд, сябра, сябар
(дзяўчыны); каханы; кавалер
boyhood n. маленства; boyhood days/
friends дні/сябры маленства
boyish adj. хлапечы; boyish enthusiasm
хлапечы энтузіязм
boy scout n. (US or dated) байскаўт;
Boy Scouts скаўты, скаўцкая арганізацыя
(для хлапцоў)
bra п. лıфчык; станiк
brace1  n. 1. скрэпа; змацаванне 2. pl.
braces AmE брэкеты, пласцıнкі для выпраўлення зубоў 3. pl. braces BrE падцяжкі, шлейкі 4. пара (дзічыны, забітай на паляванні)
5. pl. braces фігурныя дужкі {}
brace2  v. 1. звязваць; змацоўваць; падпіраць 2. напружваць мускулы, цела; brace
oneself for smth. сабрацца з сıламі/духам для
чаго-н. (цяжкага абo непрыемнага)
bracelet п. бранзалет
bracing  adj. якı падбадзёрвае (асабліва пра халоднае паветра або надвор’е)
bracket1  n. 1. дужка; round/square
brackets круглыя/квадратныя дужкi 2. апора;
кранштэйн; кансоль 3. катэгорыя; група, рубрыка; age/income brackets групы (людзей)
у залежнасці ад узросту/даходаў; the 20–25
bracket людзі ўзросту памıж 20 і 25 гадамі;
Our clients are people in the low income bracket. Нашы кліенты – людзі з нізкімі даходамі.
bracket2  v. 1. браць у дужкі 2. падводзіць пад адну катэгорыю; ставіць у адзıн
рад
brackish adj. (непрыемна) саланаваты
(пра ваду)
bradawl n. шыла
brag1 n. 1. хвальба 2. хвалько, выхваляка
brag2 v. (about/of) хвалıцца, выхваляцца
braggart n. dated хвалько, выхваляка
braid1  n. 1. тасьма, тасёмка; галун
2. каса (пра валасы); She wears her hair in
braids. Яна заплятае свае валасы ў косы.
braid2 v. плесці, заплятаць (валасы)

brain
brain1  п. 1. мозг; brain cells мазгавыя
клеткі 2. pl. brains мазгı (страва) 3. звыч. pl.
розум; разумовыя здольнасці; інтэлект; 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
разумны/мазгавıты чалавек ♦ have smth. on
the brain infml пастаянна думаць аб нечым
brain2  v. размажджэрыць галаву, забıць
моцным ударам па галаве (чалавека або жывёліну)
brainchild п. арыгінальная думка,
ідэя
brain damage  n. пашкоджанне
мозгу (у выніку захворвання або няшчаснага
выпадку)
brain drain n. «уцечка мазгоў»
brainless  adj. бязглузды, дурны
brainstorm1 n. 1. прыступ безразважнасці/вар’яцтва/утрапёнасці 2. AmE раптоўная бліскучая/цікавая ідэя/думка; натхненне
brainstorm2  v калектыўна абмяркоўваць якую-н. праблему
brainstorming n. «мазгавая атака», калектыўнае абмеркаванне якой-н. праблемы
brainwash v. infml «прамываць мазгı»
brainwave  n. 1. AmE раптоўная
цікавая ідэя, натхненне 2. электрычная хваля
ў мозгу
brainworker  n. работнік разумовай працы
brainy  adj. infml (вельмі) разумны,
мазгавıты
braisev тушыць (мяса або гародніну)
brake1 n. тормаз (таксама перан.); put/
slam on the brakes тармазıць
brake2  v. тармазıць; The car braked to a
halt. Аўтамабіль затармазіў і спыніўся.
bramble n. bot. ажына
bran n. вотруб’е, высеўкі
branch1  п. 1. галıна, галıнка, сук
2. галiна (навукі, прамысловасці) 3. філіял,
аддзяленне (банка, арганізацыі) 4. дэпартамент; аддзел 5. рукаў (ракі); адгалінаванне
(дарогі) 6. лıнія (радаводу) 7. група (моў)
branch2 v. разгаліноўвацца; адгаліноўвацца; The road branches here. Дарога тут разгаліноўваецца; branch out into smth. пачынаць дзейнасць у новай сферы (працы, бізнесу і г.д.)
brand1  п. 1. брэнд; гандлёвая марка
2. гатунак; якасць; Which brand of coffee do
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bray
you prefer? Які гатунак кавы вам падабаецца
больш? 3. асобны тып чаго-н. 4. галавешка
5. кляймо; таўро 6. poet. меч
brand2 v. кляймıць (жывёлу) (таксама
перан.); He was branded as a liar. Яго заклеймавалі як ілгуна.
branded  adj. прадукты/тавары,
пазначаныя добра вядомай гандлёвай маркай
brand-new  adj. зусıм новы, з іголачкі
brandy п. брэндзі
brash adj. 1. дзёрзкі 2. BrE яркі; шумны
(пра рэчы або месцы)
brass  п. 1. латунь, жоўтая медзь; рэч з
латуні 2. група медных музычных інструментаў (у аркестры); аркестранты гэтай групы
3. мемарыяльная дошка (у храме) 4. BrE,
infml, dated грошы 5. AmE, infml важныя асобы
6. нахабства 7. нячуласць ♦ as bold as
brass бессаромны, нахабны
brass band n. духавы аркестр
brassière n. fml бюстгальтар
brassy adj. 1. гучны і рэзкі (пра музыку
і голас) 2. ярка-меднага колеру 3. бессаромны, нахабны 4. апранутая безгустоўна, але з
мэтай быць сексуальна прывабнай (пра жанчын)
brat n. infml дрэнна выхаванае дзіця
bravado n. бравада, паказная храбрасць
brave1  аdj. храбры, смелы, адважны;
brave people адважныя людзі; a brave decision смелае рашэнне; be brave! смялей!
♦ put on a brave face рабıць выгляд, што вы
ўпэўненыя і шчаслıвыя/задаволеныя; none
but the brave deserves the fairу ≅ у каго адвага, у таго і перавага
brave2 v. cустракаць небяспеку без страху, не баяцца; brave the elements не звяртаць
увагу на стыхıю
bravely adv. cмела, адважна
bravery  n. смеласць, адвага, храбрасць
bravo interj. брава!
brawl1  n. шумная сутычка, бойка (звычайна ў публічным месцы)
brawl2  v. буяніць (звычайна ў публічным
месцы)
brawn n. 1. фізıчная сıла; (развітыя) мускулы 2. BrE халадзец са свіной або цялячай
галавы
brawny adj. infml мускулісты
bray1  n. 1. роў, крык асла 2. гучны непрыемны голас

bray
bray2 v. 1. раўцı (пра асла) 2. пранıзліва/
прарэзліва гаварыць або смяяцца
braying  adj. : a braying voice пранıзлівы голас
brazen  adj. 1. бессаромны, нахабны
2. медны, мядзяны 3. меднага, мядзянага колеру
Brazilian1 n. бразıлец; бразільянка
Brazilian2 adj. бразıльскі
breach1  n. 1. (of) парушэнне (закона, пагаднення і да т.п.); a breach of the law парушэнне закона; a breach of contract/copyright парушэнне кантракта/аўтарскага права;
breach of the peace парушэнне грамадскага
парадку; a breach of conﬁdence злоўжыванне
даверам 2. разрыў адносін (паміж дзяржавамі або людзьмі); a breach in Franco-German relations разрыў адносін памıж Францыяй і Германіяй; a breach between friends
сварка памıж сябрамі 3. пралом; адтуліна; дзıрка; a breach in the wall пралом у сцяне
4. (марскıя) хвалі, буруны
breach2  v. 1. парушаць пагадненне/абяцанне і да т.п. 2. рабıць пралом або дзıрку (у
сцяне, агароджы і да т.п.)
bread  n. 1. хлеб; a loaf/slice/piece of
bread бохан/луста/кавалак хлеба; white/
brown bread белы/чорны хлеб; daily bread
хлеб надзённы 2. infml, dated грошы ♦ take
the bread out of smb.’s mouth адабраць у
каго-н. працу і тым самым пакıнуць яго без
сродкаў на пражыццё
bread and butter  n. 1. бутэрброд 2. infml асноўная крынıца даходаў асобы або кампаніі
breadbasket  n. хлебародны
рэгіён, жытніца краıны
bread bin n. хлебніца
breadboard   n. дошка для рэзання
хлеба
breadcrumbs  n. pl. хле бныя
кро ш кі
breadless adj. без хлеба, бясхлебны
breadline  n. : be on the breadline
жыць у беднасці
breadth  n. 1. шырыня (таксама
перан.); the breadth of the river шырыня
ракı; breadth of vision шырыня кругагляду
2. абсяг (пра веды, інтарэсы і да т.п.); The
breadth of his knowledge was surprising. Абсяг
яго ведаў уражваў.
breadwinner  n. кармıлец (сям’і);
кармıцелька
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break
break1  n. 1. перапынак; паўза; адпачынак; a coffee/tea break перапынак, каб выпіць кавы/чаю; Let’s take a break. Давайце
адпачнём/зробім перапынак; He worked all
day without a break. Ён працаваў увесь дзень
бесперапынна. 2. (in) разлом; пралом; трэшчына; пералом (кoсці) 3. (in) разрыў; a break
in diplomatic relations разрыў дыпламатычных адносін 4. (in/with) парушэнне; адыход
ад (пра мастацтва, паводзіны і г.д.); a break
with tradition адыход ад традыцыі, парушэнне традыцыі 5. (in) (раптоўная) змена; a
break in the weather рапто ўная зме на надвор’я 6. sport брэйк (пра тэніс) ♦ a break of
the day lit. світанне; золак; give me a break!
infml спынıся! (гаварыць або рабіць што-н.
раздражняльнае); give smb. a break даваць
каму-н. шанец; make a break for smth./for it
спрабаваць 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)
ламаць; ламацца; разбiваць; разбiвацца;
break into pieces ламаць, біць на кавалкі,
аскепкі; break in two разламаць папалам;
break one’s arm/leg/neck зламаць руку/нагу/
шыю; Glass is easily broken. Шкло лёгка
б’ецца. 2. разрываць; разрывацца; The rope
broke. Вяроўка разарвалася; My heart is
breaking. У мяне сэрца разрываецца.
3. пашкодзіць; сапсаваць; сапсавацца; The
clock has broken. Гадзіннік сапсаваўся (і не
ідзе). 4. здзерці скуру (да крыві) 5. рабıць
кароткі перапынак; часова спыняць якую-н.
дзейнасць; прыпыняць; прыпыняцца; Let’s
break for lunch. Давайце зробім перапынак на
ланч; They broke their journey in Oxford. Яны
прыпыніліся ў Оксфардзе. 6. спыняць (сілай); break a strike спыняць забастоўку
7. парушаць; break the law/an agreement/a
contract/rules парушаць закон/пагадненне/
кантракт/правілы; break a promise/one’s
word не стрымаць абяцання/слова; break silence парушаць маўчанне 8. падрываць,
аслабляць (супраціўленне, дух, рашучасць і
да т.п.) 9. біць рэкорды; The ﬁlm broke all
box-ofﬁce records. Фільм пабіў усе касавыя
рэкорды. 10. рабıцца вядомым (пра навіны);
break the news to smb. першым паведаміць
каму-н. непрыемную навіну 11. уцякаць;
break free from вызваліцца 12. пачынацца
(пра дзень, буру); The day broke. Развіднела.
13. AmE, infml разменьваць грошы.

breakable
break away  phr.v. 1. уцячы (ад
каго-н.) 2. аддзялıцца (пра партыі або
краіны) 3. адарвацца (ад чаго-н.)
break down phr.v. 1. сапсавацца
(пра тэхнічныя прылады) 2. пагоршыцца
3. пацярпець няўдачу 4. раздзялıць; раздзялıцца
break in phr.v. уварвацца
break off  phr.v. 1. адломваць; адломвацца; адломліваць; адло млівацца
2. спы няць; спыняцца
break out phr.v. пачынацца; успыхваць (пра вайну, пажар, эпiдэмiю)
breakable adj. ломкі; крохкі
breakage n. звыч. pl. 1. лом; бой; паламаныя або разбıтыя прадметы 2. паломка
breakaway1  n. 1. выхад (з партыі, арганізацыі) 2. адыход (ад традыцый і
да т.п.)
breakaway2  adj. якая адкалолася
(пра частку партыі, арганізацыі, краіны)
break-dancing n. брэйк-данс
breakdown  n. 1. паломка; аварыя
2. распад (сям’і, дзяржавы); развал (сістэмы), правал (перамоў) 3. знясıленне; a nervous breakdown нервовы зрыў 4. расшчапленне (рэчыва на складнікі)
breaker n. бурун, пеністая хваля
breakfast1  п. снеданне, сняданак; a
hearty/light breakfast сытнае/лёгкае снеданне; What did you have for breakfast? Што ў
вас было на снеданне?
breakfast2 v. fml снедаць
breakthrough  n. (in) дасягненне;
прарыў
breakwater n. хвалярэз, мол
bream n. zool. (pl. bream) лешч
breast1  n. 1. грудзi; грудная клетка
2. anat. малочная залоза; breast milk грудное
малако 3. грудзıна (адзежы), перад 4. грудка
(частка цела ў птушкі); The robin has a red
breast. У малінаўкі чырвоная грудка. 5. грудка (мяса пярэдняй часткі птушкі або
жывёліны); chicken/turkey breasts курыныя/
індычыя грудкі 6. lit. сэрца; душа ♦ make a
clean breast of smth. шчыра прызнацца ў
чым-н.
breast2  v. fml 1. узбірацца (на гару і
да т.п.) 2. пераадольваць перашкоды; breast
the waves змагацца з хвалямі
breaststroke  n. sport брас (стыль
плавання)
breath n. 1. дыханне, подых; bad breath
непрыемны пах (з рота); be short of breath
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цяжка дыхаць; in one breath на адным дыханні 2. удых; take a deep breath глыбока
ўдыхнуць 3. lit. павеў (пра паветра, вецер)
4. (of): fml a breath of suspicion/scandal цень
падазрэння/скандалу ♦ a breath of fresh air
нехта або нешта новае, незвычайнае і таму
цікавае; below/under one’s breath шэптам,
цıха; one’s last/dying breath смяротны час; be
out of breath запыхацца; catch one’s breath
перавесці дух; get a breath of fresh air дыхнуць свежага паветра; hold one’s breath
затрымаць дыханне; in the same breath імгненна, у той жа час выказаць дзве супрацьлеглыя думкі; He criticized the book, then in the
same breath said that it would be a great success. Ён пакрытыкаваў кніжку і тут жа
сказаў, што яна будзе мець вялікі поспех.
breathable  adj. паветрапранікальны
(матэрыял, тканіна)
breathalyse  v. правяраць вадзıцеля
на ступень ап’янення
breathalyze AmE = breathalyse
breathalyser  n. прылада для вымярэння ступені алкагольнага ап’янення ў
вадзıцеля
breathalyzer AmE = breathalyser
breathe  v. 1. дыхаць; удыхаць (таксама
перан.) 2. выдыхаць 3. шаптаць ♦ breathe
easily/freely уздыхнуць з палёгкай; breathe
(new) life into smth. удыхаць новае жыццё,
ажыўляць; breathe one’s last lit. памерці
breather  n. infml перадых; перапынак;
take/have a breather перадыхнуць; a ﬁveminute breather перадых на пяць хвілıн
breathing n. дыханне
breathing space  n. перадышка;
месца/час, каб перадыхнуць
breathless  adj. 1. запыханы 2. мёртвы; нежывы; be breathless затаıць дыханне;
breathless with terror нежывы ад страху
3. fml бязветраны, нерухомы
breathtaking  adj. якı займае дух;
вельмі ўражальны, захапляльны; a breathtaking view of the sea захапляльны від на мора
breath test  n. тэст на ўтрыманне
алкаголю пры выдыху ў вадзıцеля
bred past, p.p. → breed2
breeches n. pl. брыджы
breed1  n. 1. парода (жывёл); a breed of
cows/sheep парода кароў/авечак 2. тып (людзей); a new breed of politician новы тып палıтыка
breed2 v. (bred) 1. (пра жывёл, птушак)
спарвацца; расплоджвацца; breed like rabbits расплоджвацца хутка, як трусы 2. разво-

breeder
дзіць, выводзіць (пародзістую жывёлу, птушак), гадаваць 3. выхоўваць, навучаць; He
was bred abroad. Ён атрымаў выхаванне за
мяжой. 4. выклікаць; быць прычынай; Poverty breeds despair and violence. Галеча вядзе да
адчаю і насілля.
breeder  n. той, хто гадуе/разводзіць
жывёл або раслıны; a cattle breeder жывёлавод, жывёлагадовец; a dog breeder сабакавод; a plant breeder раслінавод
breeding  n. 1. жывёлагадоўля; развядзенне новых палепшаных парод/гатункаў;
the breeding of horses конегадоўля 2. размнажэнне; расплоджванне; the breeding season сезон размнажэння 3. выхаванне; a sign
of good breeding прыкме та до брага выхаван ня
breeding ground  n. 1. месца
размнажэння (птушак, рыб і да т.п.) 2. (for)
ачаг, асяродак, месца (развіцця чаго-н. дрэннага, непажаданага)
breeze1  n. брыз, лёгкі ветрык ♦ be a
breeze infml быць вельмі лёгкім (пра справу)
breeze2  v. 1. справіцца без цяжкасцей з
тэстам, экзаменам і да т.п. 2. (in/out) (упэўнена) увайсцı/выйсці; уляцець/вылецець; She
just breezed in and asked me to help. Яна з
упэўненым выглядам увайшла і папрасіла
мяне памагчы ёй.
breeze through  phr.v. з лёгкасцю
дасягнуць чаго-н.; She breezed through the exams. Яна з лёгкасцю здала экзамены.
breezy  adj. 1. задаволены; упэўнены;
спакойны (пра чалавека) 2. ветраны; халаднаваты (пра надвор’е, вецер)
brethren pl. → brother 2, 3
Breton1 n. брэтонец; брэтонка
Breton2 adj. брэтонскі
brevity n. fml кароткасць, сцıсласць
brew1  n. 1. гатунак пıва; a local brew
мясцовы гатунак пıва 2. BrE, infml (свежая)
заварка чаю або кавы; Let’s have a brew. Давайце заварым чай./Давайце згатуем каву.
3. (of) мешанıна (ідэй, стыляў і да т.п.); His
music is a brew of rock and jazz. Яго музыка –
мешаніна рока і джаза.
brew2  v. 1. варыць пıва 2. заварваць;
настойвацца (пра чай або каву); freshly
brewed tea свежапрыгатаваны чай 3. (up)
набліжацца (пра што-н. непрыемнае); A
storm/trouble is brewing. Набліжаецца навальніца/бяда.
brew up  phr.v. BrE, infml прыгатаваць чай або каву; Whose turn is to brew up?
Чыя чарга гатаваць чай/каву?
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brewer n. півавар
brewery n. бровар; піваварня
briar  n. 1. калючы куст (шыпшыны,
ажыны і да т.п.) 2. зараснік з калючых
кустоў
bribe1 п. хабар; give/offer a bribe даваць/
прапанаваць хабар; accept/take a bribe прымаць/браць хабар
bribe2  v. (with) даваць хабар, падкупляць; They bribed the warder with money. Яны
падкупілі ахоўніка грашыма.
bribery п. хабарнiцтва; подкуп
bric-a-brac  n. дробныя танныя
аздабленні і ўпрыгажэнні
brick1  n. 1. цэгла; цаглıна; The church is
built of brick. Царква пабудавана з цэглы.
2. кубік (дзіцячая цацка) 3. BrE, infml, dated
надзейны сябра; малайчына ♦ be up against a
brick wall уперціся ў сцяну, спынıцца з-за
неадольнай цяжкасці; make bricks without
straw BrE спрабаваць працаваць, не маючы
грошай, матэрыялу, інфармацыі і г.д.
brick2 v. класці цэглу
brick in phr.v. замураваць цэглай
brick up = brick in
bricklayer n. муляр
brickwork  n. 1. мур; мураванне
2. pl. brickworks цагельны завод, цагельня
bridal adj. вясельны, шлюбны; a bridal
veil шлюбны вэлюм; a bridal shower дзявочнік, вечарынка напярэдадні вяселля
bride n. маладая, нявеста
bridegroom n. малады, жанıх
bridesmaid n. дружка (на вяселлі)
bridge1  n. 1. мост, масток 2. the bridge
капітанскі масток 3. пераноссе 4. масток
(зубны пратэз) 5. кабылка (у музычных інструментах) ♦ burn one’s bridges спалıць за
сабою масты
bridge2 n. брыдж (картачная гульня)
bridge3  v. 1. будаваць мост; The river
was bridged last year. Летась праз раку быў
пабудаваны мост. 2. злучаць ♦ bridge the
gap/gulf/divide пераадолець разыходжанне (у
поглядах, ідэях і да т.п.)
bridgehead  n. mil. плацдарм (таксама перан.)
bridgework n. зубны пратэз
bridle1  n. вуздэчка, аброць; give a
horse the bridle адпусцıць лейцы ♦ put a
bridle on smb. стрымліваць каго-н.
bridle2  v. 1. кілзаць, закıлзваць 2. lit.
(at) задзіраць нос, важнічаць; выражаць гнеў,
абурэнне; bridle at smb.’s remarks узрушыцца ад чыıх-н. заўваг

brief
brief1 n. 1. кароткі выклад, зводка, рэзюмэ; stick to one’s brief прытрымлівацца галоўнага 2. BrE, law кароткі пісьмовы выклад
справы (складзены салісітарам для барыстара) ♦ hold no brief for smb./smth. BrE,
fml не абараняць каго-н./што-н.
brief2  adj. 1. кароткi, нядоўгі; a brief
pause кароткая паўза 2. лаканıчны, сцıслы; a
brief description сцıслае апісанне ♦ in brief
некалькiмi словамi, сцıсла
brief3  v. 1. (on/about) даваць кароткую
інфармацыю; рабıць рэзюмэ 2. BrE, law даваць інструкцыю адвакату; даручаць вядзенне справы
briefcase п. партфель
brieﬁng  n. 1. інструктаж; брыфінг
2. інструкцыя, указанне; a brieﬁng meeting
інструкцыйнае пасяджэнне
brieﬂy adv. 1. коратка, нядоўга 2. сцıсла; Brieﬂy, the data are not quite valuable. Карацей кажучы, гэтыя даныя не зусім каштоўныя.
brier n. = briar
Brig1  n. (скар. ад Brigadier) 1. брыгадзıр
(у арміі Вялікабрытаніі) 2. брыгадны генерал (у арміі ЗША)
brig2  n. 1. брыг, двухмачтавае судна
2. AmE каюта для арыштантаў на ваенным
караблı
brigade  n. 1. mil. каманда, атрад
2. брыгада; каманда; the anti-smoking brigade група па барацьбе з курэннем
brigadier n. 1. брыгадзıр (у арміі Вялікабрытаніі) 2. брыгадны генерал (у арміі
ЗША)
brigand n. разбойнік, бандыт
brigandage n. бандытызм, разбой
bright  аdj. 1. яркi; светлы; бліскучы;
bright eyes ясныя вочы; bright future светлая будучыня 2. разумны, здольны, кемлiвы;
bright imagination жывое ўяўленне ♦ bright
and early зусıм рана; (as) bright as a button
BrE разумны, дасцıпны; look on the bright
side глядзець на справы аптымістычна
brighten v. 1. надаваць бляск; святлець,
праясняцца; The sky is brightening. Неба праясняецца. 2. (up) напаўняць або напаўняцца
радасцю; радаваць; радавацца 3. упрыгожваць
brightness  n. 1. яркасць, бліскучасць
2. кемлівасць, здольнасць
brilliance  n. яркасць, бляск; brilliance of mind бліскучы розум
brilliant1 n. дыямент, брыльянт
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brilliant2  аdj. 1. блiскучы; выдатны;
выбıтны; a brilliant idea бліскучая ідэя 2. яркі; бліскучы, зіхатлıвы, зіхоткі; brilliant sunshine яркае сонечнае святло
brim1  п. 1. бераг, край (сасуда); full to
the brim поўны пa самыя берагı 2. палı
(капелюша)
brim2  v. напаўняць або напаўняцца да
берагоў; Her eyes brimmed with tears. Яе вочы
напоўніліся слязамі.
brim over  phr.v. перапаўняць;
перапаўняцца; пералівацца; быць у дастатку
brimstone п. chem., dated самародная сера
brine  n. 1. расол 2. poet. акіян, мора;
слёзы
bring  v. (brought) 1. прыносiць, прыводзiць 2. прыносіць прыбытак, даход; His literary work brings him but a small income. Яго
літаратурная праца прыносіць яму невялікі
даход. 3. быць прычынай; выклікаць; bring
(on) a fever выклікаць ліхаманку 4. прыводзіць што-н./каго-н. у якı-н. стан; bring to
ruin разарыць, давесці да галечы; загубıць;
Bring the water to the boil. Давядзі ваду да кіпення.
bring about  phr.v. выклікаць,
быць прычынай; What brought about the
change of his decision? Што стала прычынай
таго, што ён змяніў рашэнне?
bring back  phr.v. 1. прыносіць
назад, вяртаць 2. нагадваць, уваскрашаць;
The pictures brought back many happy memories. Фатаграфіі выклікалі шмат шчаслівых
успамінаў.
bring down  phr.v. 1. прыводзіць
да краху, да паразы 2. пасадзıць (самалёт)
3. збіць (самалёт) 4. зніжаць (цэны, тэмпературу)
bring forward  phr.v. 1. рабıць
прапанову 2. пераносіць на больш ранні тэрмін; The discussion was brought forward to the
2nd of March. Абмеркаванне перанеслі на 2
сакавіка.
bring in phr.v. 1. уводзіць; bring in a
new custom уводзіць новы звычай 2. уносіць
(на разгляд); bring in a bill уносіць (на разгляд) законапраект 3. law выносіць (прысуд)
bring on  phr.v. выклікаць, цягнуць
за сабой; Her stress was brought on by overwork. У яе стрэс ад таго, што яна шмат працавала.
bring round  phr.v. прывесці ў
прытомнасць
bring up  phr.v. 1. гадаваць, выхоўваць 2. паднімаць (пытанне); ставіць (пы-

brink
танне) на абмеркаванне 3. BrE ванітаваць
4. comput. выводзіць на экран
brink  п. 1. край; бераг, мяжа; on the
brink of war на мяжы вайны 2. fml край (пра
абрыў, круты бераг і да т.п.)
brinkmanship  п. балансаванне
на мяжы вайны; балансаванне на мяжы магчымага або дапушчальнага
briny adj. (вельмі) салёны; briny tears
poet. горкія слёзы
briquette n. брыкет
brisk аdj. 1. жвавы, шпаркi; a brisk demand вялıкі попыт; a brisk ﬁre яркі агонь; at
a brisk pace хуткімі крокамі 2. свежы (пра
паветра); моцны (пра вецер)
brisket  n. грудзıнка (пра мяса), грудная костка
bristle1 n. шчацıна
bristle2  v. 1. натапырыцца, падняцца дыбам (пра поўсць) 2. раззлавацца, раз’юшыцца
♦ bristle with smth. fml быць у вялıкай колькасці, у дастатку; The task bristles with problems. Гэтае заданне поўнае цяжкасцей.
bristly adj. калючы, жорсткі
Brit n. infml брытанец; брытанка
Briticism n. ling. брытыцызм
British1 п. the British брытанцы
British2 аdj. брытанскi; the British Museum Брытанскі музей; British English
брытанскі варыянт англıйскай мовы
Britisher n. AmE, infml брытанец; брытанка
Briton  n. 1. fml брытанец; брытанка;
North Briton шатландзец 2. hist. брыт
brittle  adj. 1. ломкі, крохкі 2. раздражнёны, нервовы; a brittle temper нервовасць,
раздражнёнасць 3. недружалюбны, залıшне
стрыманы; He gave a brittle laugh. Ён недружалюбна засмяяўся.
broach v. абвясцıць, апавясцıць; пачаць
абмеркаванне (цяжкага пытання)
broad  аdj. 1. шырокi; прасторны; The
river is 30 feet broad. Рака шырынёю ў 30 футаў. 2. шырокі; цярпıмы; take а broad view of
smth. шырока глядзець на што-н. 3. прыкметны, яўны, відавочны; a broad hint яўны
намёк 4. агульны, шырокі; in broad terms у
агульным сэнсе ♦ in broad daylight у белы
дзень; it is as broad as it is long BrE, infml тое
на тое выходзіць
broadcast1  п. перадача (па радыё,
тэлебачаннi); радыёвяшчанне; трансляцыя
broadcast2 v. (broadcast) перадаваць па радыё; весці радыёперадачу
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broadcasting  п. радыёвяшчанне,
трансляцыя, перадача; the British Broadcasting Corporation Брытанская радыёвяшчальная карпарацыя, Бі-Бі-Cı
broaden  v. пашыраць; пашырацца;
broaden one’s outlook пашыраць свой кругагляд
broadly  аdv. 1. шырока; broadly
speaking у агульных рысах; наогул кажучы
2. прама; адкрыта; рашуча; He looked me
broadly in the face. Ён паглядзеў мне прама ў
твар.
brocade n. парча
broccoli  n. bot. брокалі, спаржавая
капуста
brochure n. брашура
broil  v. смажыць; смажыцца (на адкрытым агні)
broiler  n. 1. бройлер, мясное кураня
2. AmE духоўка (з жарам, накіраваным уніз)
broke1  adj. infml даведзены да галечы;
go broke збяднець, згалець, разарыцца ♦ go
for broke infml старацца з усıх сіл; са скуры
вылузвацца
broke2 past → break2
broken1  adj. 1. зламаны; разбıты; get
broken зламацца; разбıцца 2. аслаблены, падарваны (пра здароўе) 3. парушаны (пра слова, сон і да т.п.) 4. лaманы; He spoke in broken French. Ён гаварыў на лaманай французскай мове. 5. няроўны, бугрысты (пра
зямлю)
broken2 p.p. → break2
broken-hearted  adj. з разбıтым сэрцам, дабıты горам
broken home  n. сям’я, якая
распалася
broker n. 1. брокер, маклер; агент; пасярэднік 2. гандляр ужыванымі таварамі
brokerage  n. 1. бракераж, маклерства 2. камісıйнае ўзнагароджанне, куртаж
bromide n. chem. брамıд
bromine n. chem. бром
bronchi n. pl. anat. бронхі
bronchial  adj. med. бранхіяльны;
bronchial asthma бранхіяльная астма
bronchiole n. anat. бранхіёла
bronchitis n. med. бранхıт
bronchus n. (pl. bronchi) anat. бронха
brontosaurus  n. брантазаўр
(дыназаўр)
bronze1 n. 1. бронза 2. выраб з бронзы

bronze
bronze2 adj. бронзавы; bronze skin бронзавая скура
bronze3  v. 1. пакрываць бронзаю 2. пакрываццa загарам; загараць
Bronze Age n. the Bronze Age бронзавы век
bronze medal n. бронзавы медаль
brooch n. брошка
brood1  n. 1. вывадак (птушак) 2. дзеці,
вывадак (перан.)
brood2  v. 1. (over/on/about) думаць, раздумваць (асабліва з сумам); broоd on the past
думаць пра мінулае 2. сядзець на яйках; выседжваць (куранят, качанят і да т.п.)
brood-hen  n. квактуха
brook1 n. ручай, ручаıна, ручаıнка
brook2  v. fml цярпець, трываць, пераносіць; His tone brooked no argument. Яго тон
не дапускаў спрэчак.
broom n. 1. венiк, мятла 2. bot. ракıтнік
Bros  n. (скар. ад Brothers) браты;
Warner Bros фıрма братоў Уорнер
broth n. булён; мясны суп з гароднінай
brothel n. публıчны дом, бардэль
brother  n. 1. брат; sworn brothers
пабрацıмы, названыя браты 2. (pl. brethren)
сябар; брат; калега; сабрат; a brother of the
quill пісьменнік, сабрат па пяры 3. (pl. brethren or brothers) брат, сябра рэлігıйнага брацтва; манах
brotherhood  n. 1. братэрства;
brotherhood of blood кроўнае братэрства
2. рэлігıйнае брацтва
brother-in-law  п. (pl. brothers-inlaw) зяць; швагер; дзевер
brotherly  adj. брацкі; па-брацку; 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
нахмурыць бровы, нахмурыцца; насупіцца
2. poet. лоб, чало 3. броўка, беражок
brown1  n. карычневы колер; карычневая фарба
brown2  adj. 1. карычневы, буры; She
has brown hair. Яна шатэнка. 2. смуглы; загарэлы; (as) brown as a berry вельмі загарэлы
brown3 v. 1. рабıць карычневым; рабıцца карычневым 2. засмажваць, падрумяньваць 3. загараць, рабıць загарэлым
brownie1  n. шакаладнае пірожнае з
арэхамі
Brownie2  n. дзяўчынка-скаўт малодшага ўзросту (7–11 гадоў)
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bubble
browse  v. 1. разглядваць тавары (у
вітрыне, на прылаўку) 2. прагортваць, праглядваць (кнігу, газету і да т.п.) 3. праглядаць
інфармацыю на камп’ютары 4. (on) аб’ядаць;
абшчыпваць лıсце, маладыя парасткі
browser  n. comput. браўзер, праграма
прагляду
bruise1  n. 1. сіняк, кровападцёк 2. памятасць, пабıтасць (пладоў)
bruise2  v. 1. рабıць сінякı; удараць
2. душыць; душыцца; біць; бıцца (пра садавіну) 3. хваляваць, абражаць (пачуцці)
brunch п. infml сумешчаныя снеданне i
абед
brunet n. брунет
brunette n. брунетка
brunt n. : ♦ bear/take the brunt of smth.
вытрываць галоўны ўдар чаго-н.
brush1 n. 1. шчотка; памазок; shine with
a brush начышчаць шчоткаю да бляску 2. чыстка (адзення); give a brush чысціць 3. пэндзаль; Turner’s magic brush чароўны пэндзаль Тэрнера 4. лёгкі дотык
brush2 v. 1. чысцiць (шчоткаю) 2. націраць; намазваць (шчоткаю)
brush down phr.v. счышчаць
brush up  phr.v. асвяжаць (у памяці); узнаўляць (веды); brush up one’s English
падвучыць англıйскую мову
brushwood  n. зараснік, кустоўе, хмызняк, падлесак
brushwork  n. манера мастака; Renoir’s brushwork манера пісьма Рэнуара
brusque  adj. грубы, рэзкі; бесцырымонны
Brussel(s) sprout() n. bot. капуста брусельская
brutal аdj. 1. жорсткi, зверскi; брутальны 2. жорсткі; горкі; the brutal truth горкая
праўда
brutality  n. грубасць, жорсткасць;
брутальнасць
brute1  n. 1. жорсткі або тупы чалавек
2. жывёліна, стварэнне
brute2  adj. : brute strength/force грубая
сıла
BSc  (скар. ад Bachelor of Science)
бакалаўр навук
BST (скар. ад British Summer Time)
летні час (у Вялікабрытаніі)
bubble1  n. 1. пузырок, бурбалка (паветра, газу і да т.п.); blow bubbles пускаць
мыльныя пузыры 2. нязначнае пачуццё; a
bubble of hope кропля надзеі ♦ the bubble
bursts пузыр/бурбалка лопаецца

bubble
bubble2 v. 1. пузырыцца; булькаць, кіпець 2. біць ключом, віраваць; быць перапоўненым якıм-н. пачуццём; He was bubbling
over with joy. Ён быў перапоўнены радасцю.
bubonic plague  n. med. бубо нная чума
buccaneer n. пірат
buck1  n. 1. infml бакс (амерыканскі або
аўстралійскі долар); big bucks вялıкія грошы 2. самец (аленя, зайца, труса) ♦ make a
fast/quick buck infml, derog. хутка разбагацець; накапıць баксы
buck2 v. 1. падбрыкваць (пра каня) 2. рвануць, тузануць (пра машыну) 3. infml выступаць супраць, супраціўляцца
bucket  n. 1. вядро 2. pl. buckets infml
вялıкая колькасць; 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. спражка
buckle2  v. 1. зашпіляць спражку 2. згібаць; згібацца; згінаць; згінацца; гнуць; гнуцца (пад прэсам) (таксама перан.)
buckle down phr.v. (to) энергıчна
брацца (за справу)
buckle up phr.v. AmE, infml засцягнуць рамянı
buckram n. цырата
buckwheat n. грэчка; грэцкiя крупы
bud1 n. 1. пупышка; be in bud быць у пупышках 2. бутон 3. AmE, infml дружа (у зваротку)
bud2 v. даваць пупышкі; пускаць парасткі
Buddha n. Буда
Buddhism n. будызм
Buddhist1 n. будыст; будыстка
Buddhist2 adj. будысцкі (храм)
buddy n. 1. infml дружа, сябар 2. сябар,
партнёр; The school uses a buddy system to
pair newcomers with older students. У школе
выкарыстоўваецца сістэма шэфства старэйшых вучняў над навічкамі.
budge  v. 1. шавялıцца 2. саступаць; He
didn’t budge an inch. Ён не саступіў ні на ёту.
budge up phr.v. BrE, infml пасунуцца, саступıць месца
budget1 п. бюджэт; a budget deﬁcit дэфіцыт бюджэту; They went over budget. Яны
перавысілі бюджэт.
budget2  v. прадугледжваць бюджэтам;
планаваць
budgetary adj. бюджэтны; a budgetary reform рэформа бюджэту
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build
buff1  n. балельшчык; аматар; прыхıльнік;
a jazz buff аматар джаза
buff2  n. 1. жаўтавата-карычневы колер
2. жаўтавата-карычневая скура (звыч. вырабленая з буйвала) ♦ in the buff infml галышом,
у чым матка нарадзıла
buff3 adj. светла-жоўты, жаўтавата-карычневы
buff4 v. паліраваць
buffalo  n. (pl. buffalo or buffaloes)
zool. 1. буйвал 2. бізон
buffer n. 1. буфер, амартызатар; a buffer
state буферная дзяржава 2. comput. буфер, буферная запамінальная прылада
buffet1  n. 1. : cold buffet а-ля
фуршэт 2. буфет, буфетная стойка (на аўтобуснай станцыі, у цягніку)
buffet2  n. удар (асабліва рукою) ♦ the
buffets of fate удары лёсу
buffet3  v. наносіць удары (таксама
перан.)
buffet car n. вагон-буфет
buffoon n. dated клоўн, буфон, фігляр
buffoonery n. буфанада, фіглярства
bug1  n. 1. клоп, блашчыца; a May bug
хрушч 2. мікроб; а ﬂue bug infml вıрус грыпу,
зараза 3. infml энтузіязм, аматарства; апантанасць; He’s got the travel bug. Ён вялікі
аматар падарожжаў. 4. infml жучок, патайны
мікрафон; апарат для таемнага назірання
5. comput. памылка (у праграме або сістэме)
bug2 v. 1. падслухоўваць з дапамогаю
мікрафона; весці таемнае назіранне з дапамогаю апаратуры; The room is bugged. Пакой
праслухоўваецца. 2. infml дакучаць, назаляць,
раздражняць, чапляцца (да каго-н.); Stop bugging me! Перастань дакучаць мне!
bug off  phr.v. AmE, infml : Bug off!
Aдчапiся!
bugaboo  n. пудзіла, пужала; страшыдла
bugbear n. 1. крынıца страхаў 2. цяжкасць, перашкода; The main bugbear of the
government is inﬂation. Галоўная праблема
ўрада – інфляцыя.
buggy n. 1. лёгкая двухмесная каляска;
кабрыялет 2. лёгкая дзіцячая каляска 3. sport
багі
bugle п. горн; рог
bugler п. гарнıст
build1  n. целасклад; a man of average
build мужчына сярэдняга складу
build2  v. (built) 1. будаваць 2. ствараць;
build a career рабıць кар’еру; build hopes песціць надзеі

builder
build up phr.v. 1. забудоўваць (раён)
2. (паступова) ствараць; build up one’s character фарміраваць характар 3. умацоўваць
здароўе 4. расцı, нарастаць; The pressure built
up as he was off work for weeks. Напружанне
расло, бо ён быў некалькі тыдняў без працы.
builder n. будаўнıк
building n. 1. будынак 2. будаўнıцтва
building block  n. 1. дэталь дзіцячага канструктара (цацка) 2. pl. building
blocks будаўнıчы матэрыял
building site  n. будаўнı чая пляцоўка
build-up  п. 1. накапленне; нарошчванне; сканцэнтраванне 2. падрыхтоўка да
чаго-н. (асабліва псіхалагічная) 3. рэклама,
захвальванне; The media has given the show a
huge build-up. Медыя зрабілі вялікую рэкламу гэтага шоу.
built past, p.p. → build
built-in adj. : a built-in cupboard сценная шафа
built-up adj. : a built-up area забудаваная тэрыторыя
bulb  n. 1. электрычная лямпачка 2. цыбулiна; daffodil bulbs цыбуліны нарцыса
Bulgarian1 n. 1. балгарын; балгарка; the Bulgarians балгары 2. балгарская
мова
Bulgarian2 аdj. балгарскi
bulge1  n. 1. выпукласць; the bulge of a
curve вяршыня крывой 2. часовае павелічэнне аб’ёму або якасці; After the war there was a
bulge in the birth rate. Пасля вайны быў рост
нараджальнасці.
bulge2  v. 1. выпіраць, выпучвацца, выпінацца, выпукляцца, выдавацца 2. раздувацца, быць набıтым да краёў
bulimia () n. med. булімıя (няўтольны голад)
bulk n. маса, aб’ём; the bulk of the population асноўная частка насельнiцтва
bulky adj. 1. вялıкі, аб’ёмны 2. нязграбны, няўклюдны
bull n. 1. самец вялıкай жывёліны (слана,
кіта і да т.п.) 2. бык; буйвал 3. маклер, якı
іграе на павышэнне; go bull іграць на павышэнне 4. the Bull astron. Цялец (сузор’е)
5. the Bull astrol. Цялец (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам) ♦ take
the bull by the horns узяць быка за рогі
bulldog n. бульдог
bulldoze  v. 1. зграбаць бульдозерам,
расчышчаць, валıць (дрэвы бульдозерам)
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bumper
2. сıлаю праводзіць (сваю думку; законапраект) 3. прымушаць
bulldozer n. бульдозер
bullet  п. куля; a bullet wound кулявое
раненне
bullet-hole п. дзıрка ад кулі
bulletin  п. 1. зводка, інфармацыйнае
паведамленне 2. бюлетэнь, перыядычнае выданне (навуковае)
bulletin board  п. 1. дошка аб’яў
2. comput. электронная дошка аб’яў
bulletproof adj. куленепрабівальны,
куленепранікальны; a bulletproof vest куленепрабівальная камізэлька
bullﬁght п. бой быкоў
bullﬁghter п. матадор, тарэадор
bullﬁnch п. zool. снягıр сапраўдны
bullion п. злıтак золата або серабра
bullock n. вол
bullring п. арэна для бою быкоў
bull’s-eye  n. цэнтр, яблык (мішэні);
score the bull’s-eye патрапіць у цэль
bully1 n. хулiган; грамıла
bully2  v. запалохваць, наганяць страх;
bully into submission сıлаю прымушаць
падпарадкавацца
bulrush п. bot. чарот
bulwark n. 1. fml апıрышча; абарона;
a bulwark of peace аплот мıру 2. вал, бастыён
bum1 n. BrE, infml, derog. зад, задніца
bum2 n. 1. бомж; беспрацоўны 2. лодыр
♦ go on the bum дармаеднічаць, бадзяцца без
мэты
bum3  v. (off) infml выпрошваць, жабраваць
bum around phr.v. infml валацужнічаць, бадзяцца
bumblebee n. чмель
bumf  n. BrE, infml бюракратычная папяровая работа, папяровая цяганıна, мітусня
bump1  n. 1. глухı ўдар; сутыкненне
2. гуз 3. выпукласць; a bump in the road выпукласць на дарозе
bump2  v. 1. (against/into) ударацца,
натыкацца, налятаць; bump into smb. infml
наляцець на каго-н., сутыкнуцца з кім-н.
2. (against/on) удараць, выцяць; I have
bumped my knee on the table. Я выцяў калена
аб стол. 3. трэсціся па выбоінах (пра машыну)
bump3  adv. моцна, з шумам; He went
bump into the door. Ён урэзаўся ў дзверы.
bumper n. бампер; амартызатар

bumph
bumph = bumf
bumpkin n. дзеравеншчына, мужык
bumpy adj. ухабісты, дрогкі
bun  n. 1. BrE круглая булачка 2. Scot.
хлеб з разынкамі 3. пучок (жаночая прычоска)
bunch1  n. 1. вязка, звязак; a bunch of
keys звязак ключоў; a bunch of ﬂowers букет
кветак; a bunch of grapes гронка вiнаграду
2. infml група (людзей) 3. мноства; He’s got a
bunch of friends. У яго шмат сяброў.
bunch2 v. збіраць у пучкı; збіраць у зборкі (сукенку)
bundle1 n. 1. клунак, пакунак 2. пэўная
колькасць тавару (2 пачкі паперы, 15 маткоў
нітак і да т.п.) 3. infml : She is always a bundle of fun. Яна заўзятая весялуха. ♦ a bundle
of nerves камяк нерваў
bundle2 v. 1. адсылаць, выправаджваць
2. ад’ехаць, з’ехаць (спешна); They bundled
down to town. Яны спешна з’ехалі ў горад.
bundled software  n. comput.
стандартнае праграмнае забеспячэнне
bung1 n. затычка, корак (бочкі)
bung2 v. затыкаць, закаркоўваць
bungalow  n. бунгала, аднапавярховы дом з верандай
bungle  v. псаваць справу, працаваць
няўмела
bunion  n. med. бурсıт (звыч. вялікага
пальца нагі)
bunk1 n. ложак (асабліва двух’ярусны)
bunk2 n. infml уцёкі ♦ do a bunk BrE, infml
даць драла
bunker n. бункер
bunny rabbit n. зайчык
buoy1 n. буй, буёк, бакен
buoy2  v. 1. абстаўляць буямі 2. падбадзёрваць
buoyancy  n. 1. ﬁnance павышальная
тэндэнцыя (на рынку) 2. душэўная энергія,
жыццярадаснасць, бадзёрасць 3. плывучасць
buoyant  adj. 1. ﬁnance павышальны
(пра тэндэнцыі ў эканоміцы і да т.п.) 2. жыццярадасны, вясёлы 3. якı трымае/трымаецца
на паверхні; Salt water is more buoyant than
fresh water. Салёная вада лепш трымае рэчы
на паверхні, чым прэсная.
buppie, buppy n. infml заможны малады
афраамерыканец
bur n. = burr
burble  v. (on/about) 1. BrE мармытаць;
балбатаць 2. булькатаць (пра ручай)
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burn
burbs  n. pl. the burbs AmE, infml прыгарад
burden1  п. 1. цяжар, ярмо, прыгнёт;
share the burden дзялıць цяжар; make smb.’s
life a burden псаваць каму-н. жыццё 2. fml
ноша, цяжар; груз
burden2  v. (with) 1. прыгнятаць, абцяжарваць 2. нагружаць
burdensome adj. fml 1. надакучлівы
2. цяжкі
burdock п. bot. 1. лопух 2. дурнıчнік
bureau  п. (pl. bureaux or bureaus)
1. BrE бюро, канторка, пісьмовы стол 2. AmE
камода 3. бюро; an information bureau інфармацыйнае бюро; the Federal Bureau of
Investigation Федэральнае бюро расследаванняў (ЗША)
bureaucracy  п. 1. бюракратыя,
бюракратызм 2. (дзяржаўнае) чыноўніцтва
bureaucrat  n. бюракрат; (дзяржаўны) чыноўнік
bureaucratic adj. бюракратычны
burgeon v. fml хутка расцı, развівацца
(таксама перан.)
burger n. гамбургер
burgher n. dated гараджанін; бюргер
burglar п. рабаўнıк; узломшчык
burglary n. крадзеж з узломам
burgle  v. рабаваць, рабıць крадзеж з
узломам
burgomaster n. бургамıстр
burgundy  n. 1. Burgundy чырвонае
або белае бургундскае віно 2. цёмна-чырвоны колер
burial п. пахаванне
burial ground  п. могілкі; могільнік; цвінтар
burial-mound  п. магıльны
курган
burial place п. месца пахавання
burlapn мешкавıна; джутавая тара
burlesque n. бурлеск; пародыя, карыкатура
burly adj. вялıкі; моцны
burn1 п. 1. апёк; a minor burn нязначны
апёк 2. the burn пякота, смыленне (у мышцах)
burn2  v. (burnt or burned) 1. гарэць,
згараць 2. палıць, спальваць; be burnt to the
ground згарэць датла 3. палıць; ацяпляць;
burn wood in one’s grate палıць камıн дровамі 4. падпалıць, перасмажыць; I burnt the
toast. Я спаліў грэнку. 5. выклікаць загар;
атрымліваць апёк, апячыся; Don’t burn your

burner
mouth with the soup! Не апячы рот супам!
6. fml (with) гарэць (якім-н. жаданнем); He
was burning to go climbing again. У яго было
неадольнае жаданне зноў пайсці ў горы.
♦ burn one’s bridges спалıць масты, адрэзаць
сабе шлях да адступлення; burn the candle
at both ends безразважна растрачваць сıлы;
burn one’s ﬁngers/get one’s ﬁngers burnt
апячы пальцы; апарыцца (нечакана атрымаць кепскі вынік)
burn away  phr.v. паступова згараць; паступова спальваць
burn down phr.v. згарэ ць; спалı ць датла
burn out  phr.v. 1. згарэць датла
2. змучыцца, змарнець
burn up phr.v. 1. згарэць 2. загарацца; разгарацца (пра агонь) 3. : You’re burning
up. У цябе тэмпература. 4. infml раззлаваць;
раззлавацца
burner п. 1. tech. гарэлка (прыбор); фарсунка 2. фаерка, канфорка (газавай пліты)
burning1 п. 1. гарэнне 2. пракальванне;
абпальванне, абпал
burning2 аdj. 1. вельмі моцны, нясцерпны (пра пачуцці); а burning desire моцнае
жаданне 2. вельмі важны, актуальны; пıльны,
востры; a burning issue актуальнае пытанне
3. моцны, пякельны, пякучы (пра боль) 4.
гарачы, пякельны; the burning sun пякельнае сонца
burnish  v. чысціць, паліраваць; даводзіць да бляску
burn-out n. знясıленне (фізічнае і маральнае)
burnt1 adj. згарэлы, спалены
burnt2 past, р.р. → burn2
burp1 n. infml рыганне; адрыжка
burp2 v. infml рыгаць
burr1] n. ling. заднеязычнае вымаўленне гука (на поўначы Англіі)
burr2 n. astron. арэол (месяца або зоркі)
burrow1 n. нара; норка, ямка
burrow2  v. 1. капаць нару; burrow
one’s way рабıць ход 2. капацца (у архівах,
кнігах і да т.п.)
bursar n. казначэй (у школе, каледжы і
да т.п.)
bursary  n. BrE стыпендыя (у некаторых каледжах, універсітэтах)
burst1  n. 1. выбух, успышка; прарыў; a
burst of ﬂame успышка агню; a burst of energy прылıў энергіі 2. выбух; разрыў; a burst
of a bomb выбух бомбы
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burst2  v. (burst) 1. выбухнуць; прарываць; разрывацца; The river burst its banks.
Рэчка размыла берагі. 2. лопацца; прарывацца; The boil burst. Нарыў лопнуў; burst into a
room уварвацца ў пакой; burst into laughter
разрагатацца, зарагатаць; burst into tears
расплакацца; burst into applause : The audience burst into applause. Зала выбухнула
апладысментамі. 3. быць перапоўненым
(якім-н. пачуццём); He’s bursting with joy. Яго
перапаўняе радасць. ♦ be bursting to do smth.
вельмі жадаць зрабıць што-н.; burst open
расчыняць; расчыняцца
burst in phr.v. 1. уварвацца 2. улезці
(у размову, справу)
burst out  phr.v. 1. усклıкнуць, выгукнуць 2. раптам пачынаць; пачынацца; She
burst out laughing. Яна рассмяялася; The war
burst out in 1914. Вайна нечакана пачалася ў
1914 г.
bury  v. 1. хаваць (мёртвага) 2. закопваць, хаваць (у снезе, пяску і да т.п.) 3. хаваць;
хавацца ♦ be buried in thought паглыбіцца ў
роздум
bus1  n. аўтобус; go by bus ездзіць аўтобусам
bus2 v. перавозіць на аўтобусе
busby  n. гусарскі кıвер, базбі (частка
параднай формы гусарскіх палкоў)
bus conductor  n. кандуктар
аўтобуса
bus driver n. кіроўца аўтобуса
bush  п. 1. куст 2. pl. bushes кусты,
хмызняк 3. the bush буш, няўробленая
зямля, пакрытая хмызняком
bushel п. 1. бушаль (мера аб’ёму, роўная
8 галонам, 36,37 л.) 2. pl. bushels AmE, infml
шмат, мноства; bushels of beetroots and potatoes горы буракоў і бульбы
bushing  n. tech. утулка; бушынг (пра
электрычнасць)
Bushman  n. (pl. -men) бушмен,
жыхар Аўстраліі або Афрыкі
bushy adj. 1. густы, калматы, пушысты;
a bushy tail пушысты хвост 2. пакрыты кустамі, зарослы хмызняком
busily adv. дзелавıта; энергıчна
business  п. 1. гандаль, камерцыйная
дзейнасць, бıзнес; go into business заняцца бıзнесам 2. справа, пастаянны занятак; a business address службовы адрас; a man of business дзелавы чалавек; get down to business
брацца за справу; Are you here on business?
Вы тут па справе?; What’s your business? Чым

business card
займаецеся? 3. адказнасць, справа; It’s none
of your business. Гэта цябе не датычыцца.
4. камерцыйнае прадпрыемства, фiрма; start
one’s own business адкрыць сваю фıрму;
пачаць сваю справу ў бıзнесе ♦ business is
business ≅ справа справай; business before
pleasure спачатку праца, пасля забавы
business card п. (візıтная) картка
business English  п. дзелавая
(англıйская) мова; дзелавы стыль
businesslike  adj. дзелавы, дзелавıты; практычны
businessman п. (pl. -men) бізнесмен; камерсант
businesswoman  п. (pl. -women) дзелавая жанчына, бізнесвумен
busk v. спяваць або выступаць з канцэртам на вуліцах
busker  n. баскер, вулічны музыка, акцёр і да т.п.
busman’s holiday n. святочны
або выхадны дзень, праведзены за звычайнай працай
bus station  n. аўтобусная станцыя,
аўтастанцыя
bus stop n. аўтобусны прыпынак
bust1  n. 1. бюст (скульптура) 2. верхняя
частка цела; грудзі (жанчыны); бюст
bust2 v. 1. infml узламаць (замок); зламаць,
разбıць 2. арыштаваць
bust up  phr.v. infml разыходзіцца
(пра мужа і жонку)
bustle1 n. мітусня, беганıна, шумıха; the
hustle and bustle of city life гарадская мітусня
bustle2 v. мітусıцца, спяшацца
bustling adj. (with) шумны, мітуслıвы;
The market was bustling with life. Рынак шумеў і поўніўся жыццём.
busy1 аdj. 1. заняты 2. дзелавы 3. напружаны, інтэнсıўны; a busy day загружаны
дзень; a busy town шумны горад; a busy
street людная вуліца ♦ as busy as a bee руплıвы/працавıты як пчолка/мурашка
busy2  v. займацца (чым-н.); busy oneself
with smth. заняцца чым-н.
busybody  n. 1. назойлівы, надакучлівы чалавек 2. пляткар; пляткарка
busy Lizzie  n. bot. бальзамıна, бальзамıн (кветка)
but1   prep. апрача, апроч, акрамя; за
выключэннем; All but he were present. Усе,
акрамя яго, прысутнічалі; I came last but one
in the race. Я прыбег перадапошнім.
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but2 conj. 1. але, аднак, тым не менш
2. за выключэннем, акрамя; I had no choice
but to sign the paper. Мне нічога не заставалася, акрамя як падпісаць паперу. ♦ but then
аднак, з ıншага боку, але
butcher1  п. 1. мяснıк, гандляр мясам
2. бязлıтасны забойца, кат
butcher2  v. забіваць, біць, рэзаць (жывёлу)
butcher’s п. мясная крама
butchery  п. 1. крывавая бойня; масавая разня; жорсткае забойства 2. прафесія
мясніка
butler n. дварэцкі
butt1  n. 1. тоўсты канец (стрэльбы,
прылады і да т.п.) 2. недакурак 3. AmE, infml
ягадзіца
butt2  n. : a butt for ridicule мішэнь для
кпıнаў
butt3 v. 1. бıць галавою 2. бароцца, бадацца, басцıся
butt in  phr.v. бесцырымонна ўлазіць
(у справу)
butter1 п. масла; bread and butter хлеб з
маслам ♦ look as if butter wouldn’t melt in
one’s mouth infml прыкıдвацца ціхоняй
butter2 v. намазваць маслам
butter up phr.v. ліслıвіць
buttercup n. bot. казялец, люцік, кураслеп
butter-dish n. масленіца
butter-ﬁngers  п. infml няўмека,
няздара, нязгрэба; She is a butter-ﬁngers. У яе
ўсё з рук валіцца.
butterﬂy п. 1. матыль, матылёк (таксама перан.); a social butterﬂy свецкая прыгажуня 2. батэрфляй (стыль плавання)
buttermilk n. маслёнка
buttock  n. звыч. pl. buttocks ягадзіцы,
зад
button1  n. 1. гузiк; undo buttons расшпıльваць гузікі 2. кнопка; press the button
нацıснуць на кнопку
button2  v. зашпıльваць; зашпıльвацца;
The dress buttons at the back. Сукенка зашпільваецца на спіне.
buttonhole  n. 1. пятля, пятлıца
2. BrE бутаньерка, кветка ў пятлıцы
buttress n. archit. кoнтрфорс, падпорка
butty n. BrE, infml сандвіч; бутэрброд
buxom  adj. (пра жанчыну) поўная,
паўнагрудая; пышная, пульхная
buy v. (bought) 1. купляць, набываць; buy
fame with one’s life здабыць славу цаной

buyer
жыцця 2. падкупляць, даваць хабар; buy
electors падкупляць выбаршчыкаў
buy in  phr.v. 1. купляць, выкупляць
на аўкцыёне 2. скупляць акцыі 3. запасацца,
закупляць у запас
buy off  phr.v. адкупıцца (ад канкурэнтаў, шантажыстаў і да т.п.)
buy out phr.v. выкупляць долю
buy up phr.v. скупляць
buyer  п. пакупнıк ♦ a buyer’s market
кан’юнктура рынку, выгодная для пакупніка
buyout n. закупка ўсёй партыі тавару
buzz1  n. 1. гудзенне; глухı гул (натоўпу)
2. infml моцнае задавальненне; Flying gives
me a real buzz. Лятаць – для мяне сапраўдны
кайф. 3. the buzz infml плёткі, чуткі ♦ give
smb. a buzz infml патэлефанаваць каму-н.
buzz2 v. 1. гусцı, гудзець 2. хутка і шумна
рухацца, хадзıць туды і сюды; The town was
buzzing with tourists. Горад гудзеў ад турыстаў.
buzz about  phr.v. хутка рухацца,
мітусıцца, хадзıць туды і сюды
buzz around phr.v. = buzz about
buzz off  phr.v. infml адыходзіць;
Buzz off! Ідзі прэч!
buzzard  n. BrE, zool. каня, канюк
(птушка)
buzzer n. 1. гудок; званок 2. electr. зумер
buzzword n. infml спецыяльны модны тэрмін
by1 adv. 1. мıма; The bus went by. Аўтобус
праeхаў мiма. 2. паблıзу, блıзка, побач; stand
by стаяць побач 3. : put money by запасіць/
адкладваць грошы ♦ by and by dated неўзабаве, хутка
by2  prep. 1. каля, побач з; stand by the
window стаяць каля акна; Sit by me! Пасядзі
побач са мною. 2. (пра напрамак) мıма, уздоўж; a path by the river сцежка ўздоўж ракı; He walked by me. Ён прайшоў міма мяне.
3. (пра час) да, пры; by Monday да панядзелка; by 4 o’clock да 4-й гадзıны; by moonlight
пры святле месяца; by night уначы 4. (пры
абазначэнні дзеяча ў пасіўных канструкцыях
адпавядае тв. скл.) : The palace was built by
Napoleon. Палац быў пабудаваны Напалеонам; The town was destroyed by ﬁre. Горад быў
знішчаны пажарам. 5. (абазначае аўтарства, адпавядае родн. скл.) : a play by Shakespeare п’еса Шэкспıра 6. (абазначае спосаб
дзеяння, манеру) : earn money by writing
зарабляць грошы літаратурнай працай; enter
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by the door увайсцı праз дзверы; send by airmail пасылаць авіяпоштай; take smb. by the
hand узя ць каго -н. за руку ; travel by car
е хаць на машыне; by accident выпадкова; by
mistake памылкова; little by little патрохy;
step by step крок за крокам, паступова 7. (у
адпаведнасці з, згодна з, паводле) па, пад; by
the rules па правілах; a doctor by profession
урач па прафесіі; He goes by the name of John.
Ён вядомы пад імем Джон. 8. (пры ўказанні
на колькасць) на, за; older by 2 years старэйшы на 2 гады; divide 10 by 5 дзялıць 10 на 5;
sell by the metre прадаваць метрамі; pay by
the hour плацıць пагадзıнна 9. (у клятвах) :
By God he has done it! Клянуся Богам, ён гэта
зрабіў! ♦ by the way/by the by між ıншым,
дарэчы; By the way, what happened to her later? Дарэчы, што з ёю сталася пазней?
bye, bye-bye  interj. infml бывай!;
бывайце!; пакуль!; да пабачэння; да спаткання; бывайце здаровы; She waved bye-bye. Яна
памахала рукой на развітанне.
by-election  n. BrE дадатковыя выбары
Byelorussian1 n. hist. → Belarusian1
Byelorussian2  adj. hist. → Belarusian2
bygone  adj. мінулы, перажыты; bygone years мінулыя гады; “The Tale of Bygone Years” «Аповесць мінулых гадоў» (твор)
bygones  n. pl. : ♦ let bygones be bygones ≅ што прайшло, тое быльнягом парасло; травою зарасло і вадою сплыло
by-law  n. 1. BrE пастанова органаў
мясцовай улады 2. AmE закон або правіла
клуба ці фıрмы
bypass1  n. 1. аб’езд, аб’язная дарога
2. med. абвод, абход (пра аперацыю); heart
bypass surgery абводная аперацыя на сэрцы
bypass2 v. аб’язджаць, абходзіць; віляць,
хітрыць
by-product n. 1. пабочны прадукт
2. пабочны вынік; One of the by-products of
unemployment is an increase in crime. Адным з
вынікаў беспрацоўя з’яўляецца павелічэнне
злачыннасці.
byre n. BrE, dated хлеў, кароўнік
byroad  n. 1. прасёлкавая дарога
2. аб’езд, аб’язная дарога
bystander  n. сведка, назіральнік
(здарэнняў); a casual bystander выпадковы
сведка
byte n. comput. байт

byway
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byway  n. 1. прасёлкавая дарога
2. byways pl. маладаследаваная або малазначная галіна (навукі, ведаў і да т.п.)
byword  n. 1. сıмвал, увасабленне
2. прымаўка, крылатае слова
Byzantine () adj. 1. візантыйскі;
Byzantine style візантыйскі стыль 2. fml заблытаны, складаны; an organization of byzantine complexity арганізацыя візантыйскай
складанасці (па сваёй структуры)

Cc
C, c n. 3-я лiтара англiйскага алфавiта
C1 n. mus. нота «до»
C2 n. акадэмıчная адзнака «здавальняюча»;
She got a C in maths. Яна атрымала «здавальняюча» па матэматыцы.
C3 (пісьмовае скар. ад Celsius/centigrade) градус/градусы па Цэльсiю/па стоградуснай
шкале
с. (пісьмовае скар. ад) 1. century стагоддзе
2. circa лацін. прыкладна, прыблıзна; born c.
1830 нарадзıўся прыблıзна ў 1830 годзе
3. cent цэнт
ca (пісьмовае скар. ад circa) прыблıзна, прыкладна
cab n. 1. таксı; take a cab узяць таксı; go
by cab ехаць на таксı 2. кабіна (грузавiка,
аўтобуса, цягнiка, пад’ёмнага крана)
cabal n. fml клıка (палітычная); група
змоўшчыкаў; iнтрыга, змова
cabana  n. AmE 1. кабıнка на пляжы
2. будка, хатка
cabaret  n. 1. забава, прадстаўленне
(песнi i танцы), якое дэманструецца клiентам у рэстаране/начным клубе 2. рэстаран,
начны клуб, кабарэ; a singer in a cabaret
спявак кабарэ
cabbage n. капуста
cabbie, cabby n. infml таксıст
cabin  n. 1. каюта; book a cabin on a
boat заказаць каюту на караблı 2. кабıна; the
pilot’s cabin кабıна пiлота 3. хацıна, хатка; каморка, будка; барак; a summer cabin лецішча, дача
cabin boy n. naut. юнга (на караблі)
cabinet n. 1. сервант, шафка; a kitchen cabinet кухонная шафка 2. the Cabinet
кабiнет (мiнıстраў); in cabinet на пасяджэннi
кабiнета мiнıстраў; the Shadow Cabinet BrE
ценявы кабiнет

caked
cabinetmaker n. сталяр-чырванадрэўшчык
cable1  n. 1. канат, трос 2. кабель 3. тэлеграма; send smb./receive a cable пасылаць
каму-н./атрымлiваць тэлеграму
cable2 v. dated тэлеграфаваць
cablegram  n. dated тэлеграма
(якая перадаецца па кабелi)
cable railway n. фунiкулёр
cable television n. кабельнае тэлебачанне
cablevision  n. кабельнае тэлебачанне
caboodle n. : ♦ the whole (kit and) caboodle infml усё
cab rank n. стаянка таксı
cacao n. (pl. -os) какава (дрэва; бабы)
cackle1  n. 1. квахтанне, кудахтанне
2. гогат (крык гусей) 3. рогат, хiхıканне
4. балбатня, гамана, пустаслоўе; Cut the cackle! Хопiць балбатаць!
cackle2  v. 1. квахтаць, кудахтаць
2. балбатаць, малоць (языком)
cacti pl. → cactus
cactus n. (pl. cactuses or cacti) кактус
CAD   n. (скар. ад computeraided design) камп’ютарная графіка
cadaver n. med. труп
caddie, caddy  n. sport той, хто падносiць клюшкi i мячы (у час гульні ў гольф)
cadence  n. 1. fml зніжэнне голасу
2. mus. кадэнцыя
cadet  n. кадэт; малады чалавек, якı
праходзiць падрыхтоўку, каб стаць палiцэйскiм або афiцэрам узброеных сiл; a cadet
corps кадэцкi корпус
cadge  v. BrE, infml папрашайнiчаць,
жабраваць, клянчыць, кленчыць
café n. кафэ, кавярня
cafeteria n. кафетэрый
caftan, kaftan n. каптан
cage n. клетка
cagoule n. BrE дажджавıк, лёгкi непрамакальны плашч
cahoots  n. : ♦ be in cahoots (with
smb.) infml быць у змове (з кім-н.)
cake n. 1. торт, пiрожнае; кекс; пiрог 2. ляпёшка 3. кавалак, кавалачак (мыла) ♦ cakes
and ale весялосць, прыемнасць; you cannot
have your cake and eat it too aдзi н пiро г
нельга з’есцi двойчы
caked  adj. аблеплены; My shoes are
caked with mud. На мае чаравікі наліплі камякі гразі.

cal
cal (скар. ад calorie) калорыя
calamine  n. каламıн; calamine
lotion каламıнавы ласьён
calamitous  adj. fml бядотны; згубны, пагıбельны; катастрафıчны
calamity  n. бяда, няшчасце; бедства, катастрофа
calcium n. chem. кальцый
calculate v. 1. вылıчваць, вылічаць,
рахаваць 2. спадзявацца; меркаваць
calculated adj. 1. вылічаны, падлıчаны; разліковы 2. наўмысны, зроблены з
разлıкам; a calculated insult наўмысная абраза/знявага; a calculated risk свядомая рызыка
calculating adj. 1. лічыльны, падліковы; a calculating machine лічыльная машына 2. асцярожны 3. карыслівы, карысталюбıвы, карысталюбны
calculation n. 1. вылічэнне, вылıчванне; at/on a rough calculation па прыблıзных падлıках; be out in one’s calculations
памылıцца ў вылічэннях/y падлıках/y разлıках 2. абдумванне, узважванне 3. карыслівыя
намеры, меркаванні; by one’s calculations па
чыıх-н. разлıках/меркаваннях
calculator n. калькулятар, лічыльная машынка
calculus n. math. злічэнне
calendar n. каляндар; a calendar for
2014 каляндар на 2014 год
calf1  n. (pl. calves) цяля, цялё (каровы);
сланяня, сланянё; дзіцяня кіта
calf2 n. (pl. calves) лытка (частка нагі)
calfskin n. цялячая скура
calico  n. (pl. calicoes) каленкор; BrE
міткаль, паркаль
call1  n. 1. крык, вокліч; a call for help
крык аб дапамозе; the call of an owl крык
савы; within call паблıзу, побач, непадалёку,
у межах чутнасці 2. тэлефонны званок, выклік, размова (па тэлефоне); a local call
мясцовы тэлефонны выклік; a long-distance
call міжгародні тэлефонны выклік; give smb.
a call пазванıць каму-н. па тэлефоне; make a
phone call пазванıць па тэлефоне; return
smb.’s call перазванıць каму-н.; There’s a call
for you from Paris. Вас выклікае Парыж.
3. (кароткі) візıт, наведванне; заход (карабля
ў порт); a courtesy call візıт ветлівасці; a
place/a port of call месца/порт заходу; а
return call візıт у адказ; make/pay a call on
smb. наведаць каго-н., завітаць да каго-н.,
нанесці каму-н. візıт; I have several calls to
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call box
make. Мне трэба зайсці ў некалькі месцаў.
4. патрабаванне; попыт; патрэба; неабходнасць; money on call/money payable at/on
call пазыка да запатрабавання; no call for
smb./smth. няма патрэбы 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 небяспечнае/
рызыкоўнае становішча; ≅ на валасок ад
пагıбелі; on call па запатрабаванні, па выкліку
call2 v. 1. называць, даваць імя; What is it
called in Belarusian? Як гэта будзе па-беларуску? 2. клıкаць, зваць, гукаць; call for help
клıкаць на дапамогу; call on/upon someone to
do smth. fml заклікаць каго-н. зрабıць што-н.;
call to mind узгадваць, успaмінаць, прыпамінаць; call to witness заклікаць у сведкі; call
smth. to а halt спынıць што-н.; till called for
да запатрабавання 3. тэлефанаваць, званıць,
выклікаць па тэлефоне; call an ambulance/a
doctor/a taxi выклікаць хуткую дапамогу/доктара/таксı 4. склікаць, ззываць, арганізоўваць; call a meeting склікаць сход 5. наведваць, заходзіць, завıтваць; call at заходзіць
куды-н.; спыняцца дзе-н. (аб транспартных
сродках); call on smb. зайсцıда каго-н. ♦ call
a spade a spade называць рэчы сваıмі імёнамі; call it a day infml даволі, досыць (працаваць), на сёння хопіць; call smb.’s bluff не
даць каму-н. ашукаць сябе; call smb. to account прыцягваць каго-н. да адказнасці; call
smb. names абзываць, абражаць каго-н.
call back  phr.v. клıкаць назад, адклікаць; перазванıць, пазванıць (у адказ на
тэлефонны званок); call back one’s words
узяць свае словы назад
call forth  phr.v. fml выклікаць
(эмоцыі, пачуцці і г.д.)
call in  phr.v. 1. выклікаць, запрашаць; пасылаць па (каго-н.); 2. патрабаваць
вярнуць (доўг); call in/into question ставіць
пад сумненне
call off  phr.v. адмяняць, касаваць;
адкладаць, адкладваць
call out phr.v. крыкнуць; выклікаць
(пажарную каманду, узброеныя сілы); выкрываць, выяўляць
call up  phr.v. 1. тэлефанаваць, званıць па тэлефоне 2. выклікаць (успаміны)
3. прызываць на воінскую/вайсковую службу
call box  n. тэлефон-аўтамат; AmE
тэлефонная кабıна

caller
caller  n. 1. наведвальнік 2. абанент
(той, хто тэлефануе)
call girl  n. прастытутка па тэлефонным выкліку
calligraphy n. 1. каліграфія 2. прыгожы почырк
calling  n. (for) прызванне, схıльнасць;
прафесія
callisthenics n. гімнастыка, пластыка, рытмıчная гімнастыка; free callisthenics мастацкая гімнастыка
callous  adj. бяздушны, бессардэчны,
нячулы, неадчувальны, чэрствы, абыякавы; а
callous answer бяздушны адказ; callous indifference чэрствая абыякавасць; а callous
man бессардэчны чалавек
calloused  adj. мазолісты; calloused
hands мазолістыя рукі
callow  adj. fml нясталы; нявопытны,
недасведчаны; a callow youth зялёны юнак
callus n. med. мазоль
calm1  n. цішыня, зацıшша; a dead calm
naut. мёртвы штыль ♦ the calm before the
storm зацıшша перад бурай
calm2  adj. цıхі, ціхамıрны, спакойны;
рахманы; a calm night цıхая ноч; calm
weather цıхае, бязветранае надвор’е; He is
always calm. Ён заўсёды спакойны; Please,
keep calm. Не хвалюйцеся, калі ласка.
calm3 v. супакойваць; супакойвацца
calm down  phr.v. супакойваць;
супакойвацца
calmly adv. цıха, спакойна, ціхмянa
calmness n. спакой, цішыня; цıша
calorie n. калорыя
caloriﬁc  adj. каларыйны; цеплатворны
calumny n. fml паклёп
Calvary n. bibl. Галгофа
calves pl. → calf
came past → come
camel n. вярблюд
cameo  n. (pl. cameos) 1. яркая эпізадычная роля, якую сыграў вядомы акцёр (у
тэатры, кіно) 2. камея
camera n. фотаапарат; кінакамера; тэлекамера ♦ be on camera здымацца (на тэлебачанні); in camera fml на закрытым (судовым) пасяджэнні; пры зачыненых дзвярах;
канфідэнцыяльна
cameraman  n. (pl. -men) фотарэпарцёр; кінааператар
camomile, chamomile n. bot. рамонак, рамон; camomile tea настой рамонку
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can
camouﬂage  n. маскіроўка, камуфляж
camp1  n. лагер, прывал; а concentration camp канцэнтрацыйны лагер; the opposition camp лагер апазıцыі; make/pitch camp
станавıцца лагерам, размяшчацца лагерам,
разбіваць лагер
camp2  v. ставіць, разбіваць палаткі;
жыць у час вандравання/адпачынку ў палатцы; размяшчацца лагерам
campaign1 n. кампанія; паход; гарачая пара; an election/electoral campaign выбарчая кампанія; an advertising campaign
рэкламная кампанія; an all-out campaign
усеагульная кампанія; a fundraising campaign кампанія па зборы сродкаў; a campaign for human rights кампанія за правы
чалавека; a campaign to raise money for the
needy кампанія па зборы грoшай для тых,
хто жыве ў нястачы/беднасці/галечы; launch/
trigger a campaign пачаць/распачаць/разгарнуць кампанію
campaign2  v. (for/against) праводзіць кампанію; выступаць; агітаваць
campaigner n. удзельнік кампаніі;
a chronic campaigner пастаянны ўдзельнік
кампаній
camp bed n. BrE паходны/складны
ложак
camp cot n. AmE = camp bed
camper  n. 1. турыст 2. жылы аўтапрычэп
camping n. адпачынак у палатках; go
camping хадзıць у турыстычныя паходы,
жыць у час адпачынку ў палатках; а camping
site месца для адпачынку ў палатках
campsite n. месца для адпачынку ў
палатках
campus  n. універсітэцкі або школьны гарадок; кaмпус; live on (the) campus жыць
ва ўніверсітэцкім або школьным гарадку
can1 modal v. (could) (адмоўныя
формы cannot, can’t) азначае : 1. (аб’ектыўную магчымасць) магу, можаш, можа; маю,
маеш, мае і г.д.; магчымасць/мажлıвасць; I
can do it. Я магу гэта зрабіць; Can you see
that? Вы гэта бачыце? 2. (уменне, здольнасць)
умею, умееш, умее і г.д.; магу, можаш, можа
і г.д. He can speak French. Ён можа/умее размаўляць па-французску; I can’t swim. Я не
ўмею плаваць. 3. (дазвол, забарону) можна;
нельга; He can go. Яму можна ісці; You can’t
play football here. Тут нельга гуляць у футбол. 4. (сумненне (у пытальных і адмоўных

can
сказах)) Can it be true? Няўжо гэта праўда?;
She can’t have said it! Не можа быць, каб яна
сказала гэта!
can2 n. бляшанка; банка; бітон; канıстра;
а can of beer банка/бляшанка пıва
can3  v. кансерваваць (прадукты харчавання); canned ﬁsh/meat рыбныя/мясныя
кансервы; canned fruit кансерваваная садавıна; canned music infml музычныя запісы
Canadian1  n. канадзец; канадка;
the Canadians канадцы
Canadian2 adj. канадскі; Canadian
French французская мова канадцаў
canal  n. канал; an irrigation canal
арашальны канал
canard n. fml ілжывая чутка;
сенсацыйная выдумка; (газетная) вутка
canary n. 1. канарэйка 2. ярка-жоўты
колер
cancel v. 1. адмяняць, касаваць, ануляваць; cancel a contract скасаваць кантракт;
cancel a debt ануляваць доўг; cancel an order адмянıць заказ; cancel a treaty ануляваць/скасаваць дагавор 2. выкрэсліваць, выкасоўваць (напісанае) 3. пагашаць (паштовыя маркі)
cancel out  phr.v. ураўнаважваць,
збалансоўваць; нейтралізаваць
cancellation n. адмена, ануляванне, спыненне, скасаванне
cancer n. 1. med. рак 2. Cancer astron.
Рак (сузор’е); the tropic of Cancer тропік Рака 3. Cancer astrol. Рак (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
candid  adj. шчыры, чыстасардэчны,
адкрыты, праўдзıвы, прамы
candidacy n. кандыдатура
candidate  n. (for) кандыдат; offer
oneself as a candidate вылучыць сваю
кандыдатуру; stand as а Labour candidate
быць кандыдатам ад лейбарыстаў
candle  n. свечка ♦ burn the candle at
both ends безразважна растрачваць сıлы/здароўе; cannot/is not ﬁt to hold a candle to ≅ не
ідзе ні ў якое параўнанне; ≅ падноска не варты; the game is not worth the candle ≅ aўчынка не варта вырабу
candlelight n. 1. святло свечкі; dine
by candlelight вячэраць пры свечках 2. змярканне, прыцемак
Candlemas (Day)() n. Грамнıцы
(свята)
candlestick n. падсвечнік
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canter
candor AmE = candour
candour  n. шчырасць, адкрытасць,
чыстасардэчнасць
C & W n. (скар. ад country and
western) музыка кантры, папулярная музыка
ў стылі, якı характэрны для паўднёвых і заходніх раёнаў ЗША
candy  n. AmE 1. цукерка, ледзянец
2. ласунак, прысмакі ♦ like taking candy from
a baby infml вельмі лёгка, вельмі проста
candyﬂoss n. BrE цукровая вата
cane1  n. 1. сцябло (чароту, трыснягу,
бамбуку) 2. чарот; трыснёг; бамбук (як матэрыял для вырабу мэблі); sugar cane цукровы трыснёг 3. трысцıна, палка 4. розга; дубец
cane2  v. біць трысцıнай/палкай (у пакаранне)
cane furniture n. плеценая мэбля
cane sugar n. трысняговы цукар
canine1 n. fml сабака
canine2  adj. сабачы; a canine tooth
клык (у чалавека)
canister  n. 1. бляшанка з вечкам для
чаю, кавы і г.д. 2. балончык; a tear-gas canister балончык са слёзатачывым газам
cannabis  n. 1. bot. каноплі 2. наркотык з індыйскіх канапель/канопляў
cannery n. кансервавы завод
cannibal n. 1. канібал, людаед 2. infml
чалавеканенавıснік; злачынец; злачынка; ліхадзей; ліхадзейка 3. жывёла, якая паядае
асобін свайго вıду
cannibalism  n. канібалıзм, людаедства; паяданне асобін свайго вıду
cannon n. гармата
cannonball n. гарматнае ядро
cannon fodder n. гарматнае мяса
cannot v. адм. форма → can
canoe n. каноэ; човен; байдарка
canoeist n. вясляр на каноэ/байдарцы
canon  n. 1. канон; царкоўны закон
2. афіцыйны спіс кнiг Бıбліі 3. fml правіла,
стандарт; the canons of good taste правілы добрага тону
canopy  n. 1. балдахıн (над ложкам)
2. полаг; навес; a canopy of leaves лісцвяны
шацёр
cant n. 1. крывадушнасць; няшчырая гутарка 2. жаргон
can’t скар. ад cannot
canteen  n. сталовая, буфет (на заводзе, у навучальнай установе і да т.п.)
canter1  n. алюр, лёгкі галоп, кэнтар
♦ win at a canter лёгка дасягнуць перамогі

canter
canter2  v. ехаць алюрам, лёгкім галопам (на кані)
canvas  n. 1. парусıна; палатно; брызент 2. карцıна (алеем) 3. канва (для вышывання) ♦ under canvas у палатцы; пад парусам
canvass  v. 1. збіраць галасы (перад
выбарамі); агітаваць за кандыдатаў; падлıчваць галасы; збіраць ахвяраванні 2. выносіць
на абмеркаванне (план, ідэю і да т.п.)
canvasser n. лічыльшчык галасоў
canyon n. глыбокая цяснıна, каньён
cap1 n. 1. шапка, кепка; фуражка; каўпак;
чапец, каптур 2. таксама Dutch cap infml
каўпачок (жаночы процізачаткавы сродак)
3. верхавıна; накрыўка; вечка; cap and gown
форма англıйскіх прафесараў і студэнтаў
♦ cap in hand BrE пакорліва, у ролі просьбіта; if the cap ﬁts, wear it ≅ на злодзею шапка гары ць; the cap fits! ≅ не ў брыво , а ў
во ка!; сказаў як звязаў; секануў як крапівою;
wear cap and bells дурня строіць
cap2  v. 1. надзяваць шапку; пакрываць
верх 2. крыць; узяць верх; перагнаць, перасягнуць 3. sport прыняць у склад/састаў каманды ♦ cap an anecdote расказаць яшчэ
больш смешную гісторыю
capability n. 1. здольнасць 2. (патэнцыйнaя) магчымасць
capable  adj. 1. здольны, умелы, кемлівы; а capable pupil здольны вучань 2. (of)
здатны, схıльны (да чаго-н.), якı паддаецца
(чаму-н.); capable of bringing happiness якı
можа прынесці шчасце; capable of every
wickedness здольны на любую подласць; capable of explanation вытлумачальны, даступны для разумення; capable of improvement
якı паддаецца паляпшэнню, удасканаленню;
capable of original ideas здатны да арыгінальных ідэй; Show what you are capable of. Пакажы, на што ты здатны.
capably adv. умела
capacious  adj. fml ёмісты, умяшчальны; прасторны; capacious pockets ёмістыя кішэні
capacity n. 1. здольнасць; a capacity
for labour працаздольнасць; the capacity to
pay плацежаздольнасць; defence capacity абараназдольнасць; purchasing capacity пакупнıцкая здольнасць 2. аб’ём, ёмістасць; умяшчальнасць; a mind of great capacity багаты
інтэлект; ﬁlled to capacity напоўнены да
краёў, цалкам запоўнены 3. якасць; пасада;
in the capacity of/ in one’s capacity as у якас-
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ці (каго-н.) 4. comput. ёмістасць; разраднасць; storage capacity ёмістасць памяці
cape n. мыс; Cape Horn мыс Горн; Cape
of Good Hope мыс Добрай Надзеі
caper1  n. скачок, infml каленца; cut a
caper/cut capers скакаць, дурыцца; адпалıць
штучку
caper2 v. скакаць, дурэць, дурыцца, адпалıць штучку
capita n. : per capita на душу насельніцтва, на чалавека
capital1  n. 1. сталıца; галоўны горад
(штата) 2. вялıкая лıтара; with a capital letter з вялıкай лıтары
capital2 n. капітал; circulating/ﬂoating
capital абаротны капітал; ﬁxed/idle/share
capital асноўны/мёртвы/акцыянерны капітал
♦ make capital (out) of smth. нажываць капітал на чым-н.
capital3 adj. 1. сталıчны, галоўны (пра
горад); а capital city сталıца, галоўны горад
(штата) 2. вялıкі (пра літару); а capital
letter вялıкая лıтара 3. галоўны, самы важны,
капітальны; а capital point галоўнае/найважнейшае пытанне; capital repairs капітальны
рамонт; capital stock асноўны капітал 4. якı
караецца смерцю; a capital offence цяжкае
злачынства; capital punishment пакаранне
смерцю
capitalism n. капіталıзм
capitalist1 n. капіталıст
capitalist2 adj. капіталістычны
capitalize, BrE -ise  v. 1. пісаць з
вялıкай лıтары 2. ператвараць у капітал,
капіталізаваць 3. (on) нажывацца, нажываць
капітал; выкарыстоўваць што-н. для ўласнай
выгады; capitalize on an opponent’s error
выкарыстаць памылку працıўніка
capricious  adj. капрызлівы, зменлівы, няўстойлівы (пра надвор’е)
Сapricorn  n. 1. astron. Казярог
(сузор’е); the tropic of Capricorn тропік
Казярога 2. astrol. Казярог (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
capsize  v. перакульваць; перакульвацца (у вадзе)
capsule n. 1. капсула; абалонка 2. кабıна касманаўта, якая аддзяляецца ад касмıчнага карабля
captain  n. 1. капітан 2. AmE шэф паліцэйскага ўчастка; старшы, галоўны начальнік; captains of industry прамысловыя магнаты

caption
caption n. 1. загаловак (артыкула, главы) 2. подпіс (пад карцінай, ілюстрацыяй,
здымкам) 3. цітр, субцıтр
captivate  v. паланıць, зачароўваць,
заварожваць; чараваць, захапляць
captivating adj. чароўны, прывабны, абаяльны, захапляльны; а captivating
smile чароўная ўсмешка
captive1  n. вязень, палонны, зняволены
captive2  adj. 1. палонны, паланёны
2. зачараваны, заварожаны
captivity n. палон, няволя, жыццё ў
няволі; Some birds will not sing in captivity.
Некаторыя птушкі не спяваюць у клетцы.
captor n. fml захопнік
capture1 n. 1. захоп, паланенне, узяцце
ў палон 2. злаўленне, злоў (злачынцы) 3. трафей
capture2 v. 1. паланıць, узяць у палон,
захапıць 2. злавıць (злачынцу) 3. завалодаць,
зачараваць, захапıць (уяўленне, увагу і да т.п.)
car  n. 1. (легкавы) аўтамабıль; (аўта)машына 2. AmE вагон; a dining car вагон-рэстаран
carafe n. графıн
caramel n. карамель
carat n. карат
caravan n. 1. караван 2. чарада 3. фургон, кібıтка 4. BrE жылы аўтапрычэп, домаўтапрычэп
caraway  n. bot. кмен; а caraway
cake кекс з кменам
carbide n. chem. карбıд
carbohydrate n. chem. вуглявод
carbon n. 1. вуглявод 2. вугаль, графıт
3. аркуш капіравальнай паперы, капıрка; a
carbon copy копія праз капıрку; дакладная
копія; He is the carbon copy of his father. Ён
выліты бацька.
carbon paper  n. капіравальная
папера
carbuncle  n. 1. карбункул, скула
2. AmE архітэктурная недарэчнасць (абразлівы для вока будынак) 3. карбункул (каштоўны камень)
carburetor AmE = carburettor
carburettor  n. карбюратар
carcass, carcase  n. 1. туша (жывёлы)
2. каркас, касцяк, апорная канструкцыя
3. derog. туша (пра тоўстага чалавека)
card n. 1. картка, картачка; білет; паштоўка; an admission card пропуск; a calling card
візıтная картка; a Christmas card калядная
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віншавальная паштоўка; an identity card пасведчанне асобы; an invitation card запрашальны білет; a membership card членскі
білет; a work record card працоўная кнıжка
2. карта (ігральная); cards карты, картачная
гульня; on the cards BrE магчыма, напэўна,
верагодна 3. joc. чалавек, тып, суб’ект
4. comput. плата ♦ smb.’s best/main/strongest/trump/winning card асноўны, галоўны
козыр; get your cards BrE, infml быць звольненым/зволеным з пасады; give smb. their
cards BrE звольніць/зволіць каго-н. з пасады;
have a card up your sleeve мець запасны козыр; hold (all) the cards ≅ мець перавагу;
hold/keep/play your cards close to your chest
не раскрываць свае карты; lay/put your cards
on the table раскрыць свае карты
cardboard  n. кардон (цвёрдая папера); a cardboard binding цвёрды пераплёт; a
cardboard box кардонка; a cardboard cover
цвёрдая вoкладка (кнігі)
card ﬁle n. картатэка
cardiac  adj. med. сардэчны; cardiac
artheries сардэчныя артэрыі; a cardiac muscle сардэчны мускул
cardigan n. кардыган (шарсцяны вязаны жакет з доўгімі рукавамі без каўняра
на гузіках)
cardinal1  n. 1. кардынал (царкоўны
сан) 2. кардынал (птушка) 3. ярка-чырвоны/
пунсовы кoлер 4. math. колькасны лічэбнік
cardinal2 adj. 1. асноўны, галоўны, самы істотны; кардынальны; cardinal arguments
галоўныя, асноўныя довады; the cardinal
merit галоўная заслуга; cardinal numbers
колькасныя лічэбнікі; the four cardinal points чатыры кірункі свету 2. ярка-чырвоны,
пунсовы 3. кардынальскі
card swipe  n. машына, якая счытвае інфармацыю з крэдытнай або дэбетнай
карткі кліента
care1  n. 1. клопат; апека; нагляд; free
from care бесклапотны, бестурботны 2. увага, асцярожнасць, асцярожлівасць, асцярога;
абачлівасць; Glass, handle with care! Шкло!
Асцярожна!; Take care! Беражыцеся/беражыся/беражы(це) сябе/будзь(це) асцярожны(я)!;
да пабачэння. 3. дбанне, руплıвасць, старанне ♦ in the care of/in smb.’s care пад наглядам/пад апекаю/на ўтрыманні каго-н.; take
care of клапацıцца (пра); under the doctor’s
care пад наглядам урача
care2  v. 1. (about, for) клапацıцца, рупіцца, даглядаць 2. (about) турбавацца, хвалявац-

career
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) любıць, падабацца;
рупіцца, дбаць (пра каго/што-н.) 4. мець
жаданне, жадаць, хацець; Would you care for
a cup of tea? Хочаш/хочаце кубак чаю? ♦ I
couldn’t care less infml мне на гэта напляваць
career1  n. 1. занятак; прафесія 2. жыццёвы шлях 3. кар’ера; поспех 4. хуткі бег,
кар’ер; in full career на ўсю моц, наўскач, на
ўсю сıлу, стрымгалоў
career2  v. 1. імчацца, несціся на ўсю
моц 2. гнаць каня
carefree adj. бесклапотны, бестурботны; шчаслıвы
careful  adj. 1. (of/with) асцярожны,
пıльны 2. (about) клапатлıвы 3. дбайны,
старанны, руплıвы ♦ you can’t be too careful
лıшняя асцярожнасць не пашкодзіць
carefully  adv. 1. асцярожна, пıльна,
уважна 2. клапатлıва 3. дбайна, руплıва
careless  adj. 1. нядбайны; няўважны,
няўважлівы 2. (of) бесклапотны, бестурботны; легкадумны
carelessly  adv. 1. нядбайна; няўважна, няўважліва 2. (of) бесклапотна, бестурботна; легкадумна
carelessness n. 1. нядбайнасць; няўважлівасць 2. бесклапотнасць, бестурботнасць; легкадумнасць
carer  n. сядзелка (тая, што даглядае
хворага, састарэлага, інваліда, асабліва дома)
caress1 n. ласка, пяшчота
caress2  v. песціць, лашчыць, мілаваць,
галубіць
caret n. паліграфıчны знак˄ устаўкі
caretaker n. наглядчык; наглядчыца;
выконваючы абавязкі (часова)
cargo  n. (pl. cargoes or cargos) груз
(карабля, самалёта); inward/outward cargo
ıмпартны/экспартны груз
caricature n. 1. карыкатура 2. высмейванне; адлюстраванне, паказ, перадача ў
карыкатурным выглядзе; пародыя, сатыра
caries n. med. кастаеда, карыес, карыёз
carious() adj. med. карыесны, карыёзны
carnage n. крывавая бойня, разня
carnation  n. 1. bot. гваздзıк 2. яркаружовы або чырвоны колер
carnival  n. карнавал; масленіца; фестываль
carnivore  n. 1. zool. драпежнік, драпежная жывёліна 2. bot. насякомаедная раслıна
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carnivorous adj. 1. zool. драпежны
2. bot. насякомаедны
carol1  n. 1. вясёлая калядная песня
2. святочны гімн; Christmas carols калядкі
carol2  v. 1. апяваць, усхваляць, услаўляць 2. калядаваць
caroller  n. каляднік, калядоўшчык
(той, хто пяе калядную песню; той, хто
ўслаўляе, усхваляе)
carolling n. шчадраванне
carousal n. шумная папойка, выпіўка
carouse v. баляваць; банкетаваць; п’янстваваць
carousel n. = carrousel
carp1 n. zool. карп
carp2  v. 1. (at) прыдзірацца, чапляцца;
незычлıва/нядобразычлıва/зласлıва крытыкаваць 2. бурчаць
carpenter  n. цясляр; сталяр; a carpenter’s bench варштат
carpentry n. цяслярства, цяслярскае
рамяство; сталярства
carpet  n. дыван; кілıм; a magic carpet
кілıм-самалёт; a runner carpet дывановая
дарожка; roll out the red carpet for smb.
прымаць каго-н. з пашанай ♦ be/get called on
the carpet AmE, infml атрымаць наганяй
carpetbagger  n. палітычны авантурыст
carriage  n. 1. экіпаж; карэта 2. пасажырскі вагон 3. цялежка, ваганетка 4. карэтка (пішучай машынкі) 5. перавозка, транспарціроўка, транспартаванне 6. пастава 7. comput. карэтка
carrier  n. 1. насıльшчык; разносчык;
разносчыца; пасыльны; кур’ер 2. AmE паштальён 3. транспартная кантора; транспартнае агенцтва 4. naut. авіяносец 5. багажнік
(матацыкла) 6. med. бацыланосьбіт; бацыланосьбітка
carrier bag n. BrE пакет для пакупак (папяровы або пластыкавы)
carrier pigeon n. паштовы голуб
carrot  n. 1. морква 2. infml абяцаная
ўзнагарода ♦ the carrot and (the) stick бізун і
пернік; hold out/offer a carrot to smb.
спакушаць, прапаноўваючы ўзнагароду/прывілеі
carrousel n. карусель
carry1  n. comput. перанос; a carry ﬂag
прымета пераносу
carry2  v. 1. насıць, несці (на сабе, з сабой) 2. вазıць, везці 3. пераносіць 4. прыносіць 5. змяшчаць (у сабе) 6. праводзіць,

cart
прымаць (закон, рэзалюцыю) 7. AmE гандляваць (чым-н.) ♦ carry weight мець аўтарытэт, уплыў; carry the day атрымліваць/заваёўваць перамогу; дабівацца перамогі
carry away  phr.v. ахопліваць, апаноўваць (пра пачуцці); захапляць, зачароўваць
carry off  phr.v. 1. выйграваць 2. вытрымліваць
carry on  phr.v. працягваць
carry out  phr.v. выконваць, здзяйсняць
cart1  n. 1. двухколка; воз, калёсы, драбıны 2. каляска; тачка ♦ put the cart before the
horse ставіць калёсы наперадзе каня, рабıць
(што-н.) шыварат-навыварат
cart2 v. ехаць/везці на возе
carthorse n. ламавы конь, ламавıк
cartilage n. anat. храсток
carton n. кардонная скрынка; кардонка;
пакецік (малака, соку і да т.п.)
cartoon  n. 1. карыкатура; малюнак
камıчнага/сатырычнага зместу 2. комікс; серыя гумарыстычных малюнкаў 3. мультыплікацыйны фільм 4. эскıз
cartridge  n. 1. патрон 2. картрыдж
3. comput. касета, картрыдж
cartridge belt  n. патранташ; кулямётная стужка
cartridge case n. патронная гıльза
cartridge paper  n. папера для
малявання, эскıзаў
cartwheel  n. кулянне цераз/праз
галаву
carve  v. 1. рэзаць, вырэзваць, вырaзаць
(па дрэве, косці і да т.п.); высякаць (з каменю) 2. рэзаць (смажаніну) кавалачкамі ♦ carved in stone якı нельга змянıць
cascade1 n. каскад
cascade2 v. падаць каскадам
case1  n. 1. выпадак; абставіны; an individual case адзıнкавы выпадак; a special case
асаблıвы выпадак 2. довад, аргумент; have a
case мець што сказаць у сваё апраўданне; the
case (for, against) аргумент (на карысць, супраць) 3. (судовая) справа; dismiss the case
спынıць справу (у судзе); hush up the case
замяць справу 4. хворы, пацыент; той, хто
знаходзіцца пад наглядам (урача, выхавальнікаў, паліцыі і да т.п.) 5. ling. склон ♦ as
the case may be у залежнасці ад абставін; as
the case stands пры дадзеных абставінах; in
any case ва ўсякім разе/выпадку; пры любых
абставінах; in case (of) у выпадку, калı; калı
здарыцца так, што; in no case ні ў якім разе;
in such a case у такıм разе/выпадку
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case2 n. 1. скрынка 2. чамадан 3. кейс
case history n. гісторыя хваробы
cash1 n. 1. наяўныя грошы, гатоўка; cash
and carry store крама, якая гандлюе за наяўныя грошы; cash on delivery накладны плацеж; cash register касавы апарат, каса; pay
by/in cash плацıць наяўнымі грашыма; sell
for cash прадаваць за наяўныя грошы 2. infml
грошы; be short/out of cash не мець грошай
cash2  v. ператвараць у наяўныя грошы;
cash a cheque атрымаць грошы па чэку
♦ cash in your chips infml памерці
cash in phr.v. нажывацца (на чым-н.);
выкарыстоўваць (што-н.)
cashier n. касıр; касıрка
cashless  adj. безнаяўны (які выконваецца без наяўных грошай праз крэдытныя
або дэбетныя карткі), безграшовы; cashless
society грамадства, у якıм купля і продаж тавараў і паслуг ажыццяўляецца шляхам безнаяўных/безграшовых разлıкаў
cask n. бочка; бочачка
casket n. 1. шкатулка; куфэрак; скрыначка 2. AmE труна, дамавıна
casserole  n. 1. каструлька, рондаль
(дзе тушыцца і падаецца на стол ежа, асабліва мяса і гародніна) 2. прыгатаваная ў
каструльцы ежа (асабліва мяса і гародніна)
cassette  n. касета; а cassette recorder
касетны магнітафон
cast1  n. 1. размеркаванне роляў; склад,
састаў выканаўцаў 2. форма для ліцця (металу) 3. склад (розуму) 4. кідок 5. гіпс
cast2 v. (cast) 1. кıдаць, кıнуць; глянуць,
зірнуць; cast a glance кıнуць позірк, cast
anchor кıнуць якар 2. размяркоўваць (ролі)
3. : cast a vote for/against прагаласаваць за/
супраць ♦ be cast down lit. быць у прыгнечаным/засмучаным стане; cast lots кıнуць
жэрабя; the die is cast жэрабя кıнута, выбар
зроблены
cast about  phr.v. абдумваць, варушыць круцıць (мазгамі)
cast aside phr.v. пакідаць; адкладаць, часова адмаўляцца (ад чаго-н.)
cast away  phr.v. 1. выкıдваць
2. пакıнуць, закıнуць 3. пацярпець караблекрушэнне
cast down phr.v. 1. скıнуць, звергнуць, зрынуць 2. апускаць (вочы)
cast off  phr.v. 1. пакідаць (каго-н./
што-н.) 2. скідаць, скıдваць; мяняць (скуру)
3. закончыць апошні радок у вязанні 4. адліваць (метал)

castanets
cast on  phr.v. набіраць петлі (у вязанні пруткамі)
cast out phr.v. выганяць; высяляць;
выкідаць
castanets n. pl. кастаньеты
castaway  n. 1. ахвяра караблекрушэння (той, хто пацярпеў караблекрушэнне
і даплыў да бязлюднага вострава) 2. занядбаны, адрынуты чалавек; выгнаннік; выгнанніца
caster AmE = castor
cast iron1 n. чыгун
cast-iron2 adj. 1. чыгунны 2. цвёрды; моцны; трывалы; непахıсны; нязломны
castle  n. 1. замак 2. тура (шахматная)
♦ an Englishman’s home is his castle дом
англічаніна – яго крэпасць; castles in the air/
castles in Spain няздзейсныя/нездзяйсняльныя/нязбытныя мары; паветраныя замкі
castor n. BrE 1. кольца, ролік (на ножках мэблі) 2. перачніца; сальнıца; a set of castors судок (для прыпраў)
castor oil n. рыцына
castor sugаr n. цукровая пудра
castrate  v. кастрыраваць, лягчаць,
пакладаць
castration  n. кастрацыя, лягчанне,
пакладанне
casual  adj. 1. выпадковы; часовы;
earn a living by casual labour зарабляць на
жыццё выпадковай працай; а casual labourer
падзёншчык 2. нядбайны, неахайны; be
casual towards one’s dress не звяртаць асаблıвай увагі на сваю вопратку 3. несур’ёзны;
павярхоўны; a casual glance мімалётны
позірк 4. ненадзейны; a casual person ненадзейны чалавек 5. непастаянны
casually  adv. 1. выпадкова; мімаходам; за адным разам 2. ненаўмысна 3. нядбайна, няўважна, няўважліва; павярхоўна
casualty n. 1. ахвярa няшчаснага выпадку 2. mil. той, хто выбыў са строю 3. pl.
casualties mil. страты ў жывой сıле; ахвяры;
урон; suffer heavy casualties несці цяжкія
страты
cat  n. кот; кошка, котка ♦ be the cat’s
whiskers/pyjamas infml быць высокай думкі
(аб кім/чым-н.); cat-and-dog life infml вечныя
сваркі; жыць як кот з сабакам; fat cats фінансавыя тузы; let the cat out of the bag infml
прагаварыцца, разбалбатаць сакрэт; like a
cat on hot bricks ≅ як вуж на патэльні; як на
іголках; як у прысаку; як чорт перад хмарай;
like a cat that’s got the cream BrE вельмі
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cathedral
задаволены сабою; rain cats and dogs infml
ліць як з вядра/цэбра (пра дождж)
catalog AmE = catalogue
catalogue n. каталог
catalyst n. chem. каталізатар (таксама перан.)
catapult n. 1. рагатка 2. катапульта;
a catapult seat сядзенне, якое катапультуецца
з лятальнага апарата
catastrophe n. катастрофа
catastrophic adj. катастрафıчны
catch1  n. 1. злаўленне; лаўленне; злоў
2. улоў (рыбы) 3. пастка; падман; падэсць,
хıтрасць; that’s the catch у тым вось і ўся хıтрасць; there must be a catch somewhere тут
штосьці не так; тут ёсць нейкая падэсць
4. выгадная здабыча; no catch/not much of a
catch незайздросны набытак; грош цана
5. засаўка; завала; клямка; шпінгалет 6. :
with a catch in her voice перарывістым голасам7. sport кэч ♦ (а) catch 22 «пастка-22»
(парадаксальная сітуацыя, з якой няма выйсця); «зачараванае кола»
catch2  v. (caught) 1. лавıць, даганяць
2. паспець; catch a train паспець на цягнıк
3. улавıць (сэнс, матыў і да т.п.); зразумець
4. : Нe caught his breath. У яго перахапіла
дыханне. ♦ catch a cold прастудзıцца; catch
ﬁre загарэцца; catch hold of smth. ухапıцца
за што-н.; catch it атрымаць наганяй; catch
sight/a glimpse of убачыць, угледзець на
імгненне; catch smb.’s attention/eye прыцягваць чыю-н. увагу; catch up on sleep адаспацца; catch up with smb. даганяць, дагнаць
каго-н.
catch on phr.v. infml стаць модным;
прывıцца
catching  adj. 1. заразны; заразлівы
2. захапляльны, цікавы
catchphrase n. кıдкая фраза, лозунг
catchy adj. 1. лёгказапамінальны; a catchy song песня, якую лёгка запомніць 2. кıдкі; якı прыцягвае ўвагу
category n. катэгорыя; клас; разрад
cater  v. 1. (for) пастаўляць правıзію;
забяспечваць харчаваннем; абслугоўваць; cater for dinners/receptions абслугоўваць абеды/прыёмы 2. (to) дагаджаць; cater to low
tastes патураць дрэннаму густу
caterer  n. 1. пастаўшчык правıзіі
2. гаспадар; загадчык, адміністратар (гатэля,
рэстарана і да т.п.)
caterpillar n. zool. вусень
cathedral  n. сабор; кафедральны
сабор; St. Paul’s Cathedral сабор св. Паўла

Catherine wheel
Catherine wheel n. 1. агнявое кола, феерверк 2. archit. круглае акно 3. кулянне «колам»
Catholic n. каталıк, католік; каталıчка
catholic  adj. шырокі; разнастайны;
усеабдымны, усебаковы; экуменıчны; a man
of catholic taste чалавек з разнастайнымі
інтарэсамі
catkin n. bot. каташок, коцік
catnap n. кароткі сон
cattle  n. буйная рагатая жывёла; валы,
быкı і каровы; twenty head of cattle дваццаць
галоў буйной рагатай жывёлы; The cattle are
in the shed. Каровы ў хляве.
Caucasian1  n. каўказец;
каўказка; the Caucasians каўказцы
Caucasian2 adj. каўказскі
caught past, p.p. → catch2
cauliﬂower n. bot. цвятная капуста
causative adj. 1. прычынны, каўзальны 2. ling. каўзатыўны
cause1  n. 1. прычына; падстава; нагода;
the cause of war/ﬁre прычына вайны/пажару;
without good cause без уважлівай прычыны;
There is no cause for anxiety. Няма ніякай падставы для хвалявання; You have no cause for
complaint/ no cause to complain. У вас/у цябе
няма падставы для скаргі/для таго, каб скардзіцца. 2. справа; ﬁght for the cause of justice
змагацца за справядлıвую справу; make common cause with smb. станавıцца на чый-н.
бок, далучацца да каго-н. для агульнае справы
cause2  v. 1. прычыняць 2. выклікаць,
з’яўляцца прычынай; What caused his death?
Ад чаго ён памёр?; Што з’явілася прычынай
яго смерці?; What causes the tides? Што выклікае прылівы?; This has caused us much
anxiety. Гэта прынесла нам шмат турбот.
3. прымушаць
caustic adj. 1. chem. каўстычны 2. едкі; з’едлівы
caution1  n. 1. асцярожнасць, асцярога,
абачлівасць 2. перасцярога; папярэджанне;
give a caution (to) зрабıць папярэджанне
♦ cast/throw caution to the wind(s) пачаць
рызыкаваць
сaution2  v. папярэджваць; перасцерагаць
cautionary adj. папераджальны
cautious adj. асцярожны, абачлівы
cavalier  adj. бесцырымонны; фанабэрысты, ганарысты, напышлівы; пагардлівы; cavalier manners развязныя манеры/ па-
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cell
водзіны; a cavalier tone пагардлівы тон; cavalier treatment of smb. бесцырымоннае
абыходжанне з кім-н.
cavalry n. кавалерыя, конніца
cave n. пячора; поласць; упадзіна; яміна
cave in  phr.v. 1. асядаць, ападаць,
апускацца 2. уступаць, адступаць, здавацца
cavern n. вялıкая пячора
caviar(e) n. ікра (рыбная)
cavity  n. 1. упадзіна; поласць 2. med.
поласць, каверна; a cavity in a tooth дупло ў
зубе
caw1 n. карканне (пра птушак)
caw2 v. каркаць (пра птушак)
CD n. (скар. ад compact disc) кампактдыск
CD-player  n. прайгравальнік кампакт-дыскаў
CD-ROM n. (скар. ад compact disc
read-only memory) кампакт-дыск для захоўвання даных камп’ютaра
cease  v. fml спыняць, спынıць; cease to
exist перастаць існаваць; cease making smth.
спынıць выпуск чаго-н.; Cease ﬁre! Спыніць
страляніну!
ceaseless  adj. fml няспынны, безупынны, бесперапынны, бесперастанны
cedar n. bot. кедр
ceiling n. 1. столь 2. найбольшая вышыня; пік; мяжа (цэнаў, заробкаў)
celebrate  v. 1. святкаваць; урачыста
адзначаць 2. праслаўляць, услаўляць; апяваць 3. служыць (абедню); адпраўляць царкоўную службу, весці набажэнства
celebrated adj. добра вядомы, знаны; славуты, слынны; праслаўлены; услаўлены; She is celebrated for her beauty. Яна
праславілася сваёй прыгажосцю.
celebration n. 1. святкаванне 2. урачыстасць; свята 3. услаўленне, ушанаванне
4. царкоўная служба, набажэнства
celebrity  n. 1. славуты/выдатны/
вядомы чалавек 2. славутасць, шырокая папулярнасць
celery n. bot. сельдэрэй
celestial adj. 1. fml. нябесны; celestial
bodies нябесныя целы 2. надзвычайны, чароўны, цудоўны
celibacy n. цэлібат, бясшлюбнасць; a
vow of celibacy абяцанне/зарок бясшлюбнасці
cell  n. 1. турэмная камера 2. келля 3. адсек, секцыя 4. biol. клетка 5. electr. элемент
6. comput. ячэя

cellar
cellar  n. 1. падвал, сутарэнне 2. склеп,
пограб; а wine cellar вıнны склеп
cellist n. віяланчэлıст; віяланчэлıстка
cello n. віяланчэль
cellophane n. цэлафан
cellphone n. сотавы тэлефон, мабıльны тэлефон; мабıльнік
cellular adj. 1. клетачны, якı складаецца з клетак; cellular tissue biol., chem. клятчатка 2. ячэісты, сотападобны
cellular phone n. = cellphone
celluloid n. цэлулоід
cellulose n. цэлюлоза
Celsius n. шкала тэрмометра Цэльсія
Celt n. кельт
Celtic1 n. кельцкая моўная група
Celtic2 adj. кельцкі
cement1 n. 1. цэмент 2. вязкае рэчыва,
якое цэментуе 3. сувязь, злучальная сıла
cement2  v. цэментаваць, замацоўваць
(таксама перан.)
cemetery n. могілкі, могільнік
censor  n. цэнзар
censorship n. цэнзура
censure n. fml асуджэнне, ганьбаванне;
а vote of censure вотум недаверу
census n. перапіс; take а census правесці перапіс (насельніцтва)
cent n. 1. цэнт (0,01 долара) 2. : per cent
працэнт, адсотак
cent. (пісьмовае скар. ад century) стагоддзе
centaur() n. myth. кентаўр
centenary n. 1. стагоддзе, век 2. стогадовы юбілей, сотыя ўгодкі
center AmE = centre
centigrade  adj. стоградусны; падзелены на сто градусаў; а centigrade scale
стоградусная шкала, шкала Цэльсія
centimeter AmE = centimetre
centimetre n. сантыметр
centipede n. zool. сараканожка
central  adj. 1. цэнтральны; central
heating цэнтральнае ацяпленне 2. галоўны;
the central ﬁgures in a novel галоўныя дзеючыя асобы раманa, героі рамана
centralize, BrE -ise  v. цэнтралізаваць
centrally adv. : centrally situated размешчаны ў цэнтры (горада); centrally guided якı кіруецца з цэнтра; а centrally directed
system цэнтралізаваная сістэма
centre n. 1. цэнтр; сярэдзіна; the centre
of attraction цэнтр прыцягнення; the centre
of a circle цэнтр круга; the centre of gravity
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certainty
цэнтр цяжару; the shopping centre (of a
town) гандлёвы цэнтр (горада); be the centre
of attention/interest быць у цэнтры ўвагі
2. sport цэнтравы
centre forward  n. sport цэнтральны нападаючы (у футболе, хакеі)
centrifugal  adj. phys. цэнтрабежны; centrifugal force цэнтрабежная сıла
centrifuge n. tech. цэнтрыфуга
centripetal  adj. tech. цэнтраімклıвы; centripetal force цэнтраімклıвая сıла
centrist1 n. цэнтрыст
centrist2 adj. цэнтрысцкі
century n. 1. сто гадоў, век 2. стагоддзе; in the 20th century у дваццатым стагоддзі
ceramic adj. керамıчны, ганчарны
ceramics n. pl. 1. кераміка, ганчарства, ганчарная вытворчасць, ганчарнае майстэрства 2. кераміка, ганчарныя вырабы
cereal n. 1. bot. збожжавы злак 2. збожжа, збажына 3. крупы 4. страва з круп (звыч.
як снеданне)
cerebellum  n. (pl. cerebellums or
cerebella) anat. мазжачок (аддзел мозга)
cerebral adj. anat. мазгавы; cerebral
hemispheres мазгавыя паўшар’і; a cerebral
haemorrhage кровазліццё ў мозг
ceremonial  adj. 1. фармальны;
цырыманіяльны 2. абрадавы, рытуальны
ceremonious  adj. fml 1. цырымонны; важны, напышлівы, надзьмуты 2. цырыманіяльны
ceremony  n. 1. цырымонія; a wedding ceremony шлюбная цырымонія; without
ceremony папросту, проста, без цырымоній
2. цырыманіял; этыкет
certain  adj. 1. : be certain (of/about)
быць упэўненым, не мець сумненняў; Are
you certain of/about that? Вы/ты ў гэтым
упэўнены?; He is certain to come. Ён абавязкова прыйдзе. 2. пэўны; акрэслены; вызначаны; for a certain reason па пэўнай прычыне; on certain conditions пры пэўных абставінах; to a certain extent у пэўнай ступені
3. некаторы, нейкі; a certain person адзıн,
нейкі чалавек; There was a certain coldness in
her attitude towards me. У яе адносінах да
мяне адчувалася нейкая халоднасць. ♦ for
certain напэўна
certainly  adv. вядома, безумоўна, бясспрэчна, несумненна
certainty  n. 1. упэўненасць, перакананасць 2. бясспрэчны факт

certiﬁcate
certiﬁcate  n. пасведчанне; сертыфікат; a birth certiﬁcate пасведчанне аб нараджэнні, метрыка; a health certiﬁcate даведка аб стане здароўя; a marriage certiﬁcate
пасведчанне аб шлюбе; Certiﬁcate of Secondary Education BrE сертыфікат аб сярэдняй адукацыі
certiﬁed  adj. 1. гарантаваны 2. завераны 3. дыпламаваны
certify  v. 1. сведчыць, пасведчыць,
засведчыць; заверыць; пацвердзіць, сцвердзіць; this is to certify гэтым сведчыцца; I
certify this as/to be a true copy. З арыгіналам
згодны./Aрыгіналу адпавядaе. 2. ручацца; certify to smb.’s character ручацца за каго-н.
cervical  adj. anat. шыйны; cervical
smear мазок шыйкі маткі; cervical spine шыйны аддзел пазваночніка
cervix n. (pl. cervixes or cervices) anat.
1. шыя 2. шыйка (зуба, маткі)
cessation n. fml спыненне; a cessation
of hostilities спыненне ваенных дзеянняў
CET  n. (скар. ад Central European
Time) сярэднееўрапейскі час
сf. (пісьмовае cкар. ад лацін. confer = compare)
параўнай, параўнайце
CFC n. (скар. ад chloroﬂuorocarbon)
chem. хлараваны фторвуглярод
CFS  n. (скар. ад chronic fatigue syndrome) med. сіндром хранıчнай стомленасці
(СХС)
chafﬁnch n. zool. берасцянка
chain1 n. 1. ланцуг; ланцужок; pl. chains
ланцугı; вузы; повязі; кайданы; in chains у
ланцугах 2. паслядоўнасць; сувязь; шэраг,
рад; ход; a chain letter ліст/пісьмо, у якıм
адрасата просяць размножыць яго і адаслаць
ıншым людзям; the chain of events ланцуг/
шэраг падзей; the chain of mountains горны
ланцуг, горны хрыбет; chain of proof шэраг
доказаў 3. comput. ланцужок
chain2 v. 1. замацоўваць ланцугом, прымацоўваць ланцугамі 2. трымаць у ланцугах,
кайданах; прыкоўваць, прывязваць (таксама
перан.); chain (up) a dog пасадзıць сабаку на
ланцуг 3. зачынıць на ланцужок (дзверы)
chain mail n. кальчуга
chain reaction  n. chem. ланцуговая рэакцыя
chair  n. 1. крэсла; sit (down) on a chair
сесці на крэсла; get up from/ fall off a chair
узняцца, устаць/звалıцца, упасці з крэсла; offer smb. a chair прапанаваць каму-н. сесці
2. кафедра (у вышэйшай навучальнай уста-
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championship
нове); be appointed to a chair атрымаць кафедру; He holds the chair of mathematics. Ён
кіруе кафедрай матэматыкі. 3.: take the chair
at a meeting старшынстваваць на сходзе, весці сход
chairman n. (pl. -men) старшыня
chairperson n. старшыня (мужчына
або жанчына)
chairwoman n. (pl. -women) старшыня (жанчына)
chalet n. 1. шале (драўляны домік у гарах з крутым пахілым дахам) 2. дача, катэдж
у швейцарскім стылі
chalk  n. мел, крэйда ♦ as different as
chalk and cheese; like/as chalk and cheese
нічога агульнага/супольнага; by a long chalk
нашмат, намнога; значна
chalky  adj. мелавы, вапенны, вапнавы;
белы як крэйда
challenge1  n. 1. выклік; launch a
challenge against smb. кıнуць каму-н. выклік; meet the challenge прыняць выклік
2. воклік (вартавога)
challenge2  v. 1. выклікаць (на спаборніцтва); кıдаць выклік 2. аклıкнуць, затрымаць (каб праверыць пропуск) 3. сумнявацца; аспрэчваць 4. патрабаваць (увагі)
5. law аспрэчваць прысяжных
challenger  n. 1. той, хто выклікае
(на спаборніцтва) 2. прэтэндэнт; прэтэндэнтка
3. той, хто аспрэчвае або адхіляе (што-н.)
challenging  adj. патрабавальны;
перспектыўны
chamber n. 1. зала пасяджэння 2. палата (парламента); Chamber of Commerce
гандлёвая палата; the Upper/Lower Chamber верхняя/нıжняя палата парламента 3. пакой (у доме), спачывальня; зала (у палацы); а
chamber concert канцэрт камернай музыкі; а
chamber of horrors пакой жахаў; а chamber
maid пакаёўка; chamber music камерная музыка
chameleon  n. 1. хамелеон (яшчарка) 2. derog. чалавек-прыстасаванец
chamomile n. = camomile
champ n. infml = champion 1
champagne n. шампанскае
champion n. 1. чэмпіён; чэмпіёнка;
а boxing champion чэмпіён па боксе 2. змагар; змагарка; барацьбıт; абаронца; прыхıльнік; а champion of women’s rights змагар за
правы жанчын
championship n. 1. першынство,
чэмпіянат 2. званне чэмпіёна; win a world

chance
swimming championship заваяваць званне
чэмпіёна свету па плаванні
chance1  n. 1. выпадак; by chance выпадкова 2. шанс, шанц; магчымасць, мажлıвасць; нагода; take one’s chance рызыкаваць;
have no chance не мець шансаў; have not
much/a poor chance мець мала шансаў; lose
the chance упусцıць магчымасць
chance2  v. 1. рызыкнуць; Let’s chance
it. Давай паспрабуем. 2. здарацца
chancel n. алтар
chancellor n. 1. канцлер 2. дзяржаўная/юрыдычная асоба; the Chancellor of the
Exchequer мінıстр фінансаў (у Вялікабрытаніі); the Lord Chancellor/the Lord High
Chancellor вярхоўны суддзя (і старшыня палаты лордаў) 3. прэзідэнт універсітэта 4. рэктар (ганаровы)
chandelier n. люстра; жырандоль
change1 n. 1. змена, перамена; а change in the weather змена надвор’я; for a change для разнастайнасці; You need a change.
Вам неабходны перамены. 2. рэшта; small
change дробныя грошы; Keep the change.
Pэшты не трэба./Рэшту пакіньце сабе.
3. перасадка (у транспарце) 4. змена (бялізны, адзення) ♦ a change for the better/for the
worse перамена на лепшае/на горшае
change2 v. 1. мяняць; мяняцца; change
colour змянıцца з твару; change trains перасаджвацца на ıншы цягнıк 2. замяняць
3. змяняць (вопратку), пераапранацца 4. памяняць; размяняць (грошы) ♦ change hands
пераходзіць у ıншыя рукі; change one’s mind
перадумаць
changeable  adj. зменлівы, нясталы, няўстойлівы; changeable weather няўстойлівае/зменлівае надвор’е
channel  n. 1. пралıў; канал; рэчышча;
the (English) Channel Ла-Манш 2. канал (на
радыё, тэлебачанні); крынıца (перан.)
chant1 n. 1. relig. песнапенне 2. poet. песня 3. дэкламацыя, чытанне нараспеў
chant2  v. 1. спяваць, пець; chant smb.’s
praises апяваць, усхваляць каго-н. 2. манатонна пець 3. гаварыць або чытаць нараспеў
chaos  n. хаос, беспарадак, бязладдзе,
неразбярыха, блытанıна
chaotic adj. хаатычны, бязладны
chap  n. infml хлапец, хлапчына, хлапчо,
малы; а nice chap добры хлапец, хлапчына; а
merry chap гарэза, весялун
chapel n. каплıца
chaplain n. eccl. капелан
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charisma
chapped  adj. патрэсканы, растрэсканы;
chapped hands абсıвераныя/абветраныя рукі
chapter  n. 1. раздзел, частка, глава
(кнігі) 2. перыяд, эпоха; a chapter in history
старонка гісторыі
char  v. абвугліваць; абвуглівацца; падгараць (пра ежу)
character  n. 1. характар; натура; а
man of character чалавек з моцным характарам 2. уласцıвасць, асаблıвасць 3. рэпутацыя 4. персанаж 5. асоба 6. лıтара; іерогліф
7. comput. знак ♦ be in character with smth.
адпавядаць чаму-н.; out of character неадпаведна
characteristic1  n. адметная рыса; характэрная асаблıвасць; уласцıвасць
characteristic2  adj. (of) тыповы; характэрны, уласцıвы; with his characteristic enthusiasm з уласцıвым яму энтузіязмам
characterize, BrE -ise  v. характарызаваць
charade n. шарада
charcoal n. драўнıнны вугаль
charge1  n. 1. плата; цана; выдаткі, расходы 2. абавязак; адказнасць; апека, апекаванне; нагляд; be in charge of несці адказнасць;
адказваць (за што-н. або каго-н.) 3. гадаванец; гадаванка; выхаванец; выхаванка 4. абвінавачанне; arrest on a charge of murder/
theft арыштаваць па абвінавачаннi ў забойстве/крадзяжы 5. атака 6. зарад
charge2  v. 1. назначаць, запрошваць
цану 2. запıсваць на чый-н. рахунак; Charge
this to my account. Запішыце гэта на мой рахунак. 3. даручаць; He was charged with an
important mission. Яму даручылі важную
справу. 4. абвінавачваць 5. атакаваць, нападаць; накıдвацца; рынуцца 6. tech. зараджаць
7. нагружаць, загружаць
charged  adj. 1. зараджаны 2. поўны,
напоўнены
chargé d’affaires  n. (pl. chargés
d’affaires) павераны ў справах; chargé
d’affaires a.i. (ad interim) часовы павераны ў
справах
charger  n. tech. зараднае прыстасаванне
chariot n. poet. 1. каляснıца 2. фаэтон
charioteer n. 1. poet. вознік каляснıцы або фаэтона 2. Charioteer astron. Вознік
(сузор’е)
charisma  n. харызма; прыцягальнасць; прывабнасць, абаянне, абаяльнасць

charismatic
charismatic  adj. харызматычны;
прыцягальны; прывабны, абаяльны
charitable  adj. 1. дабрачынны; філантрапıчны; а charitable organization дабрачынная арганізацыя 2. лıтасцівы, міласэрны
charity  n. 1. міласэрнасць; чуласць,
спагадлівасць; спачуванне, спагада 2. дабрачыннасць; дабрачыннае таварыства, дабрачынная ўстанова ♦ charity begins at home
хто дбае аб сваёй раднı, той не забудзе пра
чужых
charm1  n. шарм, прывабнасць, чароўнасць
charm2  v. 1. зачароўваць, чараваць;
прывабліваць, вабіць 2. заварожваць; загаворваць (ад хваробы)
charm3 n. амулет
charming  adj. прывабны, чароўны,
абаяльны; What a charming young woman!
Якая абаяльная/прывабная жанчына!
chart  n. 1. таблıца; дыяграма; схема;
план; графік; а comprehensive weather chart
падрабязная сінаптычная карта 2. карта
(марская) 3. the charts infml чарты (штотыднёвы спіс найбольш папулярных музычных запісаў)
charter1  n. 1. хартыя 2. статут; the
United Nations Charter Статут Арганізацыі
Аб’яднаных Нацый 3. пракат (транспартных сродкаў); фрахт; чартар; а charter ﬂight
чартарны рэйс 4. права; прывілея, прывілей
charter2  v. 1. заказаць, наняць, узяць
напракат (самалёт, аўтобус); (за)фрахтаваць
(судна) 2. даваць, дараваць прывілею
charwoman  n. dated (pl. -women)
прыбіральшчыца
chase1  n. 1. пагоня, праследаванне; give
chase (to) smb. гнацца за кім-н. 2. паляванне,
лоўля; паляўнıчыя 3. паляўнıчае ўгоддзе ♦ а
wild goose chase пагоня за недасягальным,
недасяжным
chase2  v. 1. гнацца (за кім-н./чым-н.);
праследаваць 2. (after) ганяцца 3. паляваць
chasm  n. 1. lit. глыбокая расколіна;
бездань, бяздонне; прорва, прадонне 2. fml
глыбокае разыходжанне (у поглядах, густах);
неадольная супярэчнасць
chassis n. (pl. chassis) tech. шасı; хадавая
частка; рама
chaste  adj. 1. fml цнотны, цнатлıвы,
нявıнны 2. fml перан. просты (густ), строгі
(стыль)
chat1  n. размова, гутарка, гаворка; сomput. чат
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checkmate
chat2  v. (about, to/with) гутарыць, размаўляць; гаварыць
château  n. (pl. châteaux or châteaus)
замак; загарадны палац (у Францыі)
chatter1 n. 1. балбатня, гамэрня 2. шчэбет, шчабятанне; птушыны гоман
chatter2 v. 1. балбатаць, малоць языком
2. ляскаць (зубамі ад холаду) 3. брынчаць,
брынкаць 4. шчабятаць
chatterbox  n. infml балбатун;
балбатуха; лапатун; лапатуха
chatty adj. infml гаваркı; балбатлıвы
chauffeur  n. наёмны шафёр (прыватнага легкавога аўтамабіля)
chauvinism n. шавінıзм
chauvinist n. шавінıст; шавінıстка
cheap  adj. 1. танны, недарагı 2. лёгкадаступны, якı лёгка дастаецца/дасягаецца; а
cheap victory лёгкая перамога 3. дрэнны, якı
нічога не варты, нікчэмны 4. нıзкі, подлы,
ганебны; а cheap trick зневажальны жарт
5. AmE скупы ♦ on the cheap танна
cheat1  n. 1. падманшчык; падманшчыца;
ашуканец; ашуканка; махляр; махлярка; круцель; жулік; манюка 2. падман, ашуканства
cheat2  v. ашукваць, абдурваць; падманваць, манıць; махляваць
check1  n. 1. праверка; кантроль 2. затрымка; перашкода 3. клетка (малюнак тканіны) 4. chess шах 5. AmE птушачка, галачка
(знак праверкі) 6. AmE багажны квіток; ярлык; нумарок (у гардэробе); чэк 7. AmE рахунак ♦ hold/keep smth. in check трымаць што-н.
пад кантролем
check2 v. 1. правяраць, кантраляваць; рэвізаваць; параўноўваць; check with звяраць;
супадаць 2. спыняць; стрымліваць; check
oneself стрымлівацца; check one’s anger/
laughter стрымліваць свой гнеў/смех; check
the enemy’s advance прыпыняць рух працıўніка наперад 3. chess аб’яўляць шах 4. AmE
здаваць багаж у камеру захоўвання 5. AmE
ставіць птушачку (знак праверкі)
check in  phr.v. рэгістравацца (у гасцініцы, гатэлі, аэрапорце)
check out  phr.v. расплацıцца за
гасцıніцу/гатэль і з’ехаць, выпісацца з гасцıніцы/гатэля
check up phr.v. правяраць
checkbook n. чэкавая кнıжка
checkers  n. AmE шашкі; гульня ў
шашкі
checklist n. кантрольны спіс
checkmate n. chess шах і мат

checkout
checkout  n. 1. кантроль 2. каса ў
магазıне самаабслугоўвання
checkpoint n. кантрольны пункт
checkroom n. AmE = cloakroom
check-up  n. агляд (медыцынскі, тэхнічны); enter a hospital for a check-up легчы
ў бальнıцу на абследаванне
Cheddar n. чэдар (гатунак сыру)
cheek1  n. 1. шчака 2. infml нахабнасць,
нахабства ♦ have the cheek to say smth. мець
нахабства/нахабнасць сказаць што-н.; turn
the other cheek падставіць другую шчаку
cheek2  v. infml паводзіць/трымаць сябе
нахабна; нахабнічаць; гаварыць дзёрзкасці;
паводзіць/трымаць сябе дзёрзка, хамıць
cheekbone n. anat. скула; with high
cheekbones шыракаскулы
cheekily adv. infml развязна; бесцырымонна; дзёрзка; нахабна, па-хамску
cheekiness n. infml развязнасць; бесцырымоннасць; дзёрзкасць; нахабнасць, нахабства; хамства
cheeky  adj. infml развязны; бесцырымонны; дзёрзкі; нахабны; хамскі
cheer1  n. 1. пахвальны або прывітальны
вокліч 2. pl. cheers воплескі, апладысменты
3. fml вясёлы настрой; радасць; весялосць; be
of good cheer быць у добрым настроі, быць у
гуморы
cheer2  v. 1. вітаць пахвальнымі воклічамі,
апладысментамі 2. падбадзёрваць; падтрымліваць словам (адабрэннем, пахвалой)
cheer up phr.v. падбадзёрваць; падбадзёрвацца
cheerful  adj. 1. бадзёры, вясёлы, радасны 2. яркі, светлы (пра дзень)
cheerio  interj. BrE, infml бывай(це)!;
пакуль!; Cheerio! I’ll see you later. Бывай! Да
сустрэчы.
cheers interj. 1. за ваша здароўе! 2. BrE,
infml да пабачэння!; да спаткання!; бывай!;
бывайце!; бывайце здаровы! (асабліва па тэлефоне) 3. BrE, infml дзякуй!
cheese n. сыр; cottage cheese тварог
cheesy  adj. 1. тварожысты 2. infml кепскі, нікуды не варты, дрэнны, паганы
cheetah n. zool. гепард
chef n. шэф-повар, галоўны повар/кухар
chemical1 n. хімікат
chemical2  adj. хімıчны; a chemical
weed killer гербіцыд
chemist  n. 1. хıмік 2. BrE аптэкар,
фармацэўт; a chemist’s (shop) аптэка
chemistry n. хıмія
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chief
cheque n. чэк; pay by cheque плацıць чэкам; а blank cheque незапоўнены чэк; infml
карт-бланш, поўная свабода (траціць грошы)
chequebook n. чэкавая кнıжка
cheque card n. чэкавая картка
chequered adj. 1. клятчасты, у клетку;
стракаты, пярэсты 2. разнастайны; зменлівы
cherish  v. 1. песціць; патураць; пялегаваць; мілаваць; любıць; cherish hopes песціць надзеі, спадзявацца 2. захоўваць (памяць)
cherry  n. вıшня; a cherry grove вıшаннік, вішняк; cherry red колер вıшні, вішнёвы
колер
chess n. шахматы
chessboard n. шахматная дошка
chessman  n. (pl. -men) шахматная
фігура
chess player  n. шахматыст; шахматыстка
chest  n. 1. anat. грудная клетка, грудзі,
грудзıна; a chest trouble сухоты, туберкулёз;
бранхıт; a weak chest слабыя лёгкія 2. куфар
♦ get smth. off one’s chest аблягчыць душу,
чыстасардэчна прызнацца ў чым-н.
chestnut n. 1. каштан (плод) 2. каштанавае дрэва, каштан 3. каштанавы колер
4. infml гняды/цёмна-рыжы/руды конь 5. : an
old chestnut збıты, банальны жарт/сюжэт
chest of drawers n. камода
chew1 n. жавальная гумка, жвачка, жуйка
chew2  v. жаваць ♦ bite off more than one
can chew паставіць перад сабой невыканальную задачу
chew over phr.v. абдумваць
chewing gum n. жавальная гумка
chewy adj. якı цяжка перажоўваецца; якı
трэба доўга перажоўваць, каб праглынуць
chic adj. шыкоўны
chick  n. кураня, куранё; птушаня, птушанё (якое зусім нядаўна вывелася)
chicken  n. 1. кураня, куранё 2. птушаня, птушанё 3. курыца, кураціна (страва)
4. infml баязлıвец, мокрая курыца ♦ a chicken-and-egg situation/problem сітуацыя/праблема, у якой цяжка адрозніць прычыну ад выніку; don’t count your chickens before
they’re hatched куранят увосень лıчаць
chicken-hearted  adj. нясмелы,
баязлıвы; маладушны
chickenpox n. ветраная воспа; вятранка; catch chickenpox заразıцца вятранкаю
chicory n. bot. цыкорыя
chief1  n. кіраўнıк; начальнік; шэф; загадчык; дырэктар; правадыр племені

chief
chief2 adj. галоўны, асноўны
chief executive  n. 1. кіраўнıк
карпарацыі, фıрмы і да т.п. 2. Сhief Executive прэзідэнт ЗША
chief inspector  n. галоўны інспектар
chieﬂy adv. галоўным чынам, у першую
чаргу, пераважна
chieftain n. правадыр (племені, клана)
chilblains n. pl. абмарaжэнне; абмарожаныя, змарожаныя месцы
child n. (pl. children) 1. дзіця, дзіцё; дзіцяня, дзіцянё 2. нявопытны, недасведчаны,
неспрактыкаваны чалавек 3. дзецішча; дзіця;
a child of the 80s дзіця васьмідзясятых
(гадоў) ♦ а child’s play простая справа; be
with child dated чакаць дзіця, быць цяжарнай
childbirth n. дзетараджэнне; роды
childhood  n. дзяцıнства; а happy
childhood шчаслıвае дзяцıнства; be in one’s
second childhood здзяцıнець
childish  adj. 1. дзіцячы; childish
sports дзіцячыя гульні; а childish voice
дзіцячы голас 2. дзіцячы; дзяцıны, дзяцıнлівы; інфантыльны; нясталы; а childish argument наıўнае разважанне; childish behaviour дзіцячыя паводзіны; а childish idea
несур’ёзная думка; childish mind нясталы/
няспелы розум
childless  adj. бяздзетны; childless
couples бяздзетныя пары
childlike adj. дзіцячы; нявıнны, бязвıнны; childlike trust дзіцячая даверлівасць
children pl. → child
Chilean1  n. чылıец; чылıйка; the
Chileans чылıйцы
Chilean2 adj. чылıйскі
chill1 n. 1. холад; take the chill off крыху/
трохі падагрэць; There was a chill in the air
this morning. Зранку ў паветры адчуваўся холад. 2. халоднасць (у адносінах) 3. прастуда;
дрыжыкі; catch a chill прастудзıцца
chill2  v. ахалоджваць, ахаладзıць; астуджваць, астудзıць; be chilled to the bone празябнуць/прамерзнуць да самых костак; chill
smb.’s enthusiasm ахалоджваць чый-н. энтузіязм/запал; chilled beef халодная ялавічына
(страва)
chilliness  n. 1. халаднаватасць 2. сухасць, халоднасць
chilling  adj. страшны; а chilling tale
аповесць, ад якой дрыжыкі бяруць, страшная
гісторыя
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chivalrous
chilly1 adj. 1. халодны; халаднаваты; зябкі, золкі 2. перан. сухı, халаднаваты, непрыветлівы
chilly2 adv. 1. холадна, зябка 2. перан. суха, халаднавата, непрыветліва
chime1 n. 1. звон, перазвон 2. pl. chimes
куранты 3. гармонія, суладдзе, музыка (верша)
chime2  v. 1. звінець (пра званы); The
bells are chiming. Звіняць званы. 2. біць, адбіваць, прабіваць (пра гадзіннік); The clock
chimed midnight. Гадзіннік прабіў поўнач.
chimney n. комін; дымаход
chimney pot n. archit. дэфлектар
chimney sweep n. камінар
chimpanzee n. zool. шымпанзэ
chin  n. падбародак, падбароддзе, барада
♦ (keep your) chin up! infml (трымай) нос
уверх!
china n. фарфор; фарфоравы посуд
Chinese1  n. 1. кітаец; кітаянка; the
Chinese кітайцы 2. кітайская мова
Chinese2 adj. кітайскі
Chinese cabbage  n. кітайская
капуста (ліставая)
chink  n. 1. трэшчына, расколіна; шчыліна 2. звон (манет, шклянак) ♦ a chink in
smb.’s armour чыё-н. слабае месца
chip1  n. 1. стружка, габлюшка; трэска,
шчэпка; 2. асколак, аскепак (шкла); абломак
(цэглы) 3. шчэбень; друз 4. загана; шчарбıна,
зазубіна 5. лустачка, скрылік, маленькі кавалачак (бульбы, яблыка); pl. chips смажаная
бульба; ﬁsh and chips рыба са смажанай бульбай 6. comput. чып (крышталь разам з нанесенай на яго інтэгральнай схемай) ♦ have a
chip on one’s shoulder трымацца задзıрліва
chip2  v. 1. габляваць, стругаць 2. адколваць, адшчапляць 3. наразаць бульбу лустачкамі для смажання
chiropody n. педыкюр
chirp  v. шчабятаць, чырыкаць, цырыкаць, цвыркаць
chirr v. стракатаць
chirrup v. = chirp
chisel1  n. tech. разец; долата; стамеска;
зубıла
chisel2  v. рабıць (скульптуру); разьбярыць; высякаць (з каменю)
chit-chat  n. infml сяброўская гутарка;
балбатня, гамэрня; абгавор, абгаворы
chivalrous  adj. рыцарскі; высакародны, велікадушны

chivalry
chivalry  n. 1. рыцарства; высакароднасць і адвага 2. archaic рыцары
chlorinate v. хлараваць; chlorinated
water хлараваная вада
chlorination n. хлараванне
chlorine n. chem. хлор
chloroform n. chem. хлараформ
chlorophyll n. bot. хларафıл
choc  n. BrE, infml (скар. ад chocolate)
шакаладка
choc ice  n. BrE марожанае ў шакаладзе
chocolate  n. 1. шакалад; а bar of
chocolate плıтка шакаладу 2. шакаладная цукерка; а box of chocolates каробка шакаладных цукерак
choice1 n. 1. выбар 2. альтэрнатыва; have
no choice не мець выбару
choice2  adj. 1. адборны, лепшы; choice
goods адборныя тавары; choice wines тонкія
вıны; of the choicest quality найлепшай/
адмысловай якасці 2. тонкі, вытанчаны
choir  n. хор (асабліва царкоўны ці на
канцэртах)
choirboy n. хлопчык-пеўчы; удзельнік хору хлопчыкаў
choirmaster n. хормайстар
choke1 n. 1. задушэнне, удушэнне; удушша, прыпадак удушша 2. tech. дросельная
заслонка; дросель
choke2 v. 1. душыць; душыцца; задыхацца; choke to death задушыць, удушыць
2. заглушаць; choke a ﬁre тушыць вогнішча,
касцёр, агонь; choke a plant заглушаць раслıну 3. загрувашчваць; choke the highway
ствараць затор на аўтамагістралі
cholera n. med. халера
cholesterol n. biochem. халестэрын
choose  v. (chose, chosen) 1. выбіраць,
адбіраць, падбіраць 2. аддаваць перавагу, лічыць за лепшае; вырашаць; лічыць неабходным; Choose for yourself. Вырашай(це) сам(і); cannot choose but павıнен, вымушаны;
I cannot choose but agree. Мне нічога іншага
не застаецца, як згадзіцца. 3. infml хацець,
жадаць; (Do) just as you choose. (Рабіце) як
хочаце. Воля ваша. ♦ there’s nothing/not
much/little to choose between A and B яны
аднолькавыя
chop1  n. 1. удар (сякерай) 2. адбіўная
катлета; a mutton/a pork chop адбіўная катлета з бараніны/свінıны; get the chop BrE,
infml быць звольненым з працы
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chrome
chop2  v. 1. сячы; chop wood калоць дровы 2. крышыць; кроіць, наразаць, нарэзваць;
шаткаваць
chop down phr. v. ссякаць (дрэва,
куст і да т.п.)
chopper  n. 1. нож (мясніка); сякера
2. infml верталёт
choppy adj. 1. неспакойны (пра мора); a
choppy sea зыб на моры 2. парывісты (пра
вецер)
chopsticks n. pl. палачкі (для яды)
choral  adj. харавы; a choral society
харавы ансамбль; a choral service eccl. служба з хорам
chord n. 1. mus. акорд 2. math. хорда
chore n. 1. падзённая праца 2. штодзённы
абавязак; хатняя работа; daily chores штодзённыя хатнія справы/клопаты; прыгатаванне ежы і прыбіранне; His chore is washing the
dishes. Яго абавязак – мыць посуд.
choreography n. харэаграфія
chorus  n. 1. хор, калектыў спевакоў
2. музычны твор для хору 3. прыпеў; рэфрэн
♦ in chorus хорам; а chorus of loud laughter
дружны выбух смеху
chose past → choose
chosen p.p. → choose
Christ  n. 1. Хрыстос 2. Christ! Божа!;
Божухна!
christen  v. infml хрысцıць; даваць імя
пры хрышчэнні, называць
christening n. eccl. хрышчэнне
Christian1 n. хрысціянін; хрысціянка
Christian2  adj. 1. хрысціянскі; the
Christian Сhurch хрысціянская царква; а
Christian name імя (у адрозненне ад прозвішча); the Christian era хрысціянскае
летазлічэнне
Christianity n. хрысціянства
Christmas n. Нараджэнне Хрыстова;
Каляды; а Christmas card калядная віншавальная паштоўка; Christmas Day першы
дзень Каляд (25 снежня); Christmas Eve пярэдадзень Каляд, Посная куцця; Christmas
pudding калядны пудынг; а Christmas stocking панчоха для калядных падарункаў дзецям; a Christmas tree калядная ёлка; Merry
Christmas! Віншую з Калядамі!
chromatic  adj. mus. храматычны,
каляровы; a chromatic scale храматычная
гама
chrome n. 1. chem. хром 2. жоўтая фарба; жоўты колер

chromium
chromium  n. chem. хром; chromium plating tech. храмıраванне
chromosome n. biol. храмасома;
а chromosome map карта размяшчэння генаў
у храмасоме; а chromosome set набор храмасом
chronic  adj. 1. хранıчны; зацяжны;
застарэлы; а chronic disease хранıчнае захворванне; а chronic invalid хворы-хронік; chronic rheumatism хранıчны рэўматызм 2. пастаянны 3. infml вельмі дрэнны; невыносны;
chronic poverty безнадзейная галеча, беспрасвецце
chronically  adv. хранıчна; працягла;
пастаянна, вечна
chronicle n. хроніка; летапіс
chronological  adj. храналагıчны; in chronological order у храналагıчным
парадку
chronologically  adv. храналагıчна, у храналагıчным парадку
chrysalis  n. zool. кукалка (насякомых); кокан
chrysanthemum  n. bot. хрызантэма
chubby  adj. пухлы, пульхны, поўны;
круглатвары; chubby cheeks пухлыя шчочкі;
а chubby child поўненькае дзіця
chuck v. infml кıдаць, шпуляць, шпурляць
chuck away  phr.v. выкıдваць;
chuck away money раскıдваць грошы; chuck
away rubbish выкıдваць, выносіць смецце
сhuck out phr.v. infml вышпурнуць,
выкінуць (неспакойнага наведвальніка з памяшкання)
chuckle1 n. задаволены смех; хіхıканне
chuckle2 v. (at/about) пасмейвацца; хіхıкаць; give a chuckle хіхıкнyць
chug  v. рухацца з пыхканнем (пра паравоз, параход)
chum  n. infml, dated неразлучны сябар,
шчыры сябар; таварыш
chummy  adj. infml, dated сяброўскі,
закадычны
chunk  n. тоўсты кавалак, луста, скıба,
скрыль (мяса, сыру і да т.п.)
chunky adj. 1. тоўсты і кароткі 2. каржакаваты (пра чалавека)
church  n. 1. царква; касцёл; St. Andrew’s Church касцёл св. Андрэя 2. хрысціянскае веравызнанне 3. Church царква (арганізацыя); the Church of England англіканская царква
churchman n. (pl. -men) = clergyman

122

circuit
churchyard  n. могільнік пры царкве,пагост, цвінтар
churn1 n. 1. маслабойка 2. BrE бітон для
малака
churn2 v. 1. збіваць масла 2. узбоўтваць,
узбіваць, запеньваць
churn out phr. v. infml штампаваць
(неадабральна)
chute  n. 1. строма, круча; круты схіл; a
garbage/rubbish chute смеццеправод 2. пакаты насцıл 3. горка (штучная) 4. infml (скар.
ад parachute) парашут
chutney n. чатні (вострая прыправа да
мяса з садавіны, гародніны, спецый)
CIA  (скар. ад Central Intelligence
Agency) ЦРУ, Цэнтральнае разведвальнае
ўпраўленне (ЗША)
ciao  interj. італ., infml прывітанне!; пакуль!; бывай!; да пабачэння!
cicatrice  n. шрам, шнар, рубец (ад
раны)
СID  (скар. ад Criminal Investigation
Department) Аддзел крымінальнага вышуку
(у брытанскай паліцыі)
cider n. сідр, яблычнае віно
cigar n. цыгара
cigarette n. цыгарэта
С-in-C (скар. ад Commander-in-Chief)
глаўком, галоўнакамандуючы
cinder  n. 1. вугаль; burnt to a cinder
моцна падгарэлы, згарэлы (пра страву); the
cinders sport гаравая дарожка 2. попел
Cinderella n. Папялушка (таксама
перан.)
cine camera n. кінакамера
cinema  n. кіно; кінатэатр; go to the
cinema хадзıць у кіно
cinematic adj. кінематаграфıчны
cinnamon n. bot. карыца
cipher1 n. шыфр, код
cipher2  v. шыфраваць, зашыфроўваць,
кадзıраваць
circa  prep. fml прыблıзна, прыкладна;
circa 1830 прыблıзна 1830 год
circle1  n. 1. круг, акружнасць; draw a
circle начарцıць круг; move in circles кружыць 2. сфера, галіна 3. кола (група людзей);
асяродак, асяроддзе; in theatrical circles у
тэатральных колах, сярод акцёраў 4. гурток
5. кругаварот, цыкл 6. theatre ярус; the dress
circle бельэтаж; the upper circle балкон
circle2  v. круцıцца, вярцецца; кружыць;
кружыцца
circuit  n. 1. tech. электрычны ланцуг;
short circuit кароткае замыканне 2. аб’езд

circuit breaker
3. акружнасць 4. кругавая паездка 5. акруга
(судовая); circuit court акруговы суд
circuit breaker n. tech. рубıльнік
circular1 n. fml цыркуляр
circular2  adj. 1. круглы 2. кругавы
3. цыркулярны
circular saw  n. tech. цыркулярная
піла
circulate  v. 1. цыркуляваць, хадзıць
(аб чутках) 2. абарочвацца, быць у абарачэнні (аб грашах) 3. распаўсюджваць; распаўсюджвацца
circulation n. 1. цыркуляцыя 2. абарачэнне, абарот (таксама грашовы); тыраж
(газет, часопісаў)
circumcision n. relig. абразанне
circumstance  n. 1. pl. circumstances абставіны, умовы, варункі 2. выпадак, факт, акалıчнасць; an unforеseen circumstance непрадбачaная акалıчнасць 3. pl.
circumstances матэрыяльнае або фінансавае
становішча; in comfortable/easy circumstances у добрым матэрыяльным становішчы; in
reduced circumstances у цяжкім матэрыяльным становішчы ♦ in/under the circumstances пры дадзеных абставінах, у гэтых умовах; in/under no circumstances ні ў якім разе
circumvent  v. fml 1. абыходзіць
(правілы або абмежаванні); абмінаць; circumvent the town абмінуць горад 2. перахітрыць, ашукаць
circus n. 1. цырк 2. BrE плошча (круглая); Piccadilly Circus плошча Пікадылі
cistern n. цыстэрна, рэзервуар, бак
citadel n. 1. цытадэль; крэпасць 2. прыстанішча, прыстанак, прытулак
citation  n. 1. спасылка 2. цытацыя;
цытата 3. law выклік/вызаў у суд; позва/павестка ў суд
cite v. 1. спасылацца, прыводзіць; cite an
instance прывесці прыклад; cite precedent/
authority/law спасылацца на прэцэдэнт/аўтарытэты/артыкул закона 2. цытаваць 3. пералıчваць, узгадваць, упамінаць 4. law выклікаць у суд (у якасці абвінавачанага або
сведкі)
citizen  n. 1. грамадзянін; грамадзянка;
а citizen of the world касмапалıт 2. гараджанін; гараджанка; жыхар горада
citizenship  n. 1. грамадзянства,
падданства 2. абавязкі, правы і прывілеі грамадзяніна
citrus1 n. bot. цытрус
citrus2 adj. цытрусавы
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clamp
city  n. 1. (вялıкі) горад 2. BrE горад з
саборам 3. the City Сıці (частка Лондана,
якая з’яўляецца фінансавым і дзелавым цэнтрам Вялікабрытаніі)
city hall n. AmE будынак муніцыпалітэта, гарадскога савета, ратуша, гарадская
ўправа
civic  adj. 1. гарадскı, муніцыпальны; a
civic centre BrE гарадскı цэнтр 2. грамадзянскі; civic duties грамадзянскія абавязкі
civic-minded  adj. з пачуццём
грамадзянскага абавязку
civil adj. 1. грамадзянскі; civil rights грамадзянскія правы 2. цывıльны; enter civil life
дэмабілізавацца, пакıнуць воінскую службу;
civil law грамадзянскае права; civil marriage
грамадзянскі шлюб; the Civil Service дзяржаўная служба; a civil servant дзяржаўны
служачы 3. далікатны, ветлівы, ветлы
civilian1 n. цывıльны (чалавек) (у адрозненне ад ваеннага)
civilian2  adj. цывıльны; civilian
clothes цывıльная вoпратка
civilization, BrE -isation  n.
1. цывілізацыя 2. цывілізаваныя краıны
civilize, BrE -ise  v. цывілізаваць;
зрабıць культурным
civilized, BrE -ised  adj. цывілізаваны; выхаваны, культурны
clad1 adj. fml апрануты; poorly clad бедна апрануты; poet. ахyтаны
clad2 past, p.p. → clothe
claim1  n. 1. патрабаванне; прэтэнзія;
дамаганне 2. іск; рэкламацыя 3. сцвярджэнне 4. AmE, AustralE участак, адведзены пад
распрацоўку нетраў ♦ lay claim to smth.
дамагацца чаго-н.
claim2  v. 1. патрабаваць 2. прэтэндаваць 3. заяўляць
claimant  n. 1. той, хто прад’яўляе
правы; прэтэндэнт 2. law ісцец
clairvoyance  n. 1. яснабачанне
2. прадбачанне; празорлівасць
clam n. zool. ядомы марскı малюск
clamber  v. (up/among) карабкацца,
караскацца
clammy adj. вільготны, мокры; халодны і лıпкі/слıзкі навобмацак; clammy hands
халодныя і лıпкія рукі
clamor AmE = clamour
clamour v. шумна патрабаваць, падымаць шум; бурна выказваць пратэст
clamp1 n. 1. скаба 2. заціскачка

clamp
clamp2  v. змацоўваць, заціскаць, сашчапляць
clamp down  phr.v. (on smb./
smth.) стаць строгім/патрабавальным (да каго-н.); спынıць/спрабаваць спынıць што-н.
clan n. клан, род
clandestine  adj. fml таемны, тайны, скрытны; нелегальны
clang  v. ляскаць, бразгаць, бразгатаць;
звінець
clanger  n. BrE, infml вельмі прыкметная памылка; няўдалая заўвага; drop a
clanger зрабıць памылку, ляпнуць (што-н.)
clank  v. бразгаць, бразгатаць, ляскаць,
грукацець
clap1  n. 1. плясканне ў далоні, апладзıраванне 2. удар (грому) 3. лясканне, плясканне, шлёпанне
clap2  v. 1. пляскаць (у далоні); апладзıраваць 2. ляпаць, ляскаць 3. зрабıць рэзкі рух
4. паляпаць, пахлопаць (па плячы)
clapper  n. язык/сэрца звона ♦ like the
clappers BrE, infml вельмі хутка/вельмі моцна
claret  n. 1. кларэт (сухое чырвонае віно тыпу бардо) 2. цёмна-чырвоны колер
clariﬁcation  n. 1. праясненне
2. ачышчэнне (вадкасці)
clarify v. fml 1. праясняць; праясняцца 2. ачышчаць (вадкасць, масла і да т.п.)
clarinet n. mus. кларнет
clarinettist n. кларнетыст
clarity n. 1. яснасць; clarity of thought
яснасць думкі 2. чысціня, чыстата, празрыстасць
clash1  n. 1. ляск/бразганне (зброі), бразгат; звон, гул/гуд (званоў); грукат (бітонаў,
каструль) 2. сутыкненне; сутычка, стычка;
канфлıкт; рознагалоссе; а clash of interests
сутыкненне інтарэсаў; а clash of opinions
разыходжанне ў поглядах
clash2 v. 1. сутыкацца, стукацца, ударацца адзıн аб аднаго 2. канфліктаваць 3. дысгарманıраваць 4. адбывацца адначасова; перашкаджаць/замінаць адзıн аднаму
clasp1 n. 1. спражка; засцежка 2. поціск
(рукі); абдымкі
clasp2 v. 1. сціскаць, заціскаць; паціскаць
(рукі) 2. абдымаць, абнімаць; clasp in one’s
arms абнімаць 3. зашпıльваць, зашпіляць
clasp knife  n. сцізорык, складны
нож
class1  n. 1. клас, род, разрад, катэгорыя
2. (грамадскі) клас; the middle class сярэдні
слой грамадства; the upper class арыстакра-
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clean
тыя; the working class працоўныя 3. клас (у
школе); top of the class першы вучань (у класе) 4. урок; pl. classes заняткі
class2 adj. infml класны, вельмі добры
class3  v. 1. класіфікаваць, сартаваць
2. (among) прылічаць, прылıчваць
classic1  n. 1. класік 2. класıчны твор;
the classics грэчаская і лацıнская мова/літаратура
classic2  adj. 1. класıчны, антычны
2. дасканалы, выдатны; элегантны
classical  adj. 1. класıчны, гуманітарны 2. строгі, традыцыйны
classiﬁcation n. класіфікацыя
classiﬁed adj. 1. класіфікаваны, сістэматызаваны; classiﬁed advertisements
кароткія аб’явы, разнесеныя па рубрыках
2. fml сакрэтны; якı мае грыф сакрэтнасці;
classiﬁed information сакрэтныя даныя; a
classiﬁed publication выданне «з грыфам»,
выданне для службовага карыстання
classify v. 1. класіфікаваць, сартаваць;
разносіць па рубрыках 2. засакрэціць (дакумент, звесткі), накласці грыф «сакрэтна»
classmate n. аднакласнік; аднакласніца, аднакашнік; савучань; савучанıца
classroom n. клас, класны пакой
clatter1  n. 1. стук 2. грук, грукат, ляск
3. тупат 4. балбатня, траскатня
clatter2  v. 1. стукаць, бразгаць, бразгатаць 2. грукацець, грукатаць, грукаць, ляскаць 3. тупацець 4. балбатаць, лапатаць
clause n. 1. ling. сказ (як частка складанага сказа); the main/principal clause галоўны сказ; a subordinate clause даданы сказ
2. артыкул, пункт; умова; агаворка, клаўзула
(дамовы, дагавора, кантракта, завяшчання)
claustrophobia  n. med. клаўстрафобія
claustrophobic  adj. 1. якı выклікае клаўстрафобію 2. схıльны да клаўстрафобіі
claw1 n. 1. кіпцюр, кıпець, пазур 2. лапа з
кіпцюрамі 3. клюшня 4. tech. кулак, зубец
claw2  v. 1. драпаць, драць, раздзіраць,
(і)рваць 2. схапıць, схвацıць (кіпцюрамі, лапамі) 3. прагна хапаць (рукой); заграбаць
(грошы)
clay n. глıна
clayey adj. глıністы
clean1  adj. 1. чысты; ахайны; clean
habits ахайнасць; clean hands чыстыя рукі;
keep oneself clean быць ахайным; keep one’s
house clean трымаць дом у чысцінı/чыстаце

clean
2. свежы, якı не быў у карыстанні; clean
clothes свежая вопратка; a clean page чыстая
старонка 3. дабрачынны, дабрадзейны, цнатлıвы, цнотны; lead a clean life жыць дабрачынна 4. сумленны, праўдзıвы; a clean
ﬁght сумленная барацьба 5. прыстойны;
clean jokes прыстойныя жарты
clean2  v. 1. чысціць; clean boots/nails/
teeth чысціць чаравıкі/пазногці/зyбы 2. прыбіраць; clean a ﬂoor (вы)мыць падлогу; clean
a room прыбіраць пакой; have one’s clothes
cleaned аддаваць вопратку ў чыстку
clean3  adv. infml 1. зусıм, цалкам, поўнасцю; I clean forgot about it. Я зусім забыўся
на гэта. 2. проста, прама; The bullet went
clean through the arm. Куля прайшла прама
праз руку.
cleaner  n. 1. чысцıльшчык; чысцıльшчыца; прыбіральшчык; прыбіральшчыца;
мыйшчык; мыйшчыца 2. прыстасаванне або
сродак для чысткі
cleaner’s n. хімчыстка
cleaning  n. чыстка, чышчaнне; do the
cleaning чысціць
cleanliness n. чысціня, чыстата, ахайнасць
cleanly adv. чыста; дабрачынна, дабрадзейна; live cleanly жыць дабрачынна/дабрадзейна
cleanness n. чысціня, чыстата; cleanness of style чысціня/чыстата/прыгажосць
стылю
cleanse  v. 1. ачышчаць 2. дэзынфіцыраваць; cleanse a wound дэзынфіцыраваць
рану
cleanser  n. дэзынфекцыйны сродак;
сродак для чысткі
clean-shaven adj. чыста выгалены,
паголены, выбрыты
clear1  adj. 1. светлы, ясны, чысты; clear
conscience чыстае сумленне; а clear day ясны дзень; а clear sky чыстае/яснае/бязвоблачнае/бясхмарнае неба 2. чысты, празрысты; clear glass празрыстае шкло; clear water
празрыстая вада 3. выразны, ясны, зразумелы; have a clear idea мець яснае ўяўленне;
that’s clear зразумела 4. свабодны, бесперашкодны; а clear passage свабодны праход
5. поўны; цэлы; абсалютны; clear proﬁt чысты прыбытак; three clear days цэлыя тры
дні; obtain a clear majority атрымаць абсалютную большасць (галасоў) ♦ in the clear
свабодны ад падазрэнняў; якı сябе нічым не
запляміў; out of a clear blue sky неспадзявана, раптоўна
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clerical
clear2  v. 1. ачышчаць; ачышчацца;
станавıцца чыстым/ясным/празрыстым; прыбіраць; clear one’s throat адкашляцца; clear
the table прыбраць са стала 2. апраўдваць;
ачышчаць ад падазрэнняў 3. пераскокваць;
браць перашкоду 4. атрымліваць чысты
прыбытак
clear away  phr.v. прыбіраць;
рассейвацца, разыходзіцца
clear off phr.v. 1. скончыць недаробленую працу 2. infml ісцı прэч
clear out  phr.v. 1. прыбіраць; апаражняць, спаражняць, ачышчаць 2. infml выбірацца, змотвацца
clear up  phr.v. 1. праясняць;
праясняцца; праяснець; высвятляць; clear up
a misunderstanding высвятляць непаразуменне 2. прыбіраць
clear3  adv. 1. выразна; speak loud and
clear гаварыць гучна/голасна/моцна і выразна 2. зусıм, цалкам, поўнасцю; three feet
clear цэлыя тры футы ♦ get clear away уцячы, не пакıнуўшы слядоў; адчапıцца; адвязацца; keep clear (of) пазбягаць; асцерагацца,
сцерагчыся
clearance n. 1. ачыстка, расчыстка; а
clearance sale распродаж 2. устараненне
перашкоды 3. дазвол, допуск; security clearance праверка добранадзейнасці 4. паляна,
ляда 5. tech. зазор
clearing n. 1. ачыстка, расчыстка 2. прагаліна, прагал, паляна 3. ﬁnance клıрынг,
безнаяўны разлıк памıж банкамі
clearly adv. ясна; выразна; гучна, звонка; зразумела; see clearly бачыць выразна;
sing clearly спяваць звонка; speak clearly
гаварыць выразна; state one’s facts clearly ясна выкласці факты; understand clearly ясна
разумець 2. безумоўна; вядoма; зразумела;
бясспрэчна
clear-sighted adj. празорлівы, дальнабачны, пранıклівы
clef n. mus. ключ
clench  v. 1. сціскаць; clench one’s ﬁsts
сціскаць кулакı; clench one’s jaws/teeth сціскаць скıвіцы/зyбы 2. моцна трымаць
clergy n. the clergy духавенства
clergyman  n. (pl. clergymen)
святар, свяшчэннік, пастар
clerical adj. 1. духоўны 2. клерыкальны 3. пıсарскі, канцылярскі; а clerical error
апıска, памылка друку; clerical work канцылярская праца

clerk
clerk  n. 1. клерк, канторскі служачы
2. чыноўнік, сакратар 3. AmE прадавец; прадаўшчыца (у магазіне) 4. AmE дзяжурны адміністратар
clever  adj. 1. разумны, кемлівы 2. таленавıты, здольны; be clever at smth. добра,
умела рабıць што-н. 3. спрытны, умелы,
майстэрскі; а clever workman умелы работнік 4. адмыслова/добра/па-майстэрску зроблены
cliché n. ling. клішэ, штамп
click1 n. шчаўчок; соmрut. клік
click2  v. 1. шчоўкаць, пстрыкаць; click
one’s heels шчоўкаць/ляскаць абцасамі; click
one’s tongue прыцмокваць языком; The door
clicked shut. Дзверы зашчоўкнуліся. 2. infml
дайсцı, дапяць, стаць зразумелым, клёку
дайсцı 3. (with) infml карыстацца поспехам
4. comput. шчоўкаць мышкай
client  n. 1. кліент 2. пастаянны пакупнıк; пакупнıца; заказчык; заказчыца
clientele n. кліентура
cliff n. уцёс, скала, строма; the white cliffs
of Dover белыя скалы Дуўра
climate  n. клıмат; mild/healthy/
scorching/dry/humid/wet/temperate climate
мя ккі/здаро вы/спяко тны/сухı /вільго тны/
сыры/умераны клıмат 2. атмасфера, настрой,
настрой думак
climatic  adj. кліматычны; the
climatic conditions кліматычныя ўмовы
climax  n. 1. апагей, найвышэйшы
пункт, кульмінацыйны мoмант, кульмінацыя
2. аргазм
climb  v. 1. караскацца, карабкацца; узбірацца, узлазіць; узнімацца, уздымацца; падымацца, паднімацца; climb a rope узбірацца па канаце; climb a tree узлезці на дрэва
2. вıцца (аб раслінах) 3. набіраць вышыню
climb down  phr.v. 1. злазіць (з
дрэва) 2. infml саступаць, уступаць, прызнаваць свае памылкі
climber  n. 1. альпінıст; альпінıстка
2. павойная раслıна 3. славалюб, кар’ерыст
climbing  n. узыходжанне на гару;
альпінıзм
clinch  v. 1. канчаткова вырашаць, дамаўляцца; дабівацца; clinch a deal заключыць здзелку 2. sport увайсцı ў клінч
cling v. (clung) (to) чапляцца, прыліпаць;
трымацца; Wet clothes cling to the body. Мокрае адзенне прыліпае да цела.
clinic n. клıніка
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clog
clinical  adj. клінıчны; clinical history
гісторыя хваробы; clinical record гісторыя
хваробы, бланк гісторыі хваробы
clink  v. 1. звінець, дзıнькаць, бразгаць;
glasses/keys/coins clink звіняць шклянкі/
ключы/манеты 2. звінець, бразгаць (чым-н.);
clink glasses with smb. чокацца, піць за чыё-н.
здароўе
clip1  n. 1. заціскачка, сашчэпка; а paper
clip канцылярская сашчэпка 2. tech. скаба;
заціскныя клешчы; абцугı3. кліпс
clip2 v. 1. сашчапляць 2. заціскаць
clip3  n. 1. стрыжка (валасоў, шэрсці)
2. ifml моцны ўдар; give smb. a clip даць каму-н. кухталя/грымака
clip4  v. 1. стрыгчы, абразаць (нажніцамі
або ножнамі); clip an article from a newspaper выразаць артыкул з газеты; clip sheep
стрыгчы авечак 2. прабіваць, кампасцıраваць
(білет) 3. ling. скарачаць (словы) 4. infml ударыць, выцяць кулаком, даць кухталя
clipped adj. 1. падстрыжаны; падрэзаны;
выразаны; скарочаны 2. адрывісты, выразны
(пра маўленне)
clipper  n. клıпер, быстраходнае паруснае судна
clippers n. pl. нажнıцы, ножны; кусачкі
clipping  n. выразка з газеты або часопіса
clique n. клıка
cloak n. 1. плашч, мантыя 2. перан. покрыва; маска
cloakroom  n. 1. гардэроб, раздзявальня 2. BrE туалет
clock n. гадзıннік (насценны, настольны,
вежавы); The clock is fast/slow. Гадзіннік спяшаецца/адстае; put the clock forward/back
перавесці стрэлкі гадзıнніка ўперад/назад;
wind (up) a clock завесці гадзıннік; work
against the clock працаваць хутка, каб скончыць работу датэрмінова; work around/
round the clock працаваць увесь дзень і ўсю
ноч/суткі
clockwise  adv. па ходу гадзıннікавай стрэлкі
clockwork n. гадзıннікавы механıзм;
clockwork toys завадныя цацкі; Everything
went like clockwork. Усё ішло гладка.
clog1 n. чаравıк (на драўлянай падэшве);
драўляны чаравıк
clog2 v. 1. забруджваць, засмечваць, засорваць, забіваць; clog pipes забіваць трубы
2. засмечвацца; забруджвацца, забівацца; быць
набıтым/забıтым (чым-н.); The road was clog-

cloister
ged with cars. Дарога была забіта машынамі.
3. : clogged nose заложаны нос
cloister  n. 1. крытая аркада 2. манастыр, кляштар
clone1  n. biol. клон (таксама перан.);
bot. раслıна, якая размнажаецца вегетатыўным спосабам
clone2  v. bot. размнажацца вегетатыўным спосабам
close1 n. канец, завяршэнне, заканчэнне,
сканчэнне; закрыццё; at the close of the day у
канцы дня; at the close of one’s life на сконе
жыцця; come/draw to a close скончыцца;
bring smth. to a close скончыць што-н.
close2 adj. 1. блıзкі, недалёкі, якı знаходзіцца на кароткай адлeгласці; close combat
блıжні/рукапашны бой; close proximity
непасрэдная блıзкасць; The house is close to
the station. Дом знаходзіцца недалёка ад вакзала. 2. блıзкі; цесны; close cooperation цеснае супрацоўніцтва; a close friend блıзкі сябра; a close resemblance вялıкае падабенства;
in close contact у цесным кантакце 3. шчыльны, кампактны; часты; close stitches частыя
шыўкı; close writing дробны/шчыльны почырк 4. старанны, пıльны; строгі; close analysis падрабязны аналіз; a close translation
дакладны пераклад 5. цяжкі (пра паветра),
душны 6. закрыты, цесны ♦ a close shave
infml на валасок (ад непрыемнасці)
close3 v. 1. зачыняць; зачыняцца; закрываць; закрывацца; close a book загортваць
кнıгу; close a door зачыняць дзверы; close
one’s eyes заплюшчваць вочы; The window
won’t close. Акно не зачыняецца. 2. закрываць, заканчваць, спыняць (сход, мітынг і
да т.п.) 3. змыкаць; close the ranks змыкаць
рады, шэрагі ♦ a closed book вялıкая тайна
close down phr.v. закрываць; закрывацца (пра прадпрыемства)
close in phr.v. набліжацца; апускацца; ахутваць; скарачацца; The days are closing
in. Дні скарачаюцца; The mist closed in upon
us. Нас ахутаў туман.
close4  adv. 1. блıзка; follow smb. close
ісцı за кім-н. па пятах 2. коратка; cut one’s
hair close коратка пастрыгчыся; ♦ close at
hand блıзка; пад рукой, рукой падаць; close
by побач; close to каля, ля; close (up) on
прыблıзна, прыкладна, амаль што
closely  adv. 1. блıзка; resemble smb.
closely быць вельмі падобным да каго-н.
2. цесна, шчыльна; closely connected цесна
звязаны 3. уважліва, пıльна; look closely at
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clout
smb. пıльна глядзець на каго-н., углядацца ў
каго-н.
closeness  n. 1. блıзкасць 2. духата,
спёртасць 3. шчыльнасць
closet1  n. 1. камора, каморка 2. сценная
шафа
closet2 adj. скрыты; схаваны, тайны, таемны, патаемны; a closet fascist замаскіраваны фашыст
close-up n. здымак буйным планам
closing  adj. заключны; a closing
speech заключнае слова, заключная прамова
closing switch  n. tech. выключальнік, рубıльнік
closure n. закрыццё; завяршэнне
clot1  n. 1. згустак, камяк 2. med. тромб
3. BrE, infml дурань, ёлупень, доўбень, абэлтух
clot2  v. згушчацца; згортвацца; стварожвацца, згусаць
cloth n. 1. тканıна, матэрыя, матэрыял; кавалак тканıны 2. сукно 3. абрус, настольнік
clothe v. (clothed; fml clad) 1. апранаць,
адзяваць; забяспечваць вопраткай; feed and
clothe one’s family кармıць і апранаць сям’ю;
warmly clothed цёпла апрануты 2. афармляць, выказваць (думкі)
clothes  n. pl. адзенне, адзежа, вопратка; beautiful clothes прыгожая адзежа/вопратка, прыгожае адзенне; spend a lot of money
on clothes траціць шмат грошай на адзенне
clothes line n. вяроўка для бялıзны
clothes peg n. прышчэпка для бялıзны
clothing n. адзенне, вопратка; articles
of clothing прадметы адзення
cloud1  n. воблака; хмара; a cloud of
smoke/dust/steam воблака дыму/пылу/пары;
covered with clouds пакрыты аблокамі;
hidden by clouds закрыты, заслонены аблокамі ♦ every cloud has a silver lining ≅ і ў дрэнным можна знайсцı нешта добрае; under a
cloud ≅ у няласцы, у нялюбасці, у нямıласці
cloud2  v. 1. (over) нахмарвацца, пакрывацца аблокамі/хмарамі 2. азмрочваць;
азмрочвацца
cloudless  adj. бязвоблачны, бясхмарны
cloudy  adj. 1. пакрыты аблокамі/хмарамі 2. каламутны, мутны; туманны; цьмяны
clout1  n. infml 1. моцны ўдар (рукой),
аплявуха, поўха 2. сıла (ударная або прабіўная); уплыў (палітычны); exercise diplomatic clout ажыццяўляць дыпламатычны ціск; ﬁ-

clout
nancial/political clout фінансавы/палітычны
ціск
clout2  v. 1. infml моцна ўдарыць (рукой
або кулаком); даць аплявуху/поўху 2. infml
моцна біць па мячы (бейсбол)
clove n. 1. гваздзıка (прыправа) 2. долька/зубок часнаку
clover  n. канюшына ♦ be in clover
infml ≅ качацца як сыр у масле, жыць у камфорце
clown1  n. клоўн, блазан, штукар, камедыянт
clown2 v. дурыцца; строіць дурня
club1  n. 1. дубıна 2. sport клюшка, біта
3. прыклад (вінтоўкі, стрэльбы) 4. pl. трэфы
(пра карты)
club2  v. біць дубıнкай, біць прыкладам
(вінтоўкі)
club3  n. клуб; памяшканне клуба; а tennis club тэнісны клуб
club4  v. : club together збірацца; складвацца, складацца, рабıць (што-н.) у складчыну
cluck1 n. кудахтанне, квахтанне
cluck2 v. кудахтаць, квахтаць
clue n. ключ для разгадкі ♦ not have a clue
infml не мець ніякага ўяўлення (аб чым-н.)
clump1 n. група (дрэў), купа
clump2  v. 1. цяжка ступаць 2. : clump
together збіраць у групу; садзıць/саджаць купамі/купкамі
clumsily adv. 1. нязграбна, няўклюдна 2. груба, тапорна
clumsiness  n. нязграбнасць, няўклюднасць; няспрытнасць; няўмеласць
clumsy adj. 1. нязграбны, няўклюдны,
няскладны, нехлямяжы 2. няспрытны, няўмелы 3. грубы, тапорны 4. бестактоўны, нетактоўны; a clumsy remark недалікатная
заўвага
clung past, p.p. → cling
cluster n. 1. гронка, кісць, пучок 2. група; гурт; купа 3. comput. клaстар 4. : ling. a
consonant cluster збег зычных
clutch1  n. 1. хватка, сцісканне; escape
from smb.’s clutches вырвацца з чыıх-н.
кіпцюроў; fall into smb.’s clutches трапіць у
чые-н. лапы 2. tech. счапленне
clutch2 v. (at) 1. схапıць; сцıснуць, зацıснуць, прыцıснуць 2. схапıцца, ухапıцца ♦ a
drowning man will clutch at a straw хто топіцца, (і) за саломінку хопіцца; ≅ калı топішся, дык за брытву ўхопішся
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coastal
clutter1  n. беспарадак, бязладдзе, непарадак, хаос
clutter2 v. прыводзіць у беспарадак; навальваць; The table was cluttered up with
books. Стол быў завалены кнігамі.
cm (пісьмовае скар. ад centimetre) см., сантыметр
СNN (скар. ад Cable News Network)
Сі-Эн-Эн
Co.  (скар. ад company) (у назвах кампаній); James Smith & Co. Джэймс Сміт і
кампанія
c/o (пісьмовае скар. ад care of) (ставіцца на
паштовых адпраўленнях перад адрасам, калі
карэспандэнцыя накіравана па месцы часовага пражывання) на адрас 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 міжгародні аўтобус
2. BrE пасажырскі вагон 3. карэта, экіпаж
4. AmE самыя танныя месцы ў самалёце або
цягніку
coach2  n. 1. sport трэнер, інструктар; а
national coach трэнер зборнай каманды краıны 2. infml рэпетытар (які рыхтуе да экзаменаў)
coach3  v. 1. infml нашпігоўваць/нацягваць да экзамена, рэпецıраваць 2. займацца з
рэпетытарам 3. трэніраваць, рыхтаваць да
спаборніцтваў
coal  n. 1. (каменны) вугаль 2. pl. coals
вугалı, вугалькı, вуголле ♦ carry/take coals to
Newcastle вазıць вугаль у Ньюкасл; ≅ вазıць
кафлю ў Нясвıж (рабіць тое, што не мае
сэнсу)
сoalition n. каалıцыя
coalmine n. каменнавугальная шахта
coarse  adj. 1. грубы, тапорны; проста
зроблены; няўмелы, нязграбны; неапрацаваны; coarse food грубая ежа 2. няветлівы, нявыхаваны, некультурны, рэзкі; coarse manners грубыя манеры 3. вульгарны, непрыстойны; a coarse joke непрыстойны жарт
coast1  n. (марскı) бераг; узбярэжжа; a
trip to the coast паездка на ўзбярэжжа мора
♦ the coast is clear infml шлях свабодны,
небяспека мінула
coast2 v. 1. спускацца з гары свабодным
колам 2. ехаць накатам 3. (through) лёгка
дабівацца поспеху 4. (along) рабıць (што-н.)
без высілкаў
coastal adj. берагавы, прыбярэжны, узбярэжны; coastal waters прыбярэжныя воды

coaster
coaster  n. 1. падстаўка (для шклянкі,
бутэлькі і да т.п.), паддон 2. кабатажнае
судна
coastguard n. берагавая варта
coastline n. берагавая лıнія
coat  n. 1. паліто 2. пінжак; а coat and
skirt dated жаночы касцюм 3. шэрсць,
поўсць, футра, шкура (жывёлы); cast its coat
ліняць (пра жывёлу) 4. покрыва, пакрыццё;
слой, пласт; а coat of dust/paint слой пылу/
фарбы ♦ cut one’s coat according to one’s
cloth жыць па сродках
coating  n. слой, пласт (фарбы); покрыва, пакрыццё
coat of arms n. герб
сo-author n. сааўтар
coax v. 1. угаворваць, упрошваць (кагон. зрабіць што-н.); улашчваць 2. ліслıвіць,
дабівацца (чаго-н.) з дапамогай ліслıвасці або
ласкі; coax a secret out of smb. выпытаць у
каго-н. сакрэт; coax smb. out of his money
выманіць, вымантачыць у каго-н. грошы
cobalt  n. кобальт; cobalt blue кобальтавая сінь (фарба)
cobbled  adj. брукаваны, выбрукаваны,
вымашчаны; a cobbled street брукаваная вуліца, брукаванка
cobblestone  n. камень (якім брукуюць, мосцяць вуліцы, дарогі, плошчы)
cobbler  n. 1. dated шавец, якı займаецца рамонтам абутку 2. derog. партач 3. : pl.
cobblers BrE, infml бязглуздзіца, лухта
cobra n. zool. кобра
cobweb  n. 1. павуцıна; павуцıнне
2. пастка ♦ blow/clear the cobwebs away праветрыцца
coca n. bot. кока (расліна)
cocaine n. какаıн
cock1 n. 1. певень; (у састаўных назоўніках) самец; a cock turkey індык; a cock duck
качар 2. курок ♦ а cock and bull story
небылıца, выдумка
cock2  v. : ♦ cock an ear/an eye at smth./
smb. навастрыць вушы; насцеражыцца, насцярожыцца
cockchafer  n. zool. хрушч, майскі
жук
cockerel n. пеўнік, малады певень
cocker spaniel  n. (таксама
cocker) кокер-спаніэль (паляўнічы сабака)
cockle  n. 1. ядомы/прыдатны для яды
малюск 2. ракавіна малюска ♦ warm/delight/
cheer/rejoice the cockles of one’s heart радаваць сэрца
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cog
cockney  n. 1. кокні, карэнны жыхар
усходняй часткі Лондана 2. кокні (cацыяльны лонданскі дыялект)
cockpit  n. кабıна (пілота або гоншчыка)
cockroach n. прусак, таракан
cocktail  n. кактэйль; fruit cocktail
фруктовы салат; prawn cocktail закуска з вустрыцаў з соусам
cocky  adj. infml дзёрзкі, самаўпэўнены,
нахабны
cocoa n. 1. какававы парашок 2. какава (напой)
coconut n. какос, какосавы арэх
cocoon n. кокан
COD  1. (скар. ад cash on delivery,
AmE collect on delivery) накладны плацеж
2. The Concise Oxford Dictionary Кароткі
оксфардскі слоўнік (англійскай мовы)
cod n. zool. траска
code  n. 1. кодэкс, статут, збор законаў;
the civil code грамадзянскі кодэкс; the criminal/penal code крымінальны кодэкс 2. законы, прынцыпы; а code of honour законы гонару; a high moral code кодэкс высокай
маралі; live up to the code of the school дзейнічаць у адпаведнасці з правіламі паводзін
школьнікаў 3. код, шыфр, сістэма сігналаў; a
ﬁve-letter code код з пяцı лıтар; the Morse
code азбука Морзэ
сoded adj. зашыфраваны, закадзıраваны
coding n. 1. кадзıраванне, шыфраванне 2. індэксацыя, маркіраванне
co-education n. сумеснае навучанне асоб мужчынскага і жаночага полу
co-educational  adj. якı адносіцца да сумеснага навучання; з сумесным
навучаннем
coequal adj. роўны (з іншым)
coerce  v. fml вымушаць, прымушаць,
змушаць
coercion n. прымус, прымушэнне
coercive  adj. прымусовы; coercive
measures/methods меры/метады прымусу
coexist v. (with) суіснаваць
coexistence n. суіснаванне
coffee n. кава, кофе
coffee shop n. кавярня, кафэ; буфет
coffee table  n. нıзкі столік (у гасцінай)
cofﬁn n. труна, дамавıна
cog  n. зубец (кола) ♦ а cog in the machine/wheel «вıнцік»; драбяза

cogged
cogged adj. зубчасты
cognac n. каньяк
cognitive adj. кагнітыўны, пазнавальны; cognitive linguistics кагнітыўная лінгвıстыка
cogwheel n. tech. зубчастае кола
сoherence  n. 1. складнасць, звязнасць, паслядоўнасць 2. кагерэнтнасць
сoherent  adj. 1. звязны, лагıчна
паслядоўны 2. кагерэнтны
cohesion  n. 1. сувязь; згода; згуртаванасць; economic cohesion эканамıчная інтэграцыя 2. ling. кагезія
cohesive adj. 1. здольны да счаплення 2. звязаны 3. згуртаваны 4. кагезıйны
cohort n. кагорта
coil1  n. 1. віток, кольца; бухта (каната,
провада) 2. electr. шпуля, шпулька 3. tech.
змеявıк (таксама coil pipe); а coil antenna
рамачная антэна; а coil spring спіральная
спружына
coil2 v. 1. скручваць кольцам, спіраллю (вяроўку, дрот) 2. намотваць, абмотваць 3. скручвацца, абвівацца (таксама coil round)
coin1  n. манета ♦ pay smb. back in his
own coin адплацıць/плацıць каму-н. той самай манетай
coin2  v. 1. ствараць новыя словы, выразы 2. чаканіць манету
coinage n. 1. чаканка (манет); манетная сістэма; decimal coinage дзесятковая манетная сістэма 2. металıчныя грошы 3. ling.
стварэнне новых слоў і выразаў; words of
modern coinage неалагıзмы, наватворы
coincide  v. (with) супадаць, адпавядаць, быць аднолькавымі; coincide with
the facts адпавядаць фактам; Оur tastes coincide. Нашы густы супадаюць.
coincidence n. 1. супадзенне, адпаведнасць; coincidence of space/time/ number супадзенне ў прасторы/часе/колькасці
2. выпадковы збег акалıчнасцей
coke n. 1. infml = cocaine 2. кокс (вугаль)
Соl. (пісьмовае cкар. ад Colonel) палкоўнік
colander n. друшляк
cold1  n. 1. холад; go out into the cold
выходзіць на холад 2. прастуда; а cold in the
head насмарк; catch (a) cold прастудзıцца;
have (a) cold быць прастуджаным ♦ be (out)
in the cold быць пакıнутым убаку
cold2 adj. 1. халодны; a cold wind сцюдзёны вецер; I am (feeling) cold. Мне холадна. 2. няветлівы, няветлы; а cold welcome халодны/непрыветны прыём; give smb. a cold

130

collect
look паглядзець на каго-н. няветліва/непрыязна 3. абыякавы, безуважны, безудзельны
4. спакойны, ураўнаважаны; cold comfort слабая ўцеха; cold reason спакойная разважнасць; leave smb. cold не ўзрушыць, не крануць; пакıнуць каго-н. абыякавым; take cold
survey of the situation спакойна ацанıць становішча ♦ the cold war халодная вайна; get
cold feet infml здрэйфіць, збаяцца; give the
cold shoulder to smb. infml прымаць каго-н.
непрыветна/непрыязна
cold-blooded  adj. 1. бязлıтасны;
люты, жорсткі; cold-blooded murder наўмыснае забойства 2. абыякавы; нячулы 3. халаднакроўны (пра жывёл)
cold cream n. кальдкрэм
coldly  adv. 1. холадна 2. няветліва,
суха, з халадком 3. спакойна, ураўнаважана
coldness n. 1. холад 2. халоднасць,
сухасць, няветласць, непрыветлівасць; the coldness of smb.’s reception халоднасць прыёму
collaborate  v. (with) 1. супрацоўнічаць 2. derog. супрацоўнічаць з ворагам
collaboration  n. (with) 1. супрацоўніцтва; work in collaboration with smb.
супрацоўнічаць з кім-н. 2. derog. супрацоўніцтва з ворагам, здрадніцтва, здрада
collaborator  n. 1. супрацоўнік
2. калабарацыянıст; той, хто супрацоўнічае з
акупантамі; здраднік; здрадніца
collage n. калаж
collagen n. biol. калаген
collapse1 n. 1. падзенне; абвал; the collapse of the roof абвал даху 2. упадак сіл; калапс 3. крушэнне, правал (пра планы, надзеі)
collapse2  v. 1. абвалıцца, абрушыцца
2. звалıцца, злегчы; упасці духам 3. пацярпець крах, правалıцца (пра планы) 4. складвацца, складацца; разбірацца
collapsible  adj. складны; разборны; адкідны; a collapsible boat разборная лодка; a collapsible chair складное крэсла; a collapsible seat адкідное крэсла
collar  n. 1. каўнер, каўнерык 2. ашыйнік,
нашыйнік, аброжак 3. хамут 4. tech. утулка
colleague n. калега, саслужывец; саслужывіца
collect v. 1. збіраць, сабраць, падабраць;
collect together збірацца, сабрацца 2. калекцыянıраваць 3. забраць; collect a child from
school забраць дзіця са школы (зайсці па яго)
♦ collect oneself авалодаць сабой, сабрацца;
collect one’s thoughts сабрацца з думкамі

collected
collected  adj. 1. сабраны; collected
works збор твораў (аднаго аўтара) 2. стрыманы, вытрыманы, спакойны
collection  n. 1. збор; a collection of
poems зборнік вершаў 2. збіранне; the
collection of mail выманне лістоў/пıсьмаў з
паштовай скрынкі 3. калекцыя 4. грашовы
збор
collective adj. калектыўны, сумесны;
a collective agreement калектыўны дагавор,
калектыўная дамова; collective security калектыўная бяспека
collector n. 1. зборшчык; a ticket collector кантралёр 2. калекцыянер
college  n. 1. каледж 2. універсітэцкі
каледж 3. калегія
collide v. стукнуцца, ударыцца адно аб
адно; сутыкнуцца; Our interests collided. Нашы інтарэсы сутыкнуліся.
collider  n. tech. калайдар, паскаральнік часцıц
collie n. колі, шатландская аўчарка
collision n. калıзія, сутыкненне, канфлıкт
collocate v. ling. спалучацца
collocation  n. ling. спалучальнасць;
спалучэнне (слоў); a dictionary of collocations
слоўнік спалучальнасці; слоўнік фразеалагıзмаў
colloquial adj. размоўны
colloquy  n. 1. афіцыйная размова;
абмеркаванне; канферэнцыя 2. дыялог
cologne n. адэкалон
Сologne water = cologne
colon n. 1. ling. двукроп’е 2. anat. абадочная кıшка
colonel n. палкоўнік
colonial adj. каланіяльны
colonialism n. каланіялıзм
colonist n. каланıст, пасяленец
colonize v. каланізаваць
colony n. калонія
color AmE = colour
colossal  adj. 1. каласальны, грандыёзны, велічэзны, велізарны, гіганцкі 2. infml
надзвычайны, цудоўны
colour1 n. 1. колер; тон; адценне; all colours of the rainbow усе колеры вясёлкі; the
colour question расавая праблема 2. фарба
3. колер твару; His face was drained of colour.
Ён нядобра сябеадчуваў. 4. каларыт 5. pl.
сolours сцяг, флаг; join the colours пайсцı ў
армію/у войска ♦ high colour румянец; with
ﬂying colours пераможна
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combine harvester
colour2  v. 1. размалёўваць; афарбоўваць
2. афарбоўвацца, мяняць колер; The leaves
start to colour in autumn. Увосень лісце пачынае жаўцець/чырванець. 3. чырванець (пра
твар) 4. накладваць адбıтак
colour-blind  adj. 1. якı не распазнае/не адрознівае колераў 2. якı не мае расавых забабонаў/прымхаў; a colour-blind society грамадства, якое заснавана на роўнасці
рас і нацый
coloured  adj. 1. афарбаваны; размаляваны 2. каляровы; a coloured ﬁlm каляровы
фільм
colourful adj. маляўнıчы, яркі
colouring  n. 1. фарбавальнае рэчыва
2. колер (твару, валасоў) 3. афарбоўка
colourless adj. 1. бясколерны 2. бескаляровы, бледны; нецікавы
colt n. 1. жарабя, жарабё 2. BrE навічок
(у спорце)
column n. 1. калона; a tall column высокая калона 2. слуп, слупок; spinal column
пазваночны слуп, пазваночнік; a column of
ﬁgures слупок лıчбаў; a column of smoke
слуп дыму; mercury column ртутны слупок
3. калонка, слупок (у газеце) 4. калона людзей або машын; a column of soldiers калона
салдат
columnist  n. журналıст (які вядзе
пастаянную калонку ў газеце), калумнıст
coma  n. кома; be in a coma быць у
коме
comb1 n. 1. грэбень, грабянец, грабеньчык; а wide-toothed/close-toothed comb рэдкі/густы грэбень 2. textile часалка 3. соты;
comb honey сотавы мёд 4. грэбень (пеўня);
чубок (птушкі) 5. грэбень (хвалі)
comb2 v. 1. часаць, прычэсваць, расчэсваць, зачэсваць; comb one’s hair расчэсваць
валасы; прычэсвацца; comb wool часаць воўну 2. mil. прачэсваць (мясцовасць)
comb out phr. v. праводзіць чыстку (ва ўстанове і да т.п.)
combat n. бой, бıтва; a single combat
адзінаборства, паядынак
combatant n. баец, змагар
combination  n. злучэнне, спалучэнне; камбінацыя; a combination lock сакрэтны замок
combine1 n. сіндыкат; аб’яднанне
combine2 v. аб’ядноўваць; аб’ядноўвацца; спалучаць; спалучацца; камбінаваць
combine harvester  n. камбайн

combustion
combustion  n. згаранне; a combustion engine рухавıк унутранага згарання
come  v. (came, come) 1. прыходзіць,
прыязджаць 2. ісцı, ехаць; come! пайшлı!;
I’m coming with you. Я іду з вамі/з табой.
3. набліжацца, падыходзіць; come nearer!
падыдзı бліжэй! 4. даходзіць, дасягаць; come
of age дасягнуць сталага ўзросту; come to
power прыйсцı да ўлады 5. надыходзіць,
наставаць, набліжацца; come to an end скончыцца; come to know спазнаць; come to
nothing звесціся на нішто; things to come будучае, будучыня; in years to come у будучым; It has come to stay. Гэта надоўга.
6. станавıцца; come undone расшпıльвацца,
развязвацца 7. здарацца, адбывацца; come
true збывацца, спраўджвацца; come what
may а ўжо ж што будзе; няхай будзе, што будзе; што будзе, тое будзе; no harm will come
to you нічога дрэннага з табою не здарыцца;
табе нічога не пагражае 8. з’яўляцца, узнікаць; An idea came into my head./It came to
me. У мянез’явілася/ўзнікла думка. 9. паходзіць, браць пачатак; He comes from Minsk.
Ён (родам) з Мінска. ♦ come and go прыходзіць і адыходзіць, хадзıць сюды і туды
come about  phr.v. здарацца,
адбывацца
come across   phr.v. 1. стаць
зразумелым, пранıкнуць у свядомасць 2. напаткаць, натрапіць
come along   phr.v. 1. з’яўляцца
2. ісцı разам з кім-н.; Сome along! Пойдзем!
Паспяшайся! 3. паляпшацца
come apart  phr.v. развальвацца,
распадацца
come аround  phr.v. апрытомнець, ачуняць, ачнуцца, апамятацца
come back  phr.v. 1. успамінацца
2. вяртацца ♦ come back as wise as one went
пайсцı ні з чым
come by phr.v. 1. атрымаць, набыць,
нажыць што-н. 2. заходзіць куды-н.
come down  phr.v. 1. падаць, валıцца; спадаць 2. разбурацца 3. змяншацца,
зніжацца 4. пераходзіць па традыцыі
come forward  phr.v. 1. выйсці
ўперад 2. прапанаваць свае паслугі, адгукнуцца 3. паступаць у продаж
come in  phr.v. 1. прыходзіць, прыбываць 2. уваходзіць
come off  phr.v. 1. адшпıльвацца;
знімацца, здымацца 2. адрывацца (пра гузік,
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comic
дзвярную ручку і да т.п.) 3. сыходзіць, сходзіць, знікаць (пра пляму); выпадаць (пра валасы, зубы)
come on phr.v. набліжацца; з’яўляцца ў прызначаны час/у сваю чаргу (пра акцёра, гульца і да т.п.)
come out  phr.v. 1. з’яўляцца, паяўляцца; прыходзіць 2. выходзіць (з друку)
3. выяўляцца, станавıцца вядомым (пра навіны, праўду і да т.п.) 4. страйкаваць, баставаць
come over phr.v. 1. (to) прыехаць
здалёк; зайсцı ненадоўга 2. авалодваць, ахопліваць; уздзейнічаць, уплываць, рабıць уплыў;
I can’t think what came over me. Не ведаю,
што на мяне найшло.
come round  phr.v. 1. заходзіць
2. апрытомнець, ачуняць
come through  phr.v. 1. пранікаць,
праходзіць наскрозь, прасочвацца 2. паспяхова спраўляцца
come to phr.v. апрытомнець
come together  phr.v. збірацца
разам, аб’ядноўвацца
come up  phr.v. 1. узыходзіць, прарастаць (пра расліны) 2. уставаць, узыходзіць (пра сонца) 3. здарацца; з’яўляцца,
паяўляцца 4. узнікаць 5. (with) наганяць,
зраўноўвацца 6. (to) падыходзіць; даходзіць
comedian  n. 1. комік, камедыйны
акцёр; камедыйная актрыса 2. аўтар камедый, камедыёграф
comedy n. камедыя
come on  interj. infml ану!; ну давай!;
Come on! We don’t have much time. Варушыся! У нас мала часу; Come on! Try once
more. Ну давай! Паспрабуй яшчэ раз.
comet n. камета
comfort1  n. 1. камфорт, утульнасць;
live in comfort жыць у камфорце 2. pl. comforts выгоды; home comforts бытавыя выгоды 3. суцяшэнне, падтрымка; words of comfort словы суцяшэння
comfort2  v. уцяшаць, суцяшаць,
заспакойваць
comfortable  adj. камфартабельны,
утульны, выгодны; зручны; ёмкі; a comfortable chair ёмкае крэсла; a comfortable income добры прыбытак; Do you feel comfortable? Вам зручна?
comfortably adv. выгодна, зручна,
ёмка ♦ be comfortably off быць добра забяспечаным, жыць у дастатку, мець добры даход
comic1 n. 1. комік 2. коміксы

comic
comic2 adj. 1. камıчны, забаўны, смешны, гумарыстычны 2. камедыйны; a comic
actor камедыйны акцёр
comical  adj. смешны, смехатворны;
забаўны, камıчны; a comical picture карыкатура
comically  adv. смешна, забаўна, камıчна
comic strip n. коміксы
coming1  n. прыход, прыезд, прыбыццё; надыход
coming2 adj. будучы, наступны, надыходзячы, якı набліжаецца; in the coming
month у наступным месяцы
comma n. ling. коска; inverted commas
двукоссе
command1 n. 1. загад; распараджэнне; каманда 2. камандаванне; упраўленне; be
in command (of) камандаваць; under the
command (of) пад камандаваннем 3. панаванне; уладаранне; валоданне; have a good command of a language добра валодаць мовай
4. ваенная акруга 5. comput. камандны радок
command2  v. 1. загадваць 2. камандаваць; кіраваць 3. валодаць, распараджацца
4. выклікаць; command respect выклікаць
павагу
commandant  n. 1. камендант
(крэпасці, горада) 2. начальнік ваеннай навучальнай установы
commandeer v. рэквізаваць
commander  n. камандзıр, камандуючы
сommander-in-сhief  n. (pl.
сommanders-in-сhief) галоўнакамандуючы
commandment n. 1. загад 2. запаведзь; the Ten Commandments дзесяць запаведзей (біблейскіх)
commando  n. (pl. commandos)
mil. 1. дэсантна-дыверсıйны атрад 2. камандас, баец дэсантна-дыверсıйнага атрада
commemorate  v. 1. святкаваць,
адзначаць 2. нагадваць, служыць напамıнкам/напамıнам
commemoration  n. святкаванне (гадавіны якой-н. падзеі); in commemoration of smth. у памяць аб чым-н.
commemorative adj. мемарыяльны, памятны
commence v. fml пачынаць
commencement n. fml пачатак
commend  v. fml пахвальна адзывацца
(аб кім-н./чым-н.)
commendable adj. пахвальны
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commodity
commendation n. афіцыйная падзяка, узнагарода
comment1  n. заўвага; тлумачэнне,
каментарый ♦ no comment без каментарыяў,
мне няма чаго сказаць
comment2  v. (on) рабıць заўвагі; каменцıраваць, каментаваць
commentary n. каментарый
commentate v. (on) каменцıраваць,
каментаваць
commentator n. каментатар
commerce n. гандаль; the Chamber of
Commerce гандлёвая палата
commercial1  n. 1. рэклама і аб’явы
(па радыё і тэлебачанні) 2. рэкламная, камерцыйная перадача
commercial2  adj. гандлёвы, камерцыйны; a commercial traveller коміваяжор,
рэкламны агент
commercialize, BrE -ise  v. камерцыялізаваць (рабіць што-н. крыніцай даходу)
commercially  adv. з гандлёвага/камерцыйнага пункту гледжання; з пункту гледжання выгады
commission  n. 1. камıсія, камітэт; a
commission of inquiry камıсія па расследаванні; appoint/establish/constitute a commission стварыць камıсію 2. камісıйны збор,
камісıйныя; charge 10 per cent commission
браць дзесяць працэнтаў камісıйных 3. паўнамоцтва; даручэнне; даверанасць; заказ; in
commission упаўнаважаны 4. афіцэрскае званне; gain/get one’s commission атрымаць афіцэрскае званне; resign one’s commission пайсцı ў адстаўку 5. учыненне (якой-н.) правıннасці
commit  v. 1. рабıць (часцей што-н.
дрэннае); чынıць, учыняць; тварыць; commit
a crime зрабıць/учынıць злачынства; commit
suicide скончыць жыццё самазабойствам/
самагубствам 2. прызначаць (грошы, сродкі
на што-н.); адводзіць (час на што-н.) 3. :
commit oneself звязваць сябе (абавязкамі,
абяцаннямі) 4. змяшчаць; commit to hospital
змясцıць у бальнıцу; commit to memory
завучваць, запамінаць; commit to paper запıсваць
commitment  n. абавязацельства;
адданасць (працы)
committed  adj. аддадзены якой-н.
ідэі, справе
committee n. камітэт, камıсія
commodity n. тавар; прадукт; commodity turnover таваразварот

common
common1  n. абшчынная зямля, абшчынны выган ♦ have nothing in common не
мець нічога агульнага; in common сумесна,
супольна
common2 adj. 1. распаўсюджаны, звычайны; the common cold звычайная прастуда
2. агульны, сумесны, супольны; the Common
Market Агульны рынак; for the common
good дзеля агульнага дабра 3. просты; звычайны; the common people простыя/звычайныя людзі ♦ common or garden BrE, infml
звычайны
common denominator  n.
math. агульны назоўнік
commonly adv. звычайна
commonplace  adj. банальны,
шаблонны, збıты
common room  n. агульны пакой
(ва ўстановах)
Commons  n. pl. the Commons = the
House of Commons
common sense  n. разумны сэнс,
здаровы розум
commonwealth  n. 1. дзяржава;
рэспубліка 2. федэрацыя; the Commonwealth Садружнасць (асацыяцыя, у якую ўваходзяць Вялікабрытанія і большасць краін,
што раней складалі Брытанскую імперыю);
the Commonwealth of Independent States
(CIS) Садружнасць Незалежных Дзяржаў
(СНД)
commotion  n. хваляванне; мітусня,
мітульга
communal  adj. 1. абшчынны 2. камунальны, грамадскі
commune  n. 1. камуна 2. абшчына;
суполка
communicate  v. 1. мець/наладжваць сувязь, падтрымліваць зносіны; звязвацца 2. паведамляць, перадаваць
communication ] n. 1. сувязь,
камунікацыя 2. pl. communications сродкі
сувязі, сістэмы перадачы інфармацыі 3. fml
паведамленне 4. comрut. камунікацыя, абмен
інфармацыяй
communicative adj. 1. таварыскі; гаваркıгаманкı, гаманлıвы, гаварлıвы 2. камунікацыйны; communicative skills камунікацыйныя здольнасці/навыкі
communion  n. 1. агульнасць, супольнасць 2. зносіны, сувязь; in communion
with nature у цеснай сувязі з прыродай
3. агульнасць веравызнання 4. Communion
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comparatively
relig. прычасць, прычашчэнне; receive/take
communion прычашчацца
communism n. камунıзм
communist n. камунıст; камунıстка
community  n. 1. абшчына; суполка 2. the community грамада, таварыства,
згуртаванне, садружнасць, супольнасць
commute  v. 1. ездзіць штодзённа на
працу з прыгарада ў горад 2. замяняць (асабліва адзін від аплаты другім) 3. змякчаць
пакаранне
commuter  n. 1. той, хто штодзённа
ездзіць на працу з прыгарада ў горад 2. пасажыр, якı карыстаецца праязным або льготным білетам
compact1 n. кампактная/прасаваная
пудра
compact2 adj. 1. кампактны, цвёрды
2. сцıслы (стыль), лаканıчны
compact3 v. рабıць больш цвёрдым,
спрасоўваць
compact disk n. кампакт-дыск
companion n. 1. кампаньён, таварыш; спадарожнік 2. парная рэч 3. даведнік,
дапаможнік
companionship  n. таварыства,
сяброўства, хаўрус; таварыскія/сяброўскія
адносіны
company n. 1. кампанія (гандлёвая);
an insurance company страхавая кампанія; a
Limited Liability Company кампанія з абмежаванай адказнасцю 2. theatre трупа 3. кампанія, госці; Are you expecting company? Вы
чакаеце гасцей? 4. mil. рота 5. naut. экіпаж,
каманда ♦ be good/poor company быць цікавым/нецікавым суразмоўцам; bear/keep smb.
company складаць кампанію каму-н.; in
company with smb. разам з кім-н.; keep bad
company бываць у дрэннай кампаніі, вадзıцца з дрэннымі людзьмı; keep company with
smb. сябраваць/дружыць/сустракацца з кім-н.;
keep good company сустракацца з добрымі
людзьмı, бываць у добрай кампаніі; part
company with smb. спынıць знаёмства з кім-н.;
two’s company, three’s a crowd ≅ дзе двое,
там трэці лıшні
comparable  adj. (to/with) параўнальны
comparative1 n. ling. the comparative вышэйшая ступень параўнання
comparative2  adj. параўнальны,
кампаратыўны; адносны
comparatively  adv. параўнальна, адносна, больш-менш

compare
compare1  n. lit. параўнанне ♦ beyond/without compare lit. (ні) ў (якое) параўнанне не ідзе
compare2  v. 1. (with) параўноўваць,
супастаўляць, звяраць; compare a translation
with the original параўнаць/зверыць пераклад з арыгіналам; as compared with у параўнанні з; it is not to be compared with гэта
не ідзе ні ў якое параўнанне з/гэта нельга параўнаць з 2. (to) параўноўваць, прызнаваць
падобным (да чаго-н./каго-н.); He compares
his lover to a rose. Ён параўноўвае сваю каханую з ружай. ♦ compare notes (with smb.)
абменьвацца думкамі (з кім-н.)
comparison n. параўнанне ♦ by/in
comparison with у параўнанні з; There is no
comparison between them. Іх нельга параўноўваць.
compartment n. 1. купэ 2. (асобнае) аддзяленне
compass n. 1. компас 2. pl. compasses
(таксама a pair of compasses) цыркуль
3. аб’ём, дыяпазон 4. fml абсяг, мяжа
compassion  n. (for) спачуванне,
спагада, жаль
compassionate adj. спачувальны,
спагадлівы, жаласлівы; a compassionate
leave водпуск па сямейных абставінах
compatibilityn. (with/between)
сумяшчальнасць
compatibility mode  n.
comput. рэжым эмуляцыі
compatible  adj. (with) сумяшчальны; спалучальны; compatible blood
groups сумяшчальныя групы крывı; compatible drugs медыкаменты, якıя можна прымаць разам; compatible software comput. сумяшчальнае праграмнае забеспячэнне
compatriot  n. суайчыннік; суайчынніца
compel  v. fml вымушаць, змушаць,
прымушаць
compelling  adj. 1. неадольны;
неадхıльны; а compelling desire неадольнае
жаданне; compelling force неадольная сıла
2. захапляльны; прывабны
compensate  v. 1. пакрываць
(страты), аплочваць, вяртаць, кампенсаваць
2. узнагароджваць
compensation  n. 1. пакрыццё
(страт), аплата, вяртанне, кампенсацыя
2. узнагароджанне
compère  n. канферансье, вядучы
(праграмы)

135

complex
compete  v. 1. канкурыраваць 2. спаборнічаць; compete with others for a prize
удзельнічаць у спаборніцтвах на прыз
competence n. 1. умельства, уменне, умеласць; здольнасць; кампетэнтнасць
2. law кампетэнцыя, правамоцтва
competent  adj. кампетэнтны, дасведчаны
competition  n. 1. канкурэнцыя
2. спаборніцтва; конкурс
competitive adj. 1. якıсапернічае,
якı спаборнічае, якı канкурыруе 2. конкурсны
competitor n. сапернік, канкурэнт
compilation n. 1. укладанне, напісанне (шляхам падбору і аб’яднання якога-н.
матэрыялу); кампіляцыя 2. збор, падбор (матэрыялаў, фактаў, цытат і да т.п.)
compile  v. 1. укладаць; ствараць,
пісаць (падбіраючы і аб’ядноўваючы які-н.
матэрыял); кампіляваць; compile a dictionary/a reference book укладаць слоўнік/даведнік 2. збіраць (факты, матэрыял і да т.п.)
compiler  n. 1. складальнік, укладальнік 2. сотрut. кампілятар
complain  v. (of, about) скардзіцца,
выказваць незадавальненне/незадаволенасць;
complain of headache(s)/of loneliness/of
being misunderstood скардзіцца на галаўны
боль/на адзіноту/на тое, што цябе не разумеюць
complaint  n. 1. нездавальненне,
незадавальненне, незадаволенасць 2. скарга;
make a complaint скардзіцца 3. хвароба
complement1  n. 1. дадатак; дапаўненне 2. ling. дапаўненне 3. камплект
complement2  v. 1. дадаваць, дапаўняць 2. укамплектоўваць
complementary  adj. узаемадапаўняльныя, камплементарныя
complete1  adj. 1. поўны; а complete
edition of Shakespeare поўнае выданне твораў Шэкспıра; а complete list поўны спіс
2. закончаны, завершаны 3. канчатковы, абсалютны; а complete fool круглы дурань; а
complete stranger зусıм незнаёмы чалавек
complete2  v. 1. заканчваць, канчаць,
завяршаць; complete a second year скончыць
другі курс 2. укамплектоўваць 3. рабıць дасканалым, удасканальваць
completely adv. зусıм; цалкам, поўнасцю
complex1  n. 1. сукупнасць 2. комплекс; an inferiority complex комплекс уласнай непаўнацэннасці

complex
complex2  adj. 1. складаны; састаўны; комплексны 2. цяжкі, заблытаны 3. ling.
складаны; a complex object складанае дапаўненне
complexion  n. 1. колер твару
2. від, характар
complexity  n. складанасць, цяжкасць, заблытанасць
complicate v. ускладняць, заблытваць; complicate a situation ускладнıць становішча
complicated  adj. 1. складаны,
цяжкі для разумення; 2. ускладнены
complication  n. 1. складанасць,
заблытанасць 2. med. ускладненне
compliment1  n. 1. камплімент,
ухвала; а backhanded/doubtful/left-handed
compliment двухсэнсоўны камплімент 2. pl.
fml compliments прывітанне, паклон, віншаванне; Give my compliments to your wife. Перадайце прывітанне вашай жонцы. ♦ make/
pay a compliment гаварыць/рабıць камплімент; return the compliment адказваць кампліментам на камплімент; with the compliments of/with compliments from... з найлепшымі пажаданнямі ад...
compliment2  v. 1. рабıць/гаварыць кампліменты, хвалıць 2. вітаць; віншаваць; compliment smb. on his progress віншаваць каго-н. з поспехам
complimentary adj. 1. пахвальны 2. віншавальны, прывітальны 3. : а complimentary ticket бясплатны запрашальны
білет
comply  v. fml (with) падпарадкоўвацца, адпавядаць (загаду, закону і да т.п.)
component  n. кампанент; элемент; складнік, састаўная частка
compose  v. 1. складаць, ствараць
(камісію); Water is composed of hydrogen and
oxygen. Вада складаецца з вадароду і кіслароду. 2. складаць, ствараць, пісаць (музыку,
вершы і да т.п.) 3. : compose oneself супакойвацца
composed  adj. спакойны, ураўнаважаны; стрыманы; якı валодае сабой
composer n. кампазıтар
composition  n. 1. склад, састаў;
the chemical composition of the atmosphere
хімıчны склад атмасферы 2. твор, сачыненне,
кампазıцыя 3. складанне, састаўленне, пабудова, злучэнне
compositor n. наборшчык; наборшчыца (у друкарні)
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computer
compost n. кампост; а compost heap
кампосны бурт
compound1  n. 1. агароджаная тэрыторыя 2. ling. складанае слова 3. chem.
састаўное рэчыва
compound2 adj. састаўны, складаны; compound glass шматслойнае шкло; а
compound predicate ling. састаўны выказнік;
а compound sentence ling. складаназлучаны
сказ; а compound word ling. складанае слова
comprehend  v. разумець, уразумець, зразумець; ахапıць (розумам), усведамляць
comprehension n. 1. разуменне,
усведамленне; It’s beyond my comprehension.
Гэта вышэй за маё разуменне. 2. заданні або
практыкаванні на праверку разумення тэксту
comprehensive1 n. BrE адзıная
агульнаадукацыйная сярэдняя школа
comprehensive2  adj. усеабдымны, вычарпальны, шырокі, вялıкі; comprehensive knowledge усебаковыя веды; а comprehensive list поўны спіс; а comprehensive
school BrE адзıная агульнаадукацыйная сярэдняя школа
compress v. сціскаць
compression  n. сцісканне, сціск,
ушчыльненне, згушчэнне; кампрэсія
compressor n. tech. кампрэсар
comprise  v. уключаць, змяшчаць у
сабе; ахопліваць, складацца (з чаго-н.)
compromise1  n. кампрамıс;
make a compromise ісцı на кампрамıс; reach
a compromise дасягнуць згоды
compromise2  v. 1. ісцı на кампрамıс 2. кампраметаваць
compulsory  adj. 1. абавязковы;
compulsory education абавязковае навучанне; compulsory military service воінская павıннасць 2. прымусовы; compulsory measures прымусовыя меры
computation n. вылічэнне, падлıк
compute v. падлıчваць
computer  n. comput. камп’ютар,
электронная вылічальная машына (ЭВМ);
computer graphics камп’ютарная графіка;
computer hardware апаратнае/тэхнıчнае забеспячэнне/аснашчэнне камп’ютара; a computer program камп’ютарная праграма; computer software праграмнае забеспячэнне
камп’ютара; a digital (analogue) computer
лıчбавая (аналагавая) вылічальная машына;
a hybrid computer аналага-лıчбавая вылічальная машына; a personal computer персаналь-

computer network
ны камп’ютар; a portable computer партатыўны камп’ютар; a satellite computer перыферыйная ЭВМ
computer network  n. comput. камп’ютарная сетка
computing n. 1. вылічэнне, разлıк
2. вылічальная тэхніка
comrade n. таварыш
comradeship  n. таварыскія/сяброўскія адносіны, таварыства, сяброўства
Сon (пісьмовае скар. ад Conservative) кансерватыўны
con1 n. (скар. ад contra) : ♦ pros and cons
за і супраць
con2  v. infml выманьваць; падманваць,
ашукваць, махлярыць
concave adj. угнуты, увагнуты
conceal  v. fml утойваць, таıць, скрываць, хаваць
concede  v. 1. дапускаць (магчымасць,
правільнасць чаго-н.) 2. саступаць, уступаць
3. sport даць фору, апярэдзіць (каго-н. у чым-н.)
conceit n. ганарлıвасць, ганарыстасць,
самаўзвышэнне, фанабэрыя
conceited  adj. самаздаволены,
ганарысты, пыхлıвы, фанабэрысты
conceivable  adj. даступны (розуму), зразумелы; магчымы
conceive  v. 1. разумець, спасцігаць;
задумваць 2. зачаць (дзіця)
concentrate  v. 1. канцэнтраваць,
сканцэнтроўваць, засяроджваць (увагу, думкі); засяроджвацца 2. канцэнтраваць, сканцэнтроўваць (сілы, рэсурсы) 3. chem. згушчаць
concentration  n. 1. канцэнтрацыя, сканцэнтраванасць, засяроджанасць
2. chem. канцэнтрацыя, згушчэнне
concentration camp  n.
канцэнтрацыйны лагер, канцлагер
concept n. паняцце, канцэпт
conception  n. 1. канцэпцыя, ідэя
2. biol. зачатак
concern1 n. 1. (about/for/over) турбота, клопат, заклапочанасць 2. справа; It is no
concern of mine. Гэта мяне не (дa)тычыцца.
3. прадпрыемства, канцэрн
concern2  v. 1. турбаваць, непакоіць,
клапацıць, трывожыць, хваляваць 2. закранаць, мець адносіны/дачыненне, тычыцца,
датычыцца, датычыць 3. цікавіць ♦ as far as I
am concerned што да мяне
concerned  adj. 1. якı мае адносіны/
дачыненне (да чаго-н.), звязаны (з чым-н.),
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condition
зацікаўлены 2. азадачаны, занепакоены, патрывожаны 3. (in, with) заняты (чым-н.)
concerning  prep. fml адносна, што
да, што (да)тычыцца; concerning your letter... адносна/што да…/што датычыцца Вашага ліста...
concert n. 1. канцэрт 2. згода ♦ in concert with ва ўзаемадзеянні з; узгоднена; сумесна
concertina n. mus. канцэрцıна
concerto n. канцэрт (музычны твор
для аднаго ці некалькіх сольных інструментаў і аркестра)
concession n. 1. уступка; make a concession рабıць уступку, уступаць 2. : tax concession падатковая льгота 3. канцэсія
concise adj. сцıслы, кароткі
conclude v. 1. прыходзіць да высновы/вываду/заключэння, заключаць 2. fml завяршаць; канчаць, заканчваць; заканчвацца
3. fml заключаць; conclude a treaty заключаць
дамову/дагавор
conclusion  n. 1. заключэнне, выснова, вывад; заключная частка; draw some
conclusions рабıць высновы/вывады/заключэнне; arrive at/come to/jump to/leap to/
reach the conclusion that… прыйсцı да заключэння, што… 2. завяршэнне, заканчэнне
3. вынік; а foregone conclusion непазбежны
вынік ♦ in conclusion у заключэнне, нарэшце
concrete1 n. бетон
concrete2  adj. канкрэтны, рэальны,
рэчаıсны
concussion  n. 1. страсенне, штуршок; concussion of the brain страсенне мoзгa
2. кантузія
condemn v. 1. асуджаць, ганіць, ганьбаваць, прызнаваць дрэнным і непрымальным 2. law асуджаць, засуджваць, прыгаворваць; condemn to death прыгаварыць да
смяротнага пакарання 3. : be condemned to
inactivity быць асуджаным на бяздзейнасць
4. бракаваць, прызнаваць заганным/непрыдатным
condemnation  n. асуджэнне;
прысуд, прыгавор, вырак (судовы)
condensation  n. кандэнсацыя;
зацвярдзенне; згушчэнне
condenser n. кандэнсатар
condition1  n. 1. стан; in good condition у добрым стане 2. pl. conditions умовы,
абставіны, варункі; adverse weather conditions неспрыяльнае надвор’е; under existing
conditions пры дадзеных умовах 3. умова; on
condition that з умоваю, што/пры ўмове, што

condition
condition2  v. 1. абумоўліваць, вызначаць 2. прыводзіць у належны стан
conditional adj. 1. умоўны; абумоўлены 2. ling. умоўны; the conditional (mood)
умоўны лад
conditioner n. кандыцыянер
condolence  n. спачуванне, спагада; express/give/offer your condolences выказваць спачуваннe
condom  n. прэзерватыў; a female
condom жаночы прэзерватыў
condominium n. AmE 1. сумеснае домаўладанне; кааператыўны жылы дом,
кааператыў 2. кватэра ў кааператыўным жылым доме
condor n. zool. кондар
conduct1  n. 1. вядзенне, кіраўнıцтва;
the conduct of a business кіраўнıцтва прадпрыемствам; the conduct of war вядзенне
вайны 2. fml паводзіны; the rules of conduct
правілы паводзін
conduct2  v. 1. весці, праводзіць
(сход, работу); кіраваць 2. : conduct oneself
fml паводзіць сябе 3. дырыжыраваць 4. праводзіць (цяпло, электрычнасць) 5. суправаджаць, вадзıць; a conducted tour вандроўка (экскурсія) у суправаджэнні гıда
conductor n. 1. дырыжор 2. кандуктар 3. кіраўнıк; гід 4. tech. праваднıк
conductress n. BrE, dated кандуктарка
cone n. 1. math., tech. конус 2. bot. шышка (хваёвых дрэў) 3. : ice-cream cone вафельны ражок, напоўнены марожаным
confectioner n. кандытар
confectionery  n. 1. кандытарскія
вырабы 2. кандытарская
confederation n. канфедэрацыя,
саюз; the Confederation of British Industry
Канфедэрацыя брытанскай прамысловасці
confer  v. fml 1. (with smb., about/on
smth.) раіцца, радзіцца 2. (smth. on/upon
smb.) дараваць; прысуджаць, прысуджваць
(вучоную ступень)
conference  n. 1. канферэнцыя
2. нарада, пасяджэнне; be in conference быць
на нарадзе, засядаць
confess  v. 1. прызнаваць; confess a
fault прызнаць памылку 2. (to smth./to doing
smth.) прызнавацца, сазнавацца 3. relig. паспавядаць, выспаведаць; паспавядацца, выспаведацца
confession  n. 1. прызнанне, усведамленне (віны) 2. relig. споведзь 3. веравызнанне
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conformity
confetti n. канфецı
conﬁdant  n. наперснік, сардэчны
сябар/сябра
conﬁde v. 1. (in) давяраць; давярацца;
May I conﬁde in you? Табе/Вам можна даверыцца? 2. (to) казаць/расказваць па сакрэце/
пад сакрэтам 3. (to) даручаць, давяраць
conﬁdence n. 1. давер, давер’е; enjoy smb.’s conﬁdence карыстацца чыıм-н.
даверам 2. упэўненасць, перакананасць; with
conﬁdence упэўнена, з упэўненасцю 3. канфідэнцыйнае паведамленне, сакрэт; conﬁdence trick злоўжыванне даверам; махлярства, ашуканства; in conﬁdence па сакрэце, канфідэнцыйна
conﬁdent adj. упэўнены, перакананы; conﬁdent of success/of victory упэўнены
ў поспеху/у перамозе
conﬁdential  adj. 1. канфідэнцыйны, сакрэтны 2. якı карыстаецца даверам
conﬁdentially  adv. канфідэнцыйна, па сакрэце/пад сакрэтам
conﬁne v. 1. абмяжоўваць; I shall conﬁne myself to saying that... Я абмяжуюся тым,
што скажу... 2. знявольваць, саджаць (у турму)
conﬁnement  n. 1. турэмнае зняволенне 2. адзінота, самота; live in conﬁnement жыць у адзіноце 3. dated роды
conﬁrm  v. 1. пацвярджаць 2. сцвярджаць 3. зацвярджаць, ратыфікаваць; conﬁrm a treaty ратыфікаваць дагавор/дамову
4. relig. канфірмаваць
conﬁrmation n. 1. пацвярджэнне
2. сцвярджэнне 3. зацвярджэнне, ратыфікацыя 4. relig. канфірмацыя
conﬁrmed adj. перакананы, заўзяты,
закаранелы; a conﬁrmed bachelor перакананы халасцяк
conﬁscate v. канфіскаваць
conﬁscation n. канфіскацыя
conﬂict1  n. 1. канфлıкт, сутыкненне
2. супярэчнасць ♦ a conﬂict of interests сутыкненне інтарэсаў
conﬂict2  v. (with) канфліктаваць;
супярэчыць
conform  v. 1. прыстасоўваць; прыстасоўвацца 2. (to) падпарадкоўвацца; conform to the rules падпарадкоўвацца правілам
3. узгадняць; узгадняцца; адпавядаць
conformist  n. 1. канфармıст 2. relig. канфармıст
conformity  n. 1. адпаведнасць;
узгодненасць 2. падпарадкаванне, падпарадкоўванне ♦ in conformity with у адпаведнасці з

confront
confront  v. 1. стаяць насупраць;
сустракацца/стаяць твар у твар 2. процістаяць, глядзець у твар (небяспецы, смерці)
3. law рабıць вочную стаўку 4. супастаўляць,
параўноўваць; confront smb. with a fact ставіць каго-н. перад фактам
confrontation  n. 1. процістаянне, канфрантацыя 2. сутычка 3. law вочная
стаўка
confuse  v. 1. зблытваць, блытаць
2. бянтэжыць; уносіць замяшанне 3. заблытваць
confusion  n. 1. блытанıна 2. беспарадак, непарадак, бязладдзе 3. збянтэжанасць, замяшанне
congenial  adj. fml 1. роднасны,
блıзкі (па духу, інтарэсах) 2. прыемны,
спрыяльны; адпаведны
congested  adj. 1. перапоўнены,
перагружаны; The streets are often congested
with trafﬁc. Вуліцы часта перагружаны транспартам. 2. перанаселены 3. med. закупораны;
закладзены; a congested nose закладзены нос
congestion  n. 1. перанаселенасць; congestion of population скучанасць
насельніцтва 2. затор (вулічнага руху) 3. med.
закупорка; закладзенасць; nasal congestion
закладзенасць носа
conglomerate  n. 1. econ. кангламерат, мнагапрофільная карпарацыя 2. fml
кангламерат, сумесь разнародных элементаў
3. geol. кангламерат, абломкавая парода
congratulate  v. (on) віншаваць;
I congratulate you on the happy event. Віншую
Вас са шчаслівай падзеяй.
congratulation  n. (on) віншаванне; а letter of congratulation віншавальны ліст/віншавальнае пісьмо; Congratulations! Віншую!; Віншуем!
congregate  v. збірацца, сыходзіцца, сходзіцца
congregation  n. eccl. 1. прыхаджане, парафіяне 2. кангрэгацыя, рэлігıйнае
брацтва
congress  n. 1. кангрэс, з’езд; an international congress of trade(s) міжнародны
з’езд прафсаюзаў 2. : Congress кангрэс (у
ЗША і некаторых іншых краінах); the 71st
Congress кангрэс 71-га склікання
congressional  adj. якı мае адносіны да з’езда або кангрэса
congressman  n. (pl. -men) кангрэсмен, член кангрэса (у ЗША)
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conquer
congressperson  n. член кангрэса (у ЗША)
congresswoman n. (pl. -women) жанчына – член кангрэса (у ЗША)
conical  adj. 1. канıчны 2. конусны;
конусападобны; а conical roof конусападобны дах
conifer n. хваёвае дрэва
coniferous  adj. 1. хваёвы (пра лес)
2. якı мае шышкі; шыпулькавы, шыпулечны;
іглıчны
conjecture1  n. fml меркаванне,
здагадка; to lose oneself in conjectures не ведаць, што і думаць
conjecture2  v. fml меркаваць, рабıць здагадку, выказваць меркаванне
conjugate v. ling. спрагаць
conjugation n. ling. спражэнне
conjunction  n. 1. fml злучэнне,
спалучэнне, сувязь 2. ling. злучнік ♦ in conjunction with fml сумесна, супольна, разам
conjure  v. 1. займацца чараўнıцтвам/
чарадзействам; выклікаць/заклінаць духаў
2. паказваць фокусы
conjure up  phr.v. выклікаць
(што-н.) ва ўяўленні
conjurer  n. 1. чарадзей, чараўнıк
2. фокуснік; He is no conjurer. Ён зорак з
неба не хапае.
conjuror n. = conjurer
conker  n. 1. bot. конскі каштан (плод)
2. pl. conkers дзіцячая гульня «каштаны»
(гульня, у якой конскім каштанам, прымацаваным на канцы вяровачкі, б’юць па іншых
каштанах)
connect  v. 1. злучаць; злучацца; звязваць; звязвацца 2. дапасоўвацца (па раскладзе – пра транспарт) 3. асацыıраваць 4. добра ставіцца, разумець (пра людзей)
connected  adj. 1. (with) звязаны;
connected events падзеі, памıж якıмі існуe
сувязь 2. злучаны; well connected (to) якıмае
важных знаёмых або сваякоў
connection, connexion  n. 1. сувязь,
повязь (часоў); in connection with smth. у сувязі з чым-н.; in this connection у сувязі з гэтым 2. узгодненасць 3. pl. connections сувязі,
знаёмства 4. comput. злучэнне
connective adj. злучальны, сувязны;
a connective word ling. злучальнае слова;
connective tissue bіol. злучальная тканка
conquer  v. 1. заваёўваць, пакараць
2. перамагаць, пераадольваць, перасıльваць;
conquer the enemy перамагчы ворага

conqueror
conqueror  n. заваёўнік; William the
Conqueror hist. Вільгельм Заваёўнік
conquest n. 1. заваяванне, пакарэнне; the Norman Conquest Нармандскае заваяванне (Англіі) 2. заваёва, заваёвы; заваяваная тэрыторыя
conscience n. 1. сумленне; a bad/evil/
guilty conscience нячыстае сумленне; а clear/
good conscience чыстае сумленне; pangs/
pricks/remorse of conscience мукі/дакоры/
згрызоты сумлення; a prisonner of conscience палітычны вязень; for conscience sake
для ўласнага заспакаення, для ачысткі сумлення 2. свядомасць; public conscience грамадская свядомасць
conscientious adj. сумленны, добрасумленны
conscientiously  adv. добрасумленна
conscious  adj. 1. якı ўсведамляе, якı
разумее, якı адчувае; be conscious of one’s
guilt усведамляць сваю віну; be conscious
that... усведамляць/разумець, што... 2. усвядомлены, свядомы; a conscious effort свядомае намаганне; politically conscious палітычна свядомы 3. прытомны
consciously adv. свядома
consciousness  n. 1. усведамленне,
разуменне; свядомасць; самасвядомасць; political consciousness палітычная свядомасць
2. прытомнасць; lose consciousness страціць
прытомнасць; regain consciousness апрытомнець
conscript1  n. прызыўнıк, навабранец
conscript2 v. прызываць (на службу
ва ўзброеныя сілы), мабілізаваць
conscription  n. 1. воінская павıннасць 2. набор (у армію, войска)
consecutive  adj. паслядоўны; for
the ﬁfth consecutive time пяты раз запар
consecutively adv. паслядоўна
consensus  n. кансэнсус, згода,
адзінадушша, адзінадушнасць, узгодненая
думка
consent1  n. 1. (to) згода; give one’s
consent to smth. даць згоду на што-н.; tacit
consent маўклıвая згода; Silence gives consent.
Маўчанне – знак згоды. 2. дазвол; the age of
consent law даросласць, паўналецце
consent2  v. fml (to) 1. згаджацца,
пагаджацца, даваць згоду; consent to a suggestion згадзıцца з прапановай 2. дазваляць,
даваць дазвол
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considering
consequence n. 1. вынік; the consequences of an action вынікі ўчынку 2. выснова, вывад, заключэнне; it follows as a logical consequence адсюль вынікае, што 3. fml
значэнне, значнасць, важнасць; a matter of
great consequence справа вялıкай важнасці; a
person of consequence уплывовы чалавек; it
is of no consequence гэта не мае значэння
♦ in consequence of fml у выніку
consequently  adv. такıм чынам,
у выніку
conservation  n. 1. захаванне,
зберажэнне, ашчада; conservation of energy
tech. зберажэнне энергіі 2. ахова рэк і лясоў;
ахова прыроды; BrE a conservation area
запаведнік
conservationist n. эколаг
conservatism n. кансерватызм
conservative1  n. кансерватар; а
Conservative член кансерватыўнай партыі
conservative2 adj. 1. кансерватыўны; the Conservative Party Кансерватыўная
партыя (у Вялікабрытаніі) 2. сцıплы; а conservative estimate сцıплы падлıк
conservatoire  n. BrE кансерваторыя
conservatory  n. 1. аранжарэя,
цяплıца 2. AmE кансерваторыя
conserve  v. 1. захоўваць, зберагаць,
ашчаджаць; conserve one’s strength зберагаць сıлы 2. эканоміць
consider  v. 1. лічыць, меркаваць, думаць; consider smth. (to be) a mistake лічыць
што-н. памылкай 2. разглядаць, абмяркоўваць; consider a matter абмяркоўваць/разглядаць пытанне 3. браць пад увагу/у разлıк;
лічыцца (з кім-н./чым-н.)
considerable  adj. значны, вялıкі;
а considerable part/sum of money значная
частка/сума грошай
considerably adv. значна
considerate  adj. уважлівы, чулы,
далікатны, тактоўны
considerately adv. уважліва, далікатна, тактоўна
consideration n. 1. развага, разважанне 2. разгляд, абмеркаванне; be under
consideration быць на абмеркаванні; give a
problem one’s careful consideration старанна
абмяркоўваць/разглядаць праблему 3. увага;
павага ♦ take smth. into consideration браць
пад увагу/у разлıк
considering conj., prep. прымаючы
пад увагу, улıчваючы; He did poorly in his

consign
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. пазбаўляцца ад (каго-н., чаго-н.) 2. перадаваць; даручаць, давяраць 3. прызначаць 4. comm. адпраўляць,
пасылаць
consignment  n. comm. 1. груз,
партыя тавару 2. адпраўка, пасылка грузаў; a
consignment note транспартная накладная
3. кансігнацыя
consist v. 1. (of) складацца; Water consists of hydrogen and oxygen. Вада складаецца
з вадароду і кіслароду. 2. (in) заключацца;
National strength consists not only in national
armies. Магутнасць краіны заключаецца не
толькі ў магутнасці яе арміі.
consistency  n. 1. паслядоўнасць,
лагıчнасць; трываласць, пастаянства; узгодненасць 2. кансістэнцыя, шчытнасць, шчыльнасць
consistent adj. 1. паслядоўны, стойкі; заўзяты; трывалы, пастаянны 2. (with)
сумяшчальны; адпаведны
consistently adv. паслядоўна, стойка, пастаянна, заўзята
consolation n. суцяшэнне, уцяшэнне, заспакаенне; а consolation prize «суцяшальны» прыз
console1  n. 1. кансоль, кранштэйн
2. пульт аператара
console2  v. суцяшаць, уцяшаць,
заспакойваць
consolidate  v. умацоўваць, кансалідаваць
consonant  n. ling. кансанант, зычны гук, зычная лıтара
consort n. fml муж (каралевы); жонка
(караля); the prince consort муж каралевы,
якая правіць; the queen consort жонка караля, якı правіць
consortium  n. (pl. consortiums or
consortia) кансорцыум
conspicuous  adj. прыкметны, кıдкі, якıкıдаецца ў вочы; а conspicuous failure
яўны правал, яўная няўдача; a conspicuous
success вельмі вялıкі поспех; make oneself
conspicuous звяртаць на сябе ўвагу ♦ be
conspicuous by one’s absence вызначацца
сваёй адсутнасцю
conspicuously adv. прыкметна
conspiracy n. змова, загавор
conspirator  n. змоўшчык, загаворшчык
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consulate
conspire  v. (against) арганізоўваць
змову, згаворвацца (супраць каго-н.)
constable  n. BrE канстэбль (ніжэйшы паліцэйскі чын)
constancy  n. пастаянства, нязменнасць, трываласць, непахıснасць; вернасць;
цвёрдасць
constant  adj. 1. пастаянны, нязменны, заўсёдны; constant complaints няспынныя скаргі 2. нязменны, сталы; constant
voltage пастаяннае напружанне 3. верны; а
constant friend верны сябра
constantly  adv. пастаянна, нязменна; заўсёды, заўжды
constellation  n. 1. сузор’е 2. fml
плеяда
consternation n. fml жах, спалох,
змярцвенне, здранцвенне (ад жаху)
constipation n. med. запор
constituency  n. 1. выбарчая акруга 2. выбаршчыкі адной выбарчай акругі
constituent1  n. 1. выбаршчык,
член выбарчай акругі 2. складнік, састаўная
частка
constituent2  adj. fml якı складае
частку ад цэлага
constitute  v. 1. складаць, утвараць
2. fml ствараць
constitution  n. 1. канстытуцыя;
the US Constitution Канстытуцыя Злучаных
Штатаў Амерыкі 2. склад цела; He has a
strong constitution. У яго здаровы арганізм.
3. fml склад, састаў, будова; the constitution
of the air састаў/склад паветра
constitutional adj. 1. канстытуцыйны 2. med. арганıчны, канстытуцыянальны
constraint n. 1. абмежаванне; money constraints абмежаванні ў грашовых сродках 2. скаванасць, напружанасць; without
constraint натуральна
construct  v. 1. будаваць, канструяваць 2. ствараць, складаць, прыдумваць 3. ling.
будаваць (сказ)
construction n. 1. будаўнıцтва, будоўля; housing construction жыллёвае будаўнıцтва 2. канструкцыя, збудаванне, будынак,
пабудова; a construction site будаўнıчая
пляцоўка 3. ling. канструкцыя
constructive adj. канструктыўны;
constructive suggestions канструктыўныя
прапановы
consul n. консул
consulate n. консульства

consult
consult  v. 1. кансультавацца, раіцца;
consult a doctor звяртацца да ўрача; consult
a lawyer параіцца з юрыстам 2. даведвацца;
consult a dictionary звяртацца да слоўніка,
глядзець слова ў слоўніку 3. (with) раіцца
4. браць/прымаць пад увагу; consult smb.’s
interests улıчваць чые-н. інтарэсы
consultant n. кансультант
consultation n. кансультацыя; парада
consultative adj. кансультатыўны,
дарадчы; a consultative committee кансультатыўны камітэт
consulting  adj. 1. якı кансультуе; a
consulting physician урач-кансультант 2. :
consulting hours гадзıны прыёму
consulting room  n. кабінет
урача
consume v. fml 1. спажываць; з’ядаць
2. расходаваць, браць; consume a lot of fuel
расходаваць шмат паліва 3. ахопліваць; мучыць, грызці; He is consumed with envy. Яго
грызе зайздрасць.
consumer  n. 1. спажывец 2. абанент; абанентка
consumer goods n. спажывецкія тавары
consumption1 n. 1. fml спажыванне; per capita consumption спажыванне на
душу насельніцтва 2. расход (паліва, паветра і да т.п.), выдатак
consumption2  n. med., dated туберкулёз лёгкіх, сухоты
cont., contd (пісьмовае скар. ад continued) :
cont. on p. 27 працяг на старонцы 27
contact1  n. 1. кантакт; сутыкненне,
дачыненне; be in contact быць у кантакце,
кантактаваць; судакранацца; come into contact (with) звязвацца, наладжваць/устанаўліваць кантакт; make contact (with) наладжваць кантакт 2. pl. contacts адносіны, знаёмства, сувязі 3. знаёмы (звыч. дзелавы) 4. electr.
кантакт; make/break contact уключыць/выключыць электрычнасць 5. infml (кантактавая) лıнза
contact2  v. быць у кантакце, кантактаваць; наладзіць сувязь, звязацца
contact lens n. кантактавая лıнза
contagion n 1. перадача, распаўсюджанне інфекцыі 2. fml інфекцыя
contagious  adj. 1. заразны, інфекцыйны, кантагіёзны 2. заразлівы; contagious
laughter заразлівы смех
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content
contain  v. 1. умяшчаць 2. змяшчаць
3. fml стрымліваць (пачуцці)
container  n. 1. умяшчальня, ёмістасць, ёмішча, пасудзіна 2. стандартная тара,
кантэйнер 3. рэзервуар, прыёмнік
contaminate  v. 1. забруджваць,
пэцкаць 2. заражаць, рабıць радыеактыўным
3. ling. кантамінаваць
contamination  n. 1. забруджванне, забрудненне 2. заражэнне 3. ling. кантамінацыя
contamination meter  n.
дазіметр, апарат для вызначэння наяўнасці
радыеактыўных рэчываў
contemplate n. 1. абдумваць, думаць, раздумваць, меркаваць 2. fml сузіраць,
уважліва разглядаць
contemplation  n. 1. fml сузіранне 2. абдумванне, роздум, развага, разважанне
contemporary1 n. сучаснік; сучасніца
contemporary2  adj. (with) сучасны; contemporary writers сучасныя пісьменнікі
contempt  n. (for) пагарда; hold
smb. in contempt пагарджаць кім-н.
contemptible  adj. fml агıдны,
брыдкі, паскудны, нікчэмны
contemptuous  adj. fml (of) пагардлівы
contemptuously  adv. пагардліва
contend v. 1. змагацца; contend with
difﬁculties змагацца з цяжкасцямі 2. сапернічаць, спаборнічаць; contend for the championship спаборнічаць за першынство 3. fml
сцвярджаць, заяўляць
contender  n. 1. сапернік 2. прэтэндэнт, кандыдат
content1  n. 1. pl. contents змесціва;
тое/усё, што змяшчаецца/знаходзіцца (у чым-н.)
2. pl. contents змест; a table of contents змест
3. сутнасць, асноўны змест 4. утрыманне
(чаго-н. у чым-н.), колькасць
content2 n. задавальненне, здавальненне, здаволенасць, здаволенне; ♦ to one’s
heart’s content уволю, усмак, колькі душа
захоча/пажадае
content3 adj. задаволены, здаволены
content4  v. 1. задавальняць, здавальняць 2. : content oneself (with) fml здавольвацца, задавальняцца

contented
contented  adj. задаволены, здаволены
contentedly  adv. задаволена,
здаволена
contention n. fml 1. сварка, звадка,
разлад; рознагалоссе; спрэчка, пярэчанне
2. пункт погляду/гледжання, сцверджанне (у
спрэчцы) 3. спаборніцтва ♦ be in contention
for smth. змагацца за што-н.
contentment  n. задавальненне,
здавальненне, здаволенасць
contest1 n. 1. спаборніцтва 2. конкурс
contest2  v. 1. змагацца (за што-н.),
спаборнічаць; дабівацца, дамагацца (чаго-н.);
канкурыраваць (на выбарах) 2. абвяргаць,
аспрэчваць; contest smb.’s decision аспрэчваць чыё-н. рашэнне
contestant  n. 1. удзельнік спаборніцтва 2. канкурэнт, сапернік, працıўнік
context  n. 1. кантэкст 2. сітуацыя;
сувязь; фон, абставіны
continent  n. мацярык, кантынент;
the Continent BrE (кантынентальная) Еўропа
continental  adj. 1. кантынентальны; тыповы для Еўропы, выключаючы Брытанскія астравы 2. тыповы для кантынента/
мацерыка; a continental climate кантынентальны клıмат; a continental breakfast лёгкае
снеданне (кава з булачкай); a continental
quilt BrE падшываная коўдра
continua n. pl. → continuum
continual  adj. пастаянны, заўсёдны, якı штораз паўтараецца
continually adv. пастаянна
continuation  n. (of/in) працяг,
прадаўжэнне
continue  v. 1. працягваць рабıць
(што-н.) далей 2. працягвацца 3. узнавıць,
аднавıць; to be continued працяг будзе
continuity n. безупыннасць, бесперапыннасць, неразрыўнасць, непарыўнасць
continuous  adj. няспынны, бесперапынны; працяглы
continuously adv. няспынна, бесперапынна
continuum  n. (pl. continua) кантынуум
contour  n. контур, абрыс; a contour
map контурная карта
contraception  n. кантрацэпцыя,
выкарыстанне процізачаткавых/супрацьзачаткавых сродкаў; прадухіленне цяжарнасці
contraceptive1  n. кантрацэптыў,
процізачаткавы/супрацьзачаткавы сродак
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contrite
contraceptive2  adj. кантрацэптыўны, процізачаткавы, супрацьзачаткавы
contract1  n. кантракт, дамова, дагавор, пагадненне
contract2  v. 1. заключаць дагавор/
пагадненне; браць на сябе абавязкі 2. сціскаць;
сціскацца; скарачаць; скарачацца; contract
expenses скарачаць выдаткі 3. набываць
(прывычку, звычку), атрымліваць, падхопліваць; contract a disease захварэць
contraction  n. 1. сцісканне, звужэнне, сцягванне, памяншэнне 2. набыццё
(прывычкі, звычкі) 3. ling. скарочаная форма,
скарачэнне
contradict v. 1. супярэчыць; пярэчыць 2. адмаўляць; абвяргаць
contradiction n. 1. супярэчнасць,
супярэчлівасць 2. абвяржэнне 3. нязгода ♦ а
contradiction in terms лагıчная неадпаведнасць
contradictory adj. супярэчлівы
contralto n. кантральта
contraption  n. хітрамудрае
прыстасаванне, хітрамудрая прылада
contrary1 n. процілегласць, супрацьлeгласць; the contrary нешта адваротнае/
процілеглае/супрацьлеглае ♦ on the contrary
наадварот; to the contrary у адваротным сэнсе, інакш; interpret to the contrary разумець
у адваротным сэнсе
contrary2  adj. процілеглы, супрацьлеглы
contrary3  adj. fml упарты; свавольны, натурысты, капрызны, наравıсты
contrast1 n. процілегласць, супрацьлегласць, кантраст; процістаўленне, супрацьстаўленне; параўнанне, параўноўванне; in
contrast with smth. у процілегласць чаму-н.;
у параўнанні з чым-н.
contrast2  v. 1. супастаўляць; параўноўваць 2. процістаўляць, проціпастаўляць,
супрацьстаўляць
contribute v. (to/towards) 1. садзейнічаць, спрыяць 2. ахвяраваць (грошы); рабıць уклад/унёсак (у якую-н. справу)
contribution n. (to/towards) 1. садзейнічанне 2. узнос, ахвяраванне
contributor  n. (to) 1. прычына,
фактар 2. ахвяравальнік; фундатар 3. супрацоўнік (газеты або часопіса)
contributory  adj. які садзейнічае, спрыяльны
contrite adj. fml якı каецца/раскайваецца; якı ў роспачы

contritely
contritely adv. пакаянна, з раскаяннем; са скрухай, з жалем, засмучана, журботна
contrition n. раскаянне; шкадаванне
contrivance  n. fml 1. выдумка
2. прылада, прыстасаванне
contrive v. fml 1. умудрацца, ухітрацца 2. спраўляцца, уладжваць/парадкаваць
(свае) справы
contrived  adj. derog. напускны;
штучны; contrived cheerfulness напускная/
штучная весялосць
control1  n. 1. кіраванне 2. кантроль,
праверка 3. стрыманасць, самавалоданне
4. рэгуліроўка, рэгуляванне 5. tech. рычаг;
ручка 6. pl. controls панэль кіравання; a
control tower aeron. кантрольна-дыспетчарскі пункт; be in control (of) мець свой уплыў,
кіраваць, кантраляваць; bring under control
падпарадкаваць свайму ўплыву; get beyond/
out of control выйсці з-пад кантролю/уплыву; lose control страціць кантроль/самавалоданне
control2 v. 1. кіраваць 2. кантраляваць
controller n. 1. кантралёр 2. comput.
кантралёр
controversial  adj. спрэчны, дыскусıйны; супярэчлівы
controversially  adv. спрэчна; супярэчліва
controversy  n. спрэчка, дыскусія,
палеміка; beyond/without controversy бясспрэчна
conundrum n. галаваломка, загадка; speak in conundrums гаварыць загадкамі
conurbation  n. fml некалькі гарадоў, якıя разраслıся і злілıся ў адзıн вялıкі
горад
convalesce  v. ачуньваць, выздараўліваць, папраўляцца
convalescence  n. ачуньванне,
ачунянне, выздараўленне, папраўка
convalescent1  n. той, хто ачуньвае/папраўляецца (пасля хваробы, ранення)
convalescent2  adj. якı ачуньвае/
папраўляецца (пасля хваробы, ранення)
convection n. tech. канвекцыя; convection current канвекцыйны паток
convector n. канвектар
convene v. fml склікаць, збіраць (сход)
convenience  n. 1. выгода; выгоды; камфорт; a ﬂat with all the modern conveniences кватэра з усıмі сучаснымі выгодамі; public convenience/public conveniences
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conversion
BrE грамадскі туалет 2. выгада; a marriage
of convenience шлюб па разлıку; at your
convenience fml як/калı/дзе Вам будзе зручна
convenient adj. зручны, выгодны,
прыдатны
conveniently adv. зручна, выгодна
convent  n. манастыр, кляштар (жаночы)
convention  n. 1. дамова, дагавор,
пагадненне, канвенцыя 2. звычай 3. theatre
умоўнасць 4. сход, з’езд; a teachers’ convention з’езд настаўнікаў
conventional  adj. 1. звычайны;
агульнапрыняты, традыцыйны; conventional
clothes адзенне, якое выпускаецца вялıкімі
партыямі; conventional ideas/opinions традыцыйныя ідэі/погляды 2. звычайны (пра
ўзбраенне – у процілегласць атамнаму); conventional weapons звычайныя вıды зброі
conventionally  adv. традыцыйна, шаблонна
converge  v. сыходзіцца (пра лініі,
дарогі і да т.п.)
convergence  n. канвергенцыя,
сыходжанне/супадзенне ў адным пункце
convergent  adj. канвергентны,
сыходны, збежны
conversant  adj. fml добра знаёмы;
conversant with a subject знаёмы з прадметам; дасведчаны
conversation n. гутарка, размова,
гаворка; have/hold a conversation with smb.
весці размову з кім-н.
conversational  adj. гутарковы,
размоўны; conversational English гутарковая
англıйская мова
conversationally  adv. гутаркова, размоўна
converse1  n. the converse fml адваротнае сцверджанне, палажэнне; адваротныя
адносіны
converse2 ] adj. fml адваротны, зваротны
converse3 v. fml размаўляць, гаварыць
conversely  adv. fml адваротна, наадварот, зваротна
conversion  n. 1. (from, into) ператварэнне, пераход (з аднаго стану ў іншы),
перавод, змяненне; conversion from yards
into metres пераход ад ярдаў да метраў; the
conversion of a house into ﬂats перабудова
дома ў кватэры 2. (from, to) схіленне (да
якой-н. веры), пераход (у іншую веру) 3. канверсія

convert
convert1  n. 1. relig. неафıт 2. той, якı
перайшоў з адной партыі ў ıншую
convert2  v. 1. (into/to) ператвараць;
ператварацца; перарабляць, пераводзіць; convert dollars into pounds пераводзіць долары
ў фунты 2. пераварочваць, звяртаць (у іншую
веру), схіляць
converter n. 1. tech. канвертар, рэторта 2. electr. ператваральнік (току, частаты)
convertible1  n. 1. аўтамабıль з
адкідным верхам 2. канапа-ложак
convertible2  adj. 1. абарачальны,
зменны, заменны 2. адкідны; складны; а convertible sofa складная канапа; а convertible
seat адкідное сядзенне 3. ﬁnance абарачальны
convex adj. пукаты; a convex mirror
пукатае люстра
convey v 1. перадаваць (паведамленні,
думкі), паведамляць, выяўляць 2. перавозіць,
перапраўляць 3. law перадаваць (права, маёмасць каму-н.)
conveyor belt  n. tech. канвеер,
транспарцёр
convict1 n. law асуджаны, зняволены;
катаржнік
convict2 v. law прызнаваць вінаватым,
выносіць прысуд/прыгавор, прыгаворваць,
асуджаць
conviction n. 1. перакананне 2. упэўненасць, перакананасць; in full conviction з
поўнай упэўненасцю 3. law асуджэнне, прысуд, прызнанне вінаватым
convince v. пераконваць
convincing adj. пераканаўчы, пераканальны
convincingly  adv. пераканаўча,
пераканальна
convivial  adj. 1. кампанейскі, вясёлы 2. святочны, банкетны
convoy1 n. 1. суправаджэнне 2. калона
(аўтатранспарту); караван (суднаў); канвой; travel in convoy ехаць калонай
convoy2  v. суправаджаць; канваıраваць
convulse v. 1. калацıцца, уздрыгваць;
бıцца ў сутаргах/канвульсіях; be convulsed
with laughter калацıцца ад смеху 2. выклікаць сутаргі/канвульсіі
convulsion n. (звыч. pl. convulsions)
канвульсія, сутарга, сударга
convulsive  adj. канвульсıўны, сутаргавы
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cooperation
coo  v. буркаваць, варкаваць; They are
billing and cooing. Яны буркуюць як галубкі.
cook1  n. 1. кухар; кухарка 2. naut. кок
♦ too many cooks spoil the broth ≅ y сямı нянек дзіця мурзатае
cook2 v. 1. гатаваць, варыць (ежу) 2. infml
звесці, знıшчыць (каго-н.)
cook up  phr.v. infml падрабıць,
сфабрыкаваць; cook up charges сфабрыкаваць абвінавачанне
cooker n. BrE пліта, печ
cookery  n. кулінарыя, гатаванне
(ежы); а cookery book кулінарная кнıга;
cookery lessons урокі па кулінарыі
cookie n. (хатняе) пячэнне
cool1  n. 1. the cool прахалода, халадок;
the cool of the evening вячэрняя прахалода
2. спакой, спакойнасць, стрыманасць ♦ keep/
lose one’s cool infml захоўваць/губляць самакантроль
cool2  adj. 1. халаднаваты, свежы; а cool
morning халаднавaтая раніца; а cool wind
свежы вецер 2. спакойны, стрыманы; Keep
cооl! Не гарачыся/супакойся! 3. сухı, непрыветны; а cool reception няветлівы прыём
4. дзёрзкі, нахабны; cool behaviour нахабныя
паводзіны 5. infml модны, сучасны; выдатны,
першакласны; Cool! Здорава!; Класна!; Крута!
cool3 v. 1. студзıць, ахалоджваць, астуджваць 2. ахалоджвацца, астываць ♦ cool it!
infml астынь!
cool down  phr.v. 1. супакойваць;
уціхамıрваць 2. астываць, ахалоджвацца
cool4 adv. infml спакойна, абыякава ♦ play
it cool infml дзейнічаць спакойна і стрымана
cooler n. халадзıльнік
coolly  adv. 1. халаднавата 2. спакойна
3. суха, непрыветна 4. дзёрзка
coolness  n. 1. халадок, прахалода;
сцюдзёнасць, ядранасць 2. спакойнасць 3. халоднасць (адносін)
coop1 n. куратнік (для свойскай птушкі);
клетка (для трусоў)
coop2 v. : (up) трымаць (каго-н.) пад замком у цесным памяшканні
co-op n. infml кааператыў
cooperate v. (with, in/on) 1. супрацоўнічаць; узаемадзейнічаць 2. садзейнічаць;
cooperate in the success of smth. садзейнічаць поспеху чаго-н. 3. кааперавацца, аб’ядноўвацца
cooperation  v. 1. супрацоўніцтва; садзейнічанне; in cooperation with у

cooperative
супрацоўніцтве з 2. узаемадзеянне 3. кааперацыя
cooperative1  n. кааператыў, кааператыўнае таварыства; a customers’/farm/
producers’ cooperative спажывецкі/фермерскі/вытворчы кааператыў
cooperative2  adj. 1. сумесны, супольны, аб’яднаны, якı дзейнічае ўзгоднена;
in a cooperative spirit у духу супрацоўніцтва
2. кааператыўны
cooperatively  adv. сумесна,
супольна
co-opt v. кааптаваць
coordinate1 n. 1. раўня (па становішчы) 2. звыч. pl. coordinates math. каардынаты, сістэма каардынат
coordinate2 v. каардынаваць, устанаўліваць правільныя суадносіны, узгадняць,
пагаджаць; coordinate efforts каардынаваць
намаганні
coordination n. 1. каардынацыя,
узгадненне, пагаджэнне 2. ling. злучэнне
coordinator n. каардынатар
coot  n. 1. zool. лысуха (вадаплаўная
птушка) 2. infml прасцяк, дурань; old coot
AmE, infml дурaнь ♦ as bald as a coot BrE,
infml ≅ зусıм лысы/лысы як калена
cop1 n. infml 1. паліцэйскі, коп 2. злаўленне, злоў ♦ not much cop BrE не вельмі добры, не Бог ведае якı, не вельмі каб
cop2  v. 1. атрымаць або перажыць што-н.
непрыемнае 2. заўва жыць, прымеціць
3. infml злавıць, застаць, накрыць, застукаць;
cop smb. at it злавıць каго-н. на месцы злачынства ♦ cop it BrE, slang атрымаць наганяй; трапіць у непрыемнае становішча
cope v. (with) спраўляцца, упраўляцца
copeck n. капейка
copier n. ксеракапіравальная машына =
photocopier
co-pilot n. другı пілот
copious  adj. багаты; вялıкі; шырокі;
шчодры; a copious vocabulary багaты слоўнікавы запас; a copious writer пладавıты
пісьменнік
copiously adv. багата, шчодра
copper n. 1. медзь 2. pl. coppers медзякı
(медныя грошы) 3. BrE, infml паліцэйскі
coppery  adj. 1. меднага колеру 2. якı
змяшчае ў сабе медзь
copra n. bot. копра
copse n. гай
copula n. ling. дзеяслоў-звязка
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corner
copulate  v. biol., fml спароўвацца,
злучацца
copulation n. biol., fml спароўванне, злучка
copy1  n. 1. экзэмпляр 2. копія 3. рукапіс;
а fair copy чыставıк; a rough copy чарнавıк
4. comput. капıраванне; копія
copy2  v. 1. капıраваць, здымаць копію
2. перапıсваць, спıсваць 3. пераймаць, імітаваць
copy down phr.v. запıсваць
copy out phr.v. выпıсваць
copyist n. 1. перапıсчык; перапıсчыца
2. капіроўшчык; капіроўшчыца 3. пераймальнік; пераймальніца; імітатар; імітатарка
copyright  n. аўтарскае права; copyright reserved аўтарскае права захавана (перадрук забараняецца)
coral1 n. карал
coral2 adj. каралавы, каралавага колеру
cord  n. 1. вяроўка, аборка, шнурок, матузок 2. electr. шнур 3. anat. звязка; vocal
cords галасавыя звязкі 4. pl. cords infml
штаны з рубчастага плıсу або вельвету
cordial1 n. 1. сіроп 2. лікёр
cordial2  adj. fml сардэчны, шчыры,
гасцıнны, ветлівы; a cordial smile прыветлівая
ўсмешка; a cordial welcome цёплы прыём; a
cordial invitation сардэчнае запрашэнне
cordiality  n. сардэчнасць, шчырасць, ветлівасць
cordially  adv. сардэчна, шчыра, ветліва, з цеплынёй
cordon n. кардон, загараджальны атрад
corduroy  n. textile рубчасты пліс;
вельвет; pl. corduroys вельветавыя або плıсавыя штаны
core  n. 1. сярэдзіна, асяродак; унутранасць; сарцавıна, ядро; the core of an apple
сарцавıна яблыка 2. сутнасць 3. tech. стрыжань, асяродак ♦ to the core да сутнасці
cork1  n. 1. кара коркавага дуба 2. корак,
затычка
cork2  v. затыкаць коркам, закаркоўваць
(бутэльку)
corkscrew  n. 1. штопар 2. aeron.
крутая спіраль, штопар
cormorant n. zool. баклан вялıкі
corn1 n. збожжа, збажына; AmE кукуруза
corn2 n. мазоль (звычайна на назе)
corner1  n. 1. кут, куток; рог, вугал; in
the corner of the room у куце пакоя; at/on
the corner of the street на рагу/вуглу вуліцы;
turn the corner завярнуць за рог/вугал 2. за-

corner
кавулак, патайны закутак; in a quiet corner у
зацıшным кутку ♦ round the corner зусıм
блıзка; cut corners зразаць вуглы, ісцı напрасцяк; in a corner у куце, у безвыходным
становішчы
corner2  v. 1. загнаць у вугал, паставіць
у тупıк; прыперці да сцяны 2. скупляць тавары з мэтай спекуляцыі; corner the market
завалодаць рынкам
cornerstone n. 1. краевугольны камень 2. archit. кутні/вуглавы камень
cornet  n. 1. mus. карнет 2. BrE вафельны ражок
cornﬁeld  n. поле, палетак (засеяны
збожжавымі), нıва
cornﬂakes n. pl. кукурузныя шматкı
cornﬂour n. кукурузная мука
cornﬂower n. bot. валошка, васілёк
cornice n. 1. карнıз 2. навісь
corny adj. infml банальны, збıты, неарыгінальны; а corny joke збıты жарт; а corny
ﬁlm банальны фільм
corollary  n. fml выснова, вывад,
заключэнне
corona n. (pl. coronae) 1. astron. карона, вянец 2. electr. карона, каронны разрад
3. bot. карона 4. anat. каронка (зуба)
coronary1  n. трамбоз вянечных сасудаў
coronary2  adj. med. вянечны, каранарны; coronary thrombosis каранарны
трамбоз
coronation n. каранацыя
coroner  n. следчы, якı вядзе справы
аб гвалтоўнай або раптоўнай смерці; следчы
па асоба важных справах
coronet  n. 1. маленькая карона
2. дыядэма
corpora pl. → corpus
corporal1 n. капрал
corporal2  adj. fml цялесны, фізıчны;
corporal defects фізıчныя недахопы/заганы;
corporal punishment цялеснае пакаранне,
лупцоўка
corporate  adj. 1. уласцıвы, якı належыць усıм члeнам якой-н. групы, калектыўны, супольны, агульны; corporate responsibility калектыўная адказнасць; а corporate
body юрыдычная асоба; а corporate effort
агульнае намаганне; а corporate town горад,
якı мае самакіраванне/з сістэмай самакіравання 2. карпаратыўны/якı належыць карпарацыі
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correspondence course
corporately  adv. калектыўна, супольна, сумесна
corporation n. 1. аб’яднанне, таварыства, суполка, карпарацыя 2. BrE муніцыпалітэт
corps  (pl. corps ) n. 1. mil. корпус,
род войск, служба; the medical corps медыцынская служба; Corps of Engineers інжынерныя войскі 2. корпус (галіна службы); the
diplomatic corps дыпламатычны корпус; the
press corps інфармацыйная служба
corps de ballet n. кардэбалет
corpse n. труп
corpus  n. (pl. corpora or corpuses)
збор, звод (тэкстаў, законаў і да т.п.); the
whole corpus of Renaissance poetry поўны
збор паэзіі эпохі Адраджэння
corpuscle  n. anat. часцıнка, цельца,
карпускула; red/white corpuscles physiol.
чырвоныя/белыя крывяныя цельцы
corral  n. AmE 1. загарадзь для жывёлы; загарадзь для лоўлі дзıкіх жывёл 2. заслон з абозных павозак (вакол лагера)
correct1 adj. 1. правільны, слушны, дакладны, карэктны 2. адпаведны, прыдатны
correct2  v. 1. выпраўляць, папраўляць
2. правіць, карэкцıраваць
correction n. выпраўленне, папраўка;
праўка; карэктура
corrective  adj. fml папраўчы, карэкцыйны; corrective punishment папраўчае пакаранне
correctly  adv. 1. правільна, слушна,
дакладна 2. карэктна
correctness n. 1. правільнасць, слушнасць, дакладнасць 2. карэктнасць, добрапрыстойнасць
correlation  n. (between) узаемасувязь, суадносіны; a high correlation between
unemployment and crime цесная ўзаемасувязь памıж беспрацоўем і злачыннасцю
correspond v. (to, with) 1. адпавядаць, суадносіцца; correspond to smb.’s needs адпавядаць чыıм-н. патрабаванням; correspond with reality адпавядаць рэчаıснасці
2. супадаць 3. перапıсвацца, ліставацца
correspondence  n. 1. перапıска, ліставанне; be in correspondence перапıсвацца, ліставацца 2. карэспандэнцыя (паштова-тэлеграфныя адпраўленні) 3. адпаведнасць, суадноснасць
correspondence course  n.
завочны курс

correspondent
correspondent  n. 1. карэспандэнт (газеты, часопісa і да т.п.); a war correspondent ваенны карэспандэнт 2. асоба, з
якой вядзецца перапıска; карэспандэнт
corresponding adj. 1. адпаведны
2. падобны, аналагıчны
correspondingly  adv. 1. адпаведна 2. падобна, аналагıчна
corridor n. калідор ♦ the corridors of
power «калідоры ўлады», кіруючыя колы
corroborate  v. fml пацвярджаць,
сцвярджаць; падмацоўваць (тэорыю)
corroboration  n. пацвярджэнне,
сцвярджэнне; in corroboration of smth. у
пацвярджэнне чаго-н.
corrode  v. 1. раз’ядаць; Rust corrodes
iron. Іржа раз’ядае жалеза. 2. іржавець, ржавець, каразıраваць, падвяргацца карозіі; cause
metal to corrode выклікаць карозію металу
corrosion  n. 1. карозія, акісленне,
(і)ржаўленне 2. карозія, (і)ржа; corrosion on
the car’s body карозія на корпусе аўтамабıля
corrosive  adj. едкі, якı раз’ядае, каразıйны, разбуральны; corrosive effects разбуральныя эфекты/уздзеянні
corrugated  adj. 1. зморшчаны
2. tech. гафрыраваны, рыфлены; corrugated
iron рыфленае жалеза
corrupt1  adj. 1. амаральны, заганны,
дрэнны, кепскі, благı; сапсаваны; a corrupt
political system, full of violence заганная
палітычная сістэма, пабудаваная на насıллі
2. карумпıраваны, несумленны, схıльны да
хабару, прадажны; а corrupt judge прадажны суддзя; corrupt practices карупцыя
3. скажоны, перакручаны; неверагодны; няпэўны; а corrupt form of French скажоная
форма французскай мовы
corrupt2  v. 1. псаваць; псавацца; разбэшчваць; разбэшчвацца; corrupt the character псаваць характар; It is claimed that television corrupts. Існуе думка, што тэлебачанне
разбэшчвае. 2. падкупляць, даваць хабар
corruption  n. 1. карупцыя, прадажнасць 2. разбэшчванне, распуста 3. разбэшчанасць, распуснасць
corset n. гарсэт
cortège  n. франц. картэж, выезд; урачыстае шэсце; a funeral cortege пахавальная/
жалобная працэсія
cos (таксама ’cos) conj. BrE, infml (скар.
ад because) таму што, бо
cosmetic1  n. 1. касметычны сродак
2. pl. cosmetics касметыка
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cosmetic2  adj. 1. касметычны; cosmetic cream касметычны крэм 2. касметычны, знешні, паверхневы; a cosmetic repair
касметычны рамонт
cosmic  adj. касмıчны; cosmic iron
метэарытнае жалеза; cosmic rays касмıчныя
прамянı
cosmonaut n. касманаўт
cosmopolitan1  n. касмапалıт,
грамадзянін свету; грамадзянка свету
cosmopolitan2  adj. 1. касмапалітычны, населены людзьмı з розных куткоў
свету; a cosmopolitan city касмапалітычны
горад 2. касмапалітычны, з шырокім кругаглядам (пра чалавека, погляды)
cosmos  n. sing. the cosmos космас,
сусвет
cosset  v. песціць, галубіць, мілаваць,
лашчыць
cost1  n. 1. кошт, цана, вартасць; the
prime cost сабекошт; the cost of living
пражытачны мıнімум; free of cost бясплатна
2. pl. costs выдаткі, страты; the costs of production выдаткі вытворчасці ♦ at any cost/at
all cost(s) любой цаной/любым коштам/за
любую цану
cost2 v. (cost) 1. каштаваць, абыходзіцца;
What does it cost? Колькі гэта каштуе?; It cost
me a lot of money. Гэта абышлося мне вельмі
дорага. 2. патрабаваць, каштаваць; Dictionary
compiling costs a lot of time and care. Укладанне слоўніка патрабуе шмат часу і ўвагі.
3. прызначыць/назначыць цану (за работу
і г.д.); расцэньваць (тавар) ♦ cost smb. dear
прымусіць каго-н. моцна пакутаваць; cost a
man his health/life каштаваць чалавеку здароўя/жыцця
co-star n. вядомы акцёр, якı іграе разам з ıншымі вядомымі акцёрамі
costly  adj. 1. дарагı, якı каштуе шмат
грошай; costly furniture дарагая мэбля
2. дарагı, здабыты цаной вялıкіх ахвяр;
a costly victory дарагая перамога
costume  n. касцюм (асабліва тэатральнае/маскараднае адзенне або адзенне
пэўнага гістарычнага перыяду); a costume
drama/play гістарычная п’еса
cosy1  n. фастрыгаваны чахол (для чайніка)
cosy2 adj. утульны
cot n. 1. BrE дзіцячы ложак 2. невялıкі вузкі ложак
cottage  n. катэдж; невялıкі жылы дом
(асабліва ў сельскай мясцовасці)

cottage cheese
cottage cheese  n. сыр «катэдж»,
прасаваны тварог
cottage pie  n. мясная запяканка з
бульбай
cotton n. 1. бавоўна; a cotton dress паркалёвая сукенка; cotton wool BrE вата (медыцынская) 2. bot. бавоўнік, бавоўна 3. баваўняныя нıткі
cotton on  phr.v. BrE, infml (to) разумець, кеміць, цяміць, даўмецца, змікıціць,
дапяць
couch1 n. канапа
couch2  v. fml (звыч. у залежным стане)
выказваць, (с)фармуляваць; couched in the
idiom перададзены ідыёмай
couchette n. адкідное спальнае месца ў
вагоне
cough1  n. кашаль; give a slight cough
адкашляцца; have a bad cough моцна кашляць
cough2  v. 1. кашляць; пакашліваць 2. чхаць
(пра матор)
cough up  phr.v. 1. адкашліваць, адхаркваць 2. infml вылажыць/выкласці (грошы); неахвотна выдаць (інфармацыю)
could v. past → can
couldn’t скар. ад could not
council1  n. 1. савет, рада; а council
house дом, якı належыць муніцыпальнаму
савету; the city council муніцыпальны савет,
муніцыпалітэт; the Security Council Савет
Бяспекі (ААН) 2. нарада; hold a council праводзіць нараду
councillor n. 1. член савета 2. саветнік
councilor AmE = councillor
counsel1  n. 1. fml парада; give good
counsel даць добрую параду 2. адвакат; the
counsel for the defence абаронца абвінавачанага; the counsel for the plaintiff адвакат істца; the counsel for the prosecution абвінаваўца, пракурор; take counsel’s opinion пракансультавацца з адвакатам ♦ keep one’s own
counsel трымаць у сакрэце, памоўчваць
counsel2 v. fml раіць, даваць параду
counsellor  n. 1. саветнік, кансультант; a marriage guidance counsellor кансультант па пытаннях шлюбу 2. AmE адвакат
3. AmE выхавальнік; выхавальніца (у дзіцячым летнім лагеры)
counselor AmE = counsellor
count1 n. граф
count2  n. лік, падлıк, улıк; keep count
весці падлıк; lose count збıцца з лıку, губляць
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лік ♦ be out for the count (пра баксёра) быць
на падлозе, калı суддзя адлıчвае секунды;
ляжаць без памяці, быць у накаўце
count3  v. 1. лічыць, падлıчваць; count
one’s money лічыць грошы; count up to
three лічыць да трох 2. мець значэнне; Money
counts with him more than anything. Грошы
для яго – самае галоўнае; Every minute counts.
Дарагая кожная хвіліна. 3. прымаць у разлıк,
улıчваць; ﬁfty people not counting the
children пяцьдзясят чалавек, калı не лічыць
дзяцей; that doesn’t count гэта не ідзе ў
разлıк 4. лічыць, успрымаць; be counted as
friends лічыцца сябрамі ♦ don’t count your
chickens before they are hatched куранят увосень лıчаць; ≅ не той хлеб, што на полі, а
той, што ў гумне
count on phr.v. разлıчваць, спадзявацца (на каго-н. або што-н.)
count upon  phr.v. разлıчваць,
спадзявацца (на каго-н. або што-н.)
countable adj. злічальны, якı можна
злічыць, падлічыць
countdown n. адлıчванне секунд у
адваротным парадку (асабліва пры запуску
касмічнага карабля)
countenance1  n. fml твар, выраз
твару; an expressive countenance выразны
твар; change one’s countenance змянıцца з
твару
countenance2  v. fml. падтрымліваць, адабраць, ухваляць; дазваляць
counter1  n. 1. прылавак 2. фıшка (для
падліку ў гульнях); 3. шашка (у гульні) 4. tech.
лічыльнік ♦ over the counter у продажы без
рэцэпта (пра лекі); under the counter тайна,
падпольна
counter2 v. 1. працıвіцца, процістаяць,
процідзейнічаць, супрацьстаяць, супрацьдзейнічаць 2. fml пярэчыць, супярэчыць 3. sport
парыраваць і правесці контратаку, нанесці
ўдар у адказ
counter3  adv. (to) у процілеглым напрамку, наадварот, (на)супраць, (на)супроць;
act counter to all advice зрабıць насуперак
таму, што параілі
counteract  v. процідзейнічаць,
супрацьдзейнічаць, перашкаджаць; нейтралізаваць; counteract poison нейтралізаваць яд
counteraction  n. процідзеянне,
супрацьдзеянне; перашкода; нейтралізацыя
counter-attack1  n. контратака,
контрнаступленне
counter-attack2 v. контратакаваць

counterbalance
counterbalance1 n. 1. процівага
2. ураўнаважвальная сıла
counterbalance2  v. 1. ураўнаважваць, служыць процівагай 2. нейтралізаваць дзеянне, ураўнаважваць
counterclockwise1  adj. AmE
якı рухаецца супраць/супроць гадзıннікавай
стрэлкі
counterclockwise2  adv. AmE
супраць/супроць гадзıннікавай стрэлкі
counterfeit1 n. падробка; падлог
counterfeit2  adj. падроблены, фальшывы, падложны; a counterfeit coin фальшывая манета
counterfeit3  v. падрабляць, падробліваць; фальсіфікаваць; counterfeit money
падрабляць грошы; counterfeit smb.’s signature падрабляць чый-н. подпіс
counterfoil  n. BrE карашок (чэка,
квітка, білета)
counterpane  n. dated падшыванае/вязанае пакрывала (на ложку)
counterpart  n. 1. калега, службовая асоба, якая займае аналагıчную пасаду (у
іншай установе, у іншай краіне) 2. копія,
дублікат
countess n. графıня
countless adj. незлічоны
count noun  n. ling. назоўнік, якı
ўжываецца ў адзіночным і множным лıку
country1  n. 1. краıна 2. the country
жыхары краıны, насельніцтва 3. радзıма, бацькаўшчына, айчына, родны край 4. the country сельская мясцовасць 5. мясцовасць, тэрыторыя
country2 adj. вясковы, сельскі; country
life вясковае жыццё
country and western  n. музыка кантры, папулярная музыка ў стылі, якı
характэрны для паўднёвых і заходніх раёнаў
ЗША
countryman  n. (pl. -men) 1. зямляк, суайчыннік 2. вясковы жыхар, селянıн
countryside  n. сельская мясцовасць
county n. графства (у Вялікабрытаніі,
Ірландыі); акруга (у ЗША)
coup n. 1. дзяржаўны пераварот 2. паспяховы ход; поспех у справах
coup d’еtat  n. (pl. coups d’еtat)
дзяржаўны пераварот
couple1 n. 1. пара (муж і жонка; жаніх і
нявеста); а married couple сямейная пара
2. пара (у танцы) 3. пара, два; infml некалькі;
in a couple of days праз два-тры дні
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couple2  v. 1. (together) спалучаць, злучаць; счэпліваць (вагоны) 2. (with) спароўваць; спароўвацца; злучаць (жывёлу)
coupling  n. 1. злучэнне, спалучэнне
2. tech. счапленне
coupon n. 1. купон 2. талон
courage n. мужнасць, храбрасць, смеласць, адвага; unfaltering/unshaken courage
непахıсная мужнасць; master up/pluck up/
summon up/take courage мужацца, сабраць
усю сваю мужнасць ♦ have the courage of
one’s convictions мець грамадзянскую мужнасць; take one’s courage in both hands мабілізаваць усю сваю мужнасць
courageous  adj. мужны, храбры,
адважны, бясстрашны
courgette n. BrE, bot. кабачок
courier  n. 1. кур’ер, пасыльны 2. BrE
агент, якı абслугоўвае турыстаў у час падарожжа
course1  n. 1. курс (лекцый, навучання,
лячэння); a basic course базавы курс; an advanced course курс павышанай ступені цяжкасці; an intermediate course курс сярэдняй
ступені цяжкасці; refresher courses курсы
павышэння кваліфікацыі 2. страва; a threecourse dinner абед з трох страў 3. курс,
напрамак, кірунак, накірунак; hold/lay/set a
course for браць/узяць курс на, накіроўвацца
на/у 4. ход, хада, цячэнне; the course of
events ход падзей; as a matter of course само
сабой зразумела ♦ in due course у свой час/у
належны час; in the course of у ходзе, у
працэсе, на працягу; of course вядома,
безумоўна, бясспрэчна
course2 v. fml (пра вадкасць) хутка цячы,
бегчы; Tears coursed down her cheeks. Слёзы
цяклі па яе шчоках.
court1  n. 1. суд; судовы працэс 2. (the
court) суддзі; Supreme Court Вышэйшы суд
(апеляцыйны суд па грамадзянскіх справах у
Вялікабрытаніі); a court of appeal апеляцыйны суд; a court of honour суд гонару;
open the court пачаць судовы працэс; take
smb. to court падаць на каго-н. у суд 3. sport
пляцоўка; а tennis court тэнісны корт 4. the
court двор (караля)
court2 v. 1. дабівацца (чаго-н.) ліслıвасцю,
улашчваць; court popularity дабівацца
папулярнасці; court the voters улашчваць
выбаршчыкаў 2. fml наклікаць (на сябе),
выклікаць; court danger/disaster наклıкаць
на сябе небяспеку/няшчасце 3. dated заляцацца; court a woman заляцацца да жанчыны

court card
court card n. BrE фігурная карта
courteous adj. ветлівы, пачцıвы, прыязны, далікатны
courteously  adv. ветліва, пачцıва,
прыязна, далікатна; з пашанай, з павагай
courtesy n. ветлівасць, пачцıвасць, далікатнасць ♦ (by) courtesy of smb. з ласкі
каго-н.
courtier ] n. hist. прыдворны
court martial1  n. ваенны суд,
трыбунал
court-martial2 v. аддаваць пад ваенны суд, пад трыбунал
courtship  n. dated заляцанне, залёты
(да жанчыны)
courtyard  n. унутраны двор (замка,
палаца і да т.п.); дзядзıнец
cousin  n. стрыечны/дваюрадны брат;
стрыечная/дваюрадная сястра
cove n. невялıкая бухта
coven  n. зборышча ведзьмакоў і ведзьмаў, шабаш
covenant  n. 1. пагадненне, дамова,
дагавор 2. bibl. запавет, завет; Books of the
Old and the New Covenant Стары і Новы
Запавет
cover1  n. 1. накрыўка; накıдка, чахол,
каўпак 2. вокладка; (to read) from cover to
cover (чытаць) ад вокладкі да вокладкі 3. пакрывала; посцілка 4. покрыў, покрыва; укрыццё, прыкрыццё, сховішча; take cover знайсцı сховішча, схавацца 5. канверт, пакет;
under plain cover у простым канверце, у
канверце/бандэролі без фıрменнага знака;
under separate cover у асобным канверце/
пакеце 6. tech. пакрышка, шына 7. прыбор
(сталовы) ♦ under cover тайна, сакрэтна;
under cover of пад прыкрыццём, пад покрывам
cover2  v. 1. накрываць; засцілаць, пакрываць; ахутваць; закрываць 2. (up) скрываць, хаваць; утойваць (пачуцці); cover up
for smb. infml пакрываць, выгароджваць каго-н.; cover up one’s nervousness хаваць
нервознасць
coverage n. агляд, асвятленне падзей
(у друку, па радыё, тэлебачанні), рэпартаж,
інфармацыя
covering  n. накрыўка, покрыўка,
чахол, абалонка
covering letter  n. суправаджальны ліст, суправаджальнае пісьмо
covert  adj. fml скрыты, завуаляваны,
тайны, таемны, патаемны; a covert dislike
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crack
скрытая непрыязнасць; a covert glance позірк употай; covert reasons скрытыя прычыны; a covert sneer/threat скрытая насмешка/
пагроза
covertly adv. fml скрыта, завуалявана,
тайна
cover-up  n. утойванне, укрыванне,
укрыццё (чаго-н. ганебнага або крымінальнага)
covet  v. fml прагнуць; моцна жадаць,
хацець; зайздросціць; дамагацца
covetous  adj. fml сквапны, скупы;
прагны да багацця; хцıвы, зайздросны, зайздрослівы
covetousness  n. fml сквапнасць,
скупасць; прагнасць; хцıвасць, зайздрасць
cow1 n. карова; самка (слана, кіта і да т.п.)
♦ till the cows come home вельмі доўга
cow2 v. запужваць, запалохваць, застрашваць
coward n. баязлıвец
cowardice  n. баязлıвасць, маладушнасць, нясмеласць
cowardliness n. баязлıвасць, маладушнасць, нясмеласць
cowardly  adj. баязлıвы, палахлıвы,
пужлıвы, маладушны; cowardly conduct маладушныя паводзіны
cowboy n. 1. каўбой, пастух (у Паўночнай Амерыцы) 2. BrE, infml несумленны
чалавек у бıзнесе
cower v. скурчвацца, згінацца (ад страху, сораму)
cowslip n. bot. першацвет, прымула
coxswain  n. 1. рулявы, стырнавы
2. старшынa шлюпкі
coy  adj. 1. сарамлıвы, сарамяжлівы, прытворна сцıплы (асабліва пра жанчыну, якая
прыкідваецца сарамлівай, каб прыцягнуць да
сябе ўвагу) 2. (about) скрытны
coyly adv. сарамлıва, з прытворнай сцıпласцю
coyness  n. сарамлıвасць, прытворная
сцıпласць
coyote n. zool. каёт
cozy AmE = cosy2
crab  n. 1. краб 2. мяса краба 3. the
Crab astron. Рак (сузoр’е) 4. the Crab astrol.
Рак (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся
пад гэтым знакам)
crabby adj. infml сярдзıты, злосны; нездаволены; зласлıвы
crack1  n. 1. трэшчына, расколіна, шчыліна 2. трэск, грукат; пстрыканне, лясканне,

crack
шчоўканне 3. infml поўха, аплявуха 4. infml
грубаваты жарт; саркастычная заўвага
5. slang крэк (наркотык з ачышчанага какаіну, да якога пры ўжыванні вельмі хутка ўзнікае хваравітая цяга) ♦ at the crack of dawn
infml на світанні, досвіткам, на золку; have a
crack at smth. infml паспрабаваць зрабıць
што-н.
crack2 adj. infml цудоўны, надзвычайны,
хвацкі, ладны, першакласны, запраўскі; a
crack shot першакласны стралок; a crack
unit mil. адборная часць
crack3  v. 1. расколваць, разбіваць; расколвацца, трэскацца, лопацца; crack nuts
калоць арэхі 2. шчоўкаць (хлыстом) 3. infml
ашалець, звар’яцець 4. разгадаць (код), вырашыць (праблему) ♦ crack a bottle infml. выпіць што-н. спіртное, кульнуць чарку; crack
a joke адпусцıць жарт
crack down  phr.v. (on) накıнуцца, абрушыцца (на каго-н.)
cracker  n. 1. крэкер 2. невялıкі
феерверк 3. : Christmas cracker хлапушка
crackers adj. BrE, infml крануты, дурнаваты
crackle1  n. патрэскванне (дроў); трэск
(выстралаў); хруст; a loud crackle моцны
трэск; the crackle of burning logs патрэскванне пален у вогнішчы
crackle2  v. патрэскваць, трашчаць;
хрустаць, хрусцець
crackling  n. 1. скваркa, добра падсмажаная свінıна 2. патрэскванне (дроў);
трэск (выстралаў); хруст; the crackling of
the ﬁre патрэскванне вогнішча/агню
crackpot1 n. infml вар’ят, шаленец
crackpot2  adj. infml шалёны, крануты; crackpot ideas шалёныя ідэі
cradle1 n. 1. калыска, люлька 2. вытокі,
пачатак; the cradle of civilisation вытокі
цывілізацыі 3. tech. рама, апора; калыска,
люлька ♦ from the cradle to the grave усё
жыццё
cradle2  v. калыхаць, укалыхваць, закалыхваць, люляць; cradle a baby in one’s
arms калыхаць/укалыхваць дзіця на руках
craft n. 1. рамяство 2. умельства, спрытнасць, майстэрства; хıтрасць, хıтрыкі 3. (pl.
craft) судна; The harbour was full of sailing
craft. У бухце было шмат суднаў. 4. (pl. craft)
самалёт, касмıчны карабель
craftily adv. хıтра, каварна
craftiness  n. хıтрасць, каварнасць,
каварства
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crank
craftsman  n. (pl. -men) 1. майстар; The furniture was made by the ﬁnest
craftsmеn. Мэбля была зроблена адмысловымі майстрамі. 2. рамеснік
craftsmanship  n. 1. майстэрства 2. тонкая работа
crafty  adj. хıтры, каварны; а crafty
politician хıтры палıтык; as crafty as a fox
хıтры як ліса; He is a crafty old devil. Ён
хітры як чорт.
crag n. стромая скала, уцёс
craggy adj. 1. скалıсты, багаты скаламі
2. круты, стромкі, стромы 3. грубаваты,
вуглаваты (твар)
cram  v. 1. (into) упıхваць, упіхаць;
cram clothes into a trunk упıхваць адзежу ў
куфар; cram people into a carriage упıхваць
людзей у вагон 2. перапаўняць; The theatre
was crammed. Тэатр быў бітком набіты.
3. infml : cram a pupil for an examination
рыхтаваць вучня да экзамену 4. наспех зазубрываць; cram for an examination наспех
зазубрываць да экзамену
crammer n. BrE, infml кароткатэрміновыя курсы, якıя рыхтуюць да экзамену; кароткі даведнік (па якой-н. дысцыпліне)
cramp1  n. сутарга, сударга; спазма;
The swimmer had an attack of cramp and had
to be lifted from the water. Плыўца звяла сутарга, і яго прыйшлося выцягнуць з вады.
cramp2  v. 1. звязваць, абмяжоўваць
(рух); перашкаджаць (развіццю); замінаць;
звужаць, звужваць 2. tech. змацоўваць скабой
♦ cramp someone’s style infml абразаць крылле; звязваць па руках і нагах; перашкаджаць
каму-н. поўнасцю праявıць сябе
cramped adj. 1. сцıснуты (аб прасторы) 2. неразборлівы (пра почырк)
cranberry n. журавıны; журавıна
crane1 n. 1. tech. (пад’ёмны) кран 2. журавель, жораў
crane2 v. выцягваць шыю (каб лепш разгледзець што-н.)
craneﬂy n. zool. даўганожка
crania pl. → cranium
cranial adj. anat. чарапны
cranium n. (pl. craniums or crania)
anat. чэрап
crank1 n. derog. дзівак; дзівачка
crank2  n. tech. крывашып; калена, каленчаты рычаг; завадная ручка (аўтамабіля)
crank3  v. 1. заводзіць (механізм) ручкай 2. (up) паскараць

cranky
cranky adj. BrE, infml 1. дзівакаваты,
эксцэнтрычны 2. капрызны, лёгка раздражняльны
cranny  n. шчыліна; трэшчына, расколіна ♦ (poke into) every nook and cranny
шукаць, заглядваючы ў кожны кут/кожную
шчыліну
crash1  n. 1. паломка; крушэнне, аварыя;
a car crash аўтамабıльная аварыя; a plane
crash авіякатастрофа; a train crash крушэнне цягніка 2. грукат, трэск; a crash of thunder грымоты; fall with a great/loud crash рухнуць з моцным трэскам/грукатам 3. крах,
банкруцтва
crash2  adj. ударны, паскораны, жорсткі;
а crash course in conversational French паскораны курс размоўнай французскай мовы;
go on a crash diet сесці на жорсткую дыету
crash3  v. 1. разбіваць; разбівацца 2. падаць з трэскам; валıцца, разбурацца 3. грукатаць, грукаць 4. пацярпець крах, абанкруціцца
crash barrier  n. бар’ер на аўтастрадзе, якı раздзяляе палосы з процілеглым
напрамкам руху
crash helmet  n. засцерагальны
шлем
crash landing  n. вымушаная
пасадка
crass adj. 1. дурны, неразумны, безразважны; crass behaviour неразумныя паводзіны 2. поўны, абсалютны (пра дурасць, некультурнасць і да т.п.)
crate n. кантэйнер
crater  n. кратaр (вулкана); адтуліна,
упадзіна; а lunar crater кратaр на Месяцы
crave  v. 1. (for) прагнуць, палка/горача
жадаць 2. dated прасıць, упрошваць; малıць
crawl1 n. 1. поўзанне 2. павольны рух; go
at a crawl хадзıць/ездзіць/рухацца павольна
3. sport. кроль
crawl2  v. 1. поўзаць, паўзцı, пластаваць
2. цягнуцца, валачыся, павольна рухацца/перамяшчацца 3. (with) кішэць; The whole
ground was crawling with ants. Усё навокал кішэла мурашамі. 4. (to) infml рабалепстваваць, нізкапаклоннічаць, поўзаць
crayﬁsh n. zool. рачны рак
crayon n. 1. каляровая крэйда; каляровы аловак; пастэль 2. малюнак пастэллю
craze  n. мода, агульнае захапленне; the
latest craze апошні крык моды
crazily  adv. па-вар’яцку; шалёна;
утрапёна
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creature
craziness  n. вар’яцтва; шаленства,
шал; утрапенне
crazy adj. infml 1. вар’яцкі, звар’яцелы;
шалёны; утрапёны; go crazy звар’яцець;
drive/make smb. crazy прыводзіць каго-н. у
шаленства 2. страшэнна захоплены (кім-н./чымн.); якı страціў розум ад захаплення (кім-н./чымн.); He is crazy about football. Ён страшэнна
захапляецца футболам; They were jazz crazy.
Яны страцілі розум ад захаплення джазам.
crazy paving  n. брукаванне без
падбору каменю
creak1 n. скрып, скрыпенне; рып, рыпенне
creak2  v. скрыпець, скрыпаць; рыпець,
рыпаць
creaky  adj. скрыпучы; рыпучы, рыплıвы; creaky stairs скрыпучая/рыпучая лесвіца
cream  n. 1. смятанка, вяршкı; sour
cream смятана; whipped cream узбıтая
смятанка; strawberries and cream клубнıцы/
трускалкі са смятанкай; skim the cream from
the milk здымаць вяршкı з малака 2. крэм;
chocolates with cream ﬁllings шакалад з крэмавай начынкай 3. крэм (касметычны сродак)
4. самае лепшае, цвет, краса (чаго-н.); the
cream of society цвет/краса грамадства
creamery n. маслабойня
creamy adj. 1. крэмавы (колер) 2. смятанкавы, сметанковы
crease1  n. 1. складка 2. згіб, загıб, загıн;
Her dress was full of creases. У яе ўся сукенка
памялася.
crease2 v. 1. рабıць складкі; мяцца, камячыцца (пра тканіну); This material creases
very easily. Гэтая тканіна вельмі мнецца.
create v. 1. ствараць, тварыць 2. выклікаць, рабıць
creation  n. 1. стварэнне 2. сусвет
3. тварэнне, твор; a creation of genius геніяльны твор, шэдэўр 4. the Creation bibl.
стварэнне сусвету
creative  adj. стваральны, творчы;
крэатыўны; creative abilities творчыя/стваральныя здольнасці; creative writing творчая
праца, сачыненне
creativity  n. стваральныя здольнасці, крэатыўнасць
creator  n. 1. стваральнік, творца,
тварэц 2. the Creator Бог, Тварэц
creature n. 1. стварэнне, жывая істота;
чалавек; а lovely creature чароўнае стварэнне (звыч. пра жанчыну); а poor creature беднае/няшчаснае стварэнне 2. крэатура; creature comforts зямныя даброты/выгоды ♦ a/

creche
the creature of smb./smb.’s creature fml
(чый-н.) cтаўленік
creche n. BrE дзіцячыя яслі
credence n. fml вера; давер, давер’е; a
letter of credence рэкамендацыйнае пісьмо/
рэкамендацыйны ліст; ﬁnd credence карыстацца даверам; give credence to smb. аказаць
давер’е каму-н.; refuse credence адмовіць у
давер’і/даверы
credentials  n. pl. 1. паслужны спіс;
мандат; пасведчанне 2. dipl. вярыцельныя
граматы
credibility  n. праўдападобнасць;
імавернасць
credible adj. праўдападобны; імаверны; якı заслугоўвае даверу; It hardly seems
credible. Гэта наўрад ці заслугоўвае даверу./
Гэта здаецца непраўдападобным.
credibly adv. напэўна, пэўна, дакладна; be credibly informed that... мець дакладныя звесткі аб тым, што...
credit1  n. 1. сотm. крэдыт; long/shortterm credit доўгатэрміновы/кароткатэрміновы крэдыт; mortgage credit іпатэчны крэдыт;
buy/sell on credit купляць/прадаваць у крэдыт 2. вера; давер, давер’е; give credit to
smth. паверыць чаму-н. 3. рэпутацыя, добрае
імя; He is a man of credit. Ён мае добрую рэпутацыю. 4. гонар, заслуга; пахвала; be a
credit to smb./smth. быць гонарам каго-н./
чаго-н. 5. AmE залıк 6. pl. credits спіс людзей, якıя дапамагалі зняць кінафıльм або
зрабıць тэлеперадачу ♦ do smb. credit/do
credit to smb. рабıць гонар каму-н.
credit2 v. 1. крэдытаваць 2. прыпıсваць;
credit smb. with a quality/with a feeling
прыпıсваць каму-н. якую-н. якасць/якое-н.
пачуццё 3. infml верыць, давяраць 4. AmE
прымаць залıк
creditable  adj. пахвальны, якı робіць гонар
credit card n. крэдытная картка
creditor  n. крэдытор; a mortgage
creditor іпатэчны крэдытор
creed n. 1. крэда, перакананні, вера; political/religious creeds палітычныя/рэлігıйныя перакананні 2. the Creed relig. веравызнанне
creek  n. 1. невялıкі залıў/невялıкая бухта; вусце ракı; рукаў ракı 2. AmE рачулка,
ручай ♦ up the creek (without a paddle) у клопаце, у бядзе
creep1  n. infml падлıзнік, падлıза, ліслıвец ♦ give smb. the creeps infml даводзіць
каго-н. да дрыжыкаў
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crew
creep2  v. (crept) 1. (up) падкрадвацца,
падкрадацца; непрыкметна надыходзіць/набліжацца (пра час, узрост) 2. поўзаць, паўзцı
3. ледзьве ногі перастаўляць (пра старых і
хворых) 4. слацца, вıцца (пра расліны) 5. infml
поўзаць, рабалепстваваць, нізкапаклоннічаць; creep into smb.’s favour уцерціся ў нечую ласку 6. адчуць мурашкі па целе; скалануцца, здрыгануцца, задрыжаць (ад страху, агіды)
creep in  phr.v. упаўзаць; пракрадвацца, пракрадацца
creeper n. bot. павойная раслıна, раслıна-паўзун
creepy  adj. infml жудасны, жахлıвы,
страшны; якı выклікае страх; а creepy story
апавяданне, ад якога мароз па скуры/спıне
ідзе
cremate  v. крэмıраваць, спальваць
(труп)
cremation  n. крэмацыя, крэмıрaванне
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. крэшчэнда
crescent n. 1. маладзıк або ветах (першая або апошняя чвэрць месяца) 2. тое, што
мае форму паўмесяца 3. the Crescent паўмесяц (сімвал мусульманства)
cress n. bot. крэс-салата
crest n. 1. грэбень (хвалі, узгорка і дa т.п.)
2. грабеньчык (пеўня); чубок (птушкі) 3. грыва 4. аздабленне на версе гербавага шчыта
♦ on the crest of a/the wave на грэбені хвалі;
на вяршыні славы
crestfallen  adj. якı ўпаў духам;
прыгнечаны, засмучаны; знявераны
cretin  n. 1. infml дурань, боўдзіла
2. med., dated крэтын
cretinous  adj. недаразвіты, прыдуркаваты
crevasse n. geol. расколіна, расселіна,
глыбокая трэшчына (звыч. ледавіка)
creviсе n. шчыліна, расколіна (у скале,
сцяне і да т.п.)
crew n. 1. экіпаж (судна, самалёта і дa т.п.)
2. каманда; а racing crew каманда па весла-

crew сut
ванні 3. брыгада, арцель рабочых 4. infml
хеўра; шайка; хаўрус, кампанія; а disreputable/noisy crew непрыстойная/шумная кампанія
crew сut  n. мужчынская кароткая
стрыжка «вожык»
crewman  n. (pl. -men) член брыгады; член каманды (карабля); член экіпажа
(самалёта)
crib1 n. 1. AmE дзіцячы ложак 2. яслі (для
жывёлы); кармушка 3. infml шпаргалка
4. infml плагіят
crib2  v. dated карыстацца шпаргалкай,
спıсваць
crick  n. расцяжэнне мышцаў/цяглıц
(шыйных, спінных)
cricket1  n. sport крыкет ♦ not cricket!
BrE, infml не па правілах!; несумленна!
cricket2 n. zool. цвыркун
cricketer n. ігрок у крыкет
crime n. злачынства; ліхадзейства; commit a crime зрабıць/здзейсніць злачынства
criminal1 n. злачынец; злачынка
criminal2  adj. злачынны, крымінальны; the criminal code крымінальны кодэкс
crimson adj. малıнавы, цёмна-чырвоны, кармазıнавы
crinkle n. 1. выгіб, выгін; звıліна, завıліна 2. маршчына, зморшчына; складка
crinkly  adj. 1. маршчыністы 2. кучаравы, хвалісты (пра валасы)
cripple1 n. dated калека, інвалıд; пакалечаны, знявечаны
cripple2  v. калечыць, нявечыць, знявечваць
crises n. pl. → crisis
crisis n. (pl. crises) 1. крызіс; a cabinet
crisis урадавы крызіс; an economic crisis
эканамıчны крызіс 2. крытычнае становішча,
крытычны момант; пералом 3. med. крызіс;
крыз
crisp1 n. 1. pl. crisps BrE чыпсы, хрусткія лустачкі бульбы; a packet of crisps пакет
чыпсаў 2. хрусткая скарыначка
crisp2 adj. 1. свежы, не вялы, цвёрды; a
crisp lettuce свежая салата 2. хрусткі, хрумсткі, крохкі 3. свежы, халаднаваты; ядраны,
падбадзёрлівы (пра надвор’e, паветрa) 4. рашучы, рэзкі (пра манеры) 5. завıты, кучаравы
criss-cross1  adj. перакрыжаваны,
скрыжаваны; a criss-cross pattern вышыўка
крыжыкам
criss-cross2  v. перакрыжоўваць,
скрыжоўваць; перакрыжоўвацца, скрыжоўвацца; пераплятаць крыж-накрыж
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crop
criteria n. pl. → criterion
criterion n. (pl. criteria) крытэрый
critic n. крытык
critical  adj. 1. крытычны; a critical
analysis крытычны аналіз; be critical of smb.
крытыкаваць каго-н. 2. вырашальны, пераломны, крытычны; a critical moment крытычны момант 3. патрабавальны, пераборлівы
critically adv. крытычна
criticism  n. 1. крытыка; bitter/
malicious criticism рэзкая/злосная крытыка
2. крытычны разбор
criticize, BrE -ise  v. крытыкаваць;
даваць крытычны аналіз
critique n. крытычны разбор, рэцэнзія,
крытыка (літаратурная, мастацкая)
croak1 n. 1. кваканне 2. карканне
croak2  v. 1. квакаць 2. каркаць 3. бурчаць 4. infml памерці
Croat n. 1. харват; харватка; the Croats харваты 2. харвацкая мова
Croatian1 n. 1. харват; харватка 2. харвацкая мова
Croatian2 adj. харвацкі
crochet n. вязанне або вышыванне тамбурам (вочка ў вочка)
crock  n. dated гліняны збан/гаршчок;
гладыш
crockery n. фаянсавы посуд
crocodile  n. кракадзıл ♦ crocodile
tears кракадзıлавы слёзы
crocus  n. 1. bot. крокус, шафран
(кветка) 2. аранжавы або шафранавы колер
3. tech. крокус (паліравальны парашок)
croft n. невялıкая ферма (у Шатландыі)
crony  n. infml блıзкі, неразлучны сябар
crook1  n. 1. infml ашуканец, прайдзісвет,
махляр, круцель 2. выгіб, выгін, згіб 3. крук,
кручок; гаплıк, аплıк 4. кій; посах
crook2  v. згінаць, згібаць; crook one’s
arm/ﬁnger сагнуць руку/палец
crooked  adj. 1. крывы, выгнуты, сагнуты 2. скрыўлены, згорблены 3. несумленны, ганебны; crooked dealings ганебныя
справы
croon v. цıха і пяшчотна спяваць, напяваць; croon to oneself напяваць самому сабе
crooner  n. dated эстрадны спявак,
шансанье 
crop1 n. 1. хлеб на корані; пасевы; out of
crop незасеяны, пад парам; under crop засеяны 2. ураджай; жніво; a bumper/heavy crop
багаты ўраджай; two crops of rice a year два

crop
ўраджаі рысу на год 3. культура; industrial
crops тэхнıчныя культуры 4. кароткая стрыжка 5. infml мноства, безліч, процьма; a crop
of questions мноства пытанняў
crop2 v. 1. падстрыгаць; падрэзваць, падразаць; зразаць, зрэзваць (кветкі) 2. шчыпаць
(траву, лісце) 3. садзıць, саджаць, сеяць;
crop a ﬁeld with wheat засеяць поле пшанıцай 4. даваць ураджай; The barley cropped
well this year. Ячмень добра ўрадзіў у гэтым
годзе. 5. збіраць ураджай; жаць; касıць
crop up  phr.v. нечакана з’яўляцца,
узнікаць
croquet n. кракет (гульня)
cross1  n. 1. крыж; make one’s cross/sign
with a cross паставіць крыжык (замест подпісу); make the sign of the cross перахрысцıцца; International Red Cross Міжнародны
Чырвоны Крыж 2. гібрыд, помесь ♦ have a
(heavy) cross to bear несці цяжкі крыж
cross2  adj. сярдзıты, злы, раззлаваны;
раздражнёны; а cross answer сярдзıты адказ;
be cross with smb. сердаваць, злаваць, злавацца на каго-н.; make smb. cross раззлаваць,
узлаваць каго-н.
cross3  v. 1. перасякаць; пераходзіць; пераязджаць; перапраўляцца; cross a road пераходзіць дарогу; cross a river перапраўляцца цераз раку; cross the ﬁnishing line перасякаць фıнішную лıнію 2. скрыжоўваць, складваць/складаць накрыж, перакрыжоўваць;
cross one’s arms on one’s breast скрыжоўваць рукі на грудзях; cross one’s legs скрыжоўваць ногі 3. скрыжоўвацца; перакрыжоўвацца; at the spot where the roads cross на
ростанях, на скрыжаванні дарог 4. размінуцца 5. перашкаджаць; пярэчыць, супярэчыць;
He crosses me in everything. Ён ва ўсім мне
пярэчыць. ♦ cross one’s mind прыйсцı ў
галаву, прамільгнуць у думках; cross smb.’s
way сустрэцца на чыıм-н. жыццёвым шляху;
стаць каму-н. поперак дарогі; cross swords
скрыжаваць мячы/шпагі; пачынаць паядынак; уступaць у спрэчку
cross off  phr.v. выкрэсліваць, выключаць са спıсаў
cross out phr.v. выкрэсліваць
crossbar  n. 1. папярочка, перакладзіна 2. планка; штанга (футбольных варот)
crossbow n. hist. самастрэл; арбалет
cross-country1 n. : the cross-country sport крос
cross-country2  adj. 1. якı праходзіць напрасцяк/нацянькı; якı праходзіць па

156

crowded
перасечанай мясцовасці; якı праходзіць праз
усю краıну 2. усюдыходны, з павышанай
праходнасцю; a cross-country lorry усюдыход
cross-examination  n. law
перакрыжаваны допыт
cross-examine v. law рабıць (каму-н.) перакрыжаваны допыт
cross-eyed adj. касавокі, касы
crossing n. 1. пераправа 2. скрыжаванне; пераход; а pedestrian/zebra crossing зебра, пешаходны пераход (з паласатай разметкай)
cross-legged  adj., adv. : sit crosslegged сядзець са скрыжаванымі нагамі, сядзець «па-турэцку»
crossly adv. сярдзıта, злосна
crossness n. зласлıвасць, сварлıвасць
crossroads  n. ростань, скрыжаванне дарог ♦ at a/the crossroads на скрыжаванні дарог, на ростанях
cross section  n. 1. папярочнае
сячэнне, папярочны разрэз 2. зрэз
crosswise adv. 1. накрыж, крыж-накрыж, крыжападобна 2. упоперак, напоперак
3. няправільна, памылкова
crossword n. крыжаванка, красворд;
do a/the crossword разгадваць красворд
crotch n. 1. anat. прамежнасць 2. развıлка, развıлак
crotchet n. 1. крук, кручок 2. фантазія;
дзівацтва; капрыз 3. BrE, mus. чвэрцeвая нота
crouch  v. 1. згінацца, згібацца 2. прысядаць; прыпадаць да зямлı (перад скачком)
crow1  n. варона ♦ а white crow белая
варона; а crow’s foot маршчынка (у куточках
вачэй); а crow’s nest naut. вароніна гняздо
(назіральны пункт); as the crow ﬂies па
прамой (лініі)
crow2  v. 1. кукарэкаць 2. derog. (about)
хвалıцца, выхваляцца
crowbar n. tech. лом, падвага
crowd1  n. 1. натоўп, гурт; push one’s
way through the crowd прабірацца праз натоўп 2. infml кампанія, грамада 3. the crowd
просты люд ♦ stand out from the crowd
вылучацца з натоўпу
crowd2 v. 1. тоўпіцца, стаяць натоўпам,
цıснуцца 2. бітком набıцца; запоўніць, перапоўніць (якую-н. прастору) 3. цıснуць, напіраць
crowded  adj. (with) напоўнены;
шматлюдны; набıты бітком

crown
crown1  n. 1. карона, вянец; the Сrown
улада манарха 2. вянок (з кветак) 3. крона
(манета) 4. вяршыня, вершалıна, верхавıна
(чаго-н.); макаўка (галавы) 5. каронка (зуба)
crown2  v. 1. каранаваць 2. fml. увенчваць 3. завяршаць ♦ to crown it all BrE, infml
у дадатак да ўсяго
crucial  adj. 1. (to/for) рашучы, рашаючы, вырашальны; at the crucial moment у
рашучы/крытычны момант 2. anat. крыжападобны
cruciﬁx  n. 1. распяцце 2. крыж
(сімвал хрысціянства)
cruciﬁxion  n. 1. распяцце, распінанне, укрыжаванне 2. the Cruciﬁxion
распяцце Хрыста
crucify  v. 1. распінаць, раскрыжоўваць 2. infml мучыць
crude adj. 1. грубы; недалікатны; няветлівы; crude behaviour/manners/methods грубыя паводзіны/манеры/метады; crude language грубая мова 2. сыры, неапрацаваны;
crude oil сырая нафта
cruel  adj. 1. (to) жорсткі; люты, бязлıтасны 2. пакутлівы, нясцерпны, страшэнны;
пякельны
cruelly  adv. 1. жорстка; бязлıтасна
2. пакутліва, нясцерпна
cruelty  n. жорсткасць; бязлıтаснасць,
лютасць
cruise1  n. падарожжа па моры, плаванне, круıз; a round-the-world cruise кругасветнае плаванне; go on a cruise адпраўляцца ў круıз
cruise2  v. курсıраваць, рабıць рэйсы па
пэўным маршруце
cruise missile n. крылатая ракета
cruiser n. 1. крэйсер 2. прагулачны катар
crumb n. 1. крошка (хлеба, торта і да т.п.);
make crumbs крышыцца 2. крупıнка (перан.); crumbs of information/knowledge крупıнкі інфармацыі/ведаў
crumble  v. 1. крышыць; крышыцца;
драбнıць; таўчы, расціраць; crumble bread
крышыць хлеб 2. рассыпацца; разбурацца;
разбурвацца; гıнуць
crumbly  adj. крохкі, рассыпісты,
рыхлы
crumpet n. BrE здобная булачка
crumple  v. 1. мяць, камячыць, камечыць; crumple one’s clothes пакамячыць
адзенне 2. мяцца, камячыцца; камечыцца;
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cry
This cloth crumples easily. Гэтая тканіна лёгка
камечыцца. 3. звалıцца, упасці
crunch1 n. хруст; скрып; трэск
crunch2  v. 1. грызці, жаваць з хрустам
2. хрусцець, храбусцець (на зубах); скрыпець
(пад нагамі, пад калёсамі)
crunchy  adj. хрусткі, храбусткı; а
crunchy salad хрусткая салата
crusade1  n. 1. hist. крыжовы паход
2. кампанія ў абарону (чаго-н.); паход супраць (чаго-н.); а crusade for women’s rights
кампанія па барацьбе за правы жанчын
crusade2  v. 1. hist. удзельнічаць у
крыжовым паходзе 2. весці кампанію, змагацца (за што-н. або супраць чаго-н.)
crusader  n. 1. hist. крыжаносец,
крыжак 2. удзельнік грамадскай кампаніі (за
або супраць чаго-н.)
crush1  n. 1. вялıкі натоўп; тлум 2. цісканıна, таўкатня 3. фруктовы сок 4. моцнае і
кароткае захапленне; have a crush on smb.
моцна захапляцца кім-н.
crush2  v. 1. мяць, камячыць 2. цıснуць,
душыць, расціскаць 3. знішчаць, нıшчыць,
падаўляць
crushing  adj. скрышальны; знішчальны, зруйнавальны, разбуральны; a crushing
defeat цяжкае паражэнне, разгром
crust n. 1. скарынка, скарыначка 2. кара
the earth’s crust зямная кара 3. шарпак,
шарон
crustacean n. zool. ракападобны
crusty  adj. 1. якı пакрыты коркай,
скарынкай (пра ежу) 2. infml раздражняльны, зласлıвы; сварлıвы (пра чалавека)
crutch  n. 1. мыліца; go on crutches
хадзıць на мыліцах 2. anat. прамежнасць
cry1  n. 1. плач, енк; have a good cry выплакацца 2. крык, выкрык, вокліч; a cry for
help крык аб дапамозе; a cry of pain крык
болю; give a cry ускрыкнуць, закрычаць
3. кліч, заклік 4. рэзкі гук, якı ўтвараецца
птушкамі ♦ a far cry (from) вялıкая розніца;
вялıкая адлегласць
cry2  v. 1. плакаць, енчыць; cry bitter
tears плакаць горкімі слязьмı; cry for joy
плакаць ад радасці; cry oneself to sleep плакаць, пакуль не заснеш 2. (for smth.) патрабаваць што-н., настойліва дабівацца чаго-н.
3. крычаць, раўцı, лямантаваць; cry at the
top of one’s voice крычаць на ўсё горла,
крычаць нема 4. крыкнуць, ускрыкнуць, выгукнуць 5. (over) аплакваць ♦ cry one’s eyes/

crying
heart out выплакаць (усе) вочы; cry for the
moon жадаць або патрабаваць немагчымага;
cry over spilt milk BrE марнаваць час
cry off phr.v. BrE, infml адмовіцца ад
намеру
cry out  phr.v. (against) пратэставаць, выказваць пратэст
crying  adj. 1. якı крычыць, якı плача
2. недапушчальны, абуральны 3. неадкладны, безадкладны
crypt  n. склеп, крыпта (у царкве, касцёле і да т.п.)
cryptic adj. схаваны; утоены, скрыты;
таямнıчы, таемны
crystal  n. крышталь (у розных значэннях)
crystal clear adj. 1. празрысты; чысты, як крышталь (пра ваду, шкло і да т.п.)
2. зразумелы; відавочны, яўны
crystal gazing  n. варажба/гаданне з дапамогай «магıчнага крышталя»
crystalline  adj. 1. крышталıчны,
крышталёвы 2. крыштальны 3. fml празрысты
crystallize, BrE -ise  v. 1. крышталізаваць; крышталізавацца 2. выкрышталізоўваць; выкрышталізоўвацца, надаваць/прымаць выразную ўстойлівую форму
CSE (скар. ад Certiﬁcate of Secondary
Education) (у Брытаніі) экзамен на атрыманне пасведчання аб няпоўнай сярэдняй адукацыі, якı існаваў да 1988 года
cub  n. дзіцяня; дзіцянё (звера); а wolf
cub ваўчаня; ваўчанё
Cuban1  n. кубıнец; кубıнка; the Cubans кубıнцы
Cuban2 adj. кубıнскі
cubby-hole n. камора
cube1 n. math. 1. куб (геаметрычнае цела) 2. куб, трэцяя ступень лıку; The cube of 3
is 27. 3 y кубе роўна 27; а cube root кубıчны
корань
cube2  v. 1. math. узводзіць у куб/у трэцюю ступень; 3 cubed is 27. 3 у кубе роўна
27. 2. разразаць (што-н.) на кавалкі кубıчнай
формы
cubic  adj. кубıчны; cubic content
аб’ём, кубатура; а cubic foot кубıчны фут; а
cubic metre кубıчны метр
cubicle  n. кабıна (невялікае памяшканне спецыяльнага прызначэння); прымерачная (у магазіне); a changing cubicle BrE
раздзявальня (у басейне)
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cultivate
cuckoo n. zool. зязюля
cucumber  n. агурок, гурок ♦ (as)
cool as a cucumber спакойны, стрыманы
cud  n. жвачка, жвака; chew the cud жаваць жвачку (пра жвачных жывёл); перан.
перажоўваць адно і тое ж
cuddle1  n. абдымкі; give smb. a cuddle
абдымаць каго-н.
cuddle2 v. прыціскаць да сябе, моцна абдымаць; cuddle a baby in one’s arms прыціскаць да сябе/да сваıх грудзей дзіця
cuddly adj. infml прывабны, прыцягальны, чароўны
cue1  n. 1. theatre рэпліка 2. намёк ♦ give
smb. a cue намякнуць/падказаць каму-н., што
рабıць або гаварыць; take one’s cue from
smb. зразумець чый-н. намёк
cue2 n. кій (більярдны)
cuff1  n. 1. манжэт(а) (рукава) 2. AmE
манжэта (калошы штаноў) 3. pl. cuffs infml
(скар. ад handcuffs) наручнікі ♦ off the cuff
без падрыхтоўкі, экспромтам
cuff2 n. лёгкі ўдар (рукой па твары, галаве), аплявуха, поўха
cuff3  v. даць аплявуху, аплявушыць, даць
поўху
cuisine  п. кухня; Italian cuisine
італьянская кухня
cul-de-sac n. тупıк, глухı завулак
culminate  v. fml (in/with) дасягаць
найвышэйшага пункта; прыводзіць (у сваім
развіцці) да, завяршацца; culminate in total
victory/bankruptcy завяршыцца поўнай перамогай/банкруцтвам
culmination  n. fml кульмінацыя,
найвышэйшы момант/перыяд (у развіцці чаго-н.)
culpable adj. fml вінаваты; якı заслугоўвае пакарання; culpable negligence злачынная нядбайнасць; hold smb. culpable лічыць
каго-н. вінаватым
culprit  n. 1. вінаваты; вінаватая;
злачынец, злачынца; злачынка 2. law абвінавачаны; абвінавачаная; падсудны; падсудная
cult  n. 1. культ 2. сляпое пакланенне,
абагаўленне
cultivate v. 1. абрабляць, урабляць, апрацоўваць, культываваць (глебу, зямлю) 2. вырошчваць, разводзіць, культываваць 3. развіваць, паляпшаць, спрыяць (развіццю чаго-н.);
cultivate the mind развіваць інтэлект 4. дамагацца, дабівацца сяброўства/прыхıльнасці

cultivated
(каго-н.); He cultivates the sort of people who
can be useful to him. Ён дамагаецца сяброўства з тымі, ад каго можа мець якую-небудзь
карысць.
cultivated  adj. 1. культурны, развіты (чалавек, розум, густ і да т.п.) 2. культурны, якı вырошчваецца/разводзіцца (пра
расліны)
cultivation n. 1. апрацоўка (глебы),
культывацыя 2. вырошчванне, развядзенне
(раслін)
cultivator n. 1. земляроб 2. культыватар
cultural  adj. культурны, якı мае адносіны да культуры; cultural activities культурная дзейнасць; a cultural centre культурны цэнтр
culture  n. 1. культура; ancient culture
старажытная культура; а consumer culture
культура спажывання; popular culture попкультура; the Minister for Сulture мінıстр
культуры 2. развядзенне (рыбы, вустрыц, вінаграднай лазы і да т.п.) 3. biol. культура
(бактэрый, клетак)
cultured  adj. 1. культурны, развіты,
адукаваны; a cultured mind развіты інтэлект;
a highly cultured man чалавек высокай
культуры 2. гадаваны, якı разводзіцца/вырошчваецца; cultured pearls вырашчаны жэмчуг
cumbersome  adj. 1. грувасткі,
грузны, вялıкі 2. марудны і цяжкı 3. доўгі,
цяжкі (пра слова, выраз і да т.п.)
cumulative  adj. назапашаны, назбіраны, сабраны; супольны, кумулятыўны;
a сumulative effect кумулятыўны эфект
cunning1  n. хıтрасць, хıтрыкі; каварнасць, каварства, вераломства
cunning2 adj. хıтры; каварны, вераломны
cup1  n. 1. кубак; змесціва кубка; a china
cup фарфоравы кубак; a cup of tea кубачак
чаю 2. келіх, чарка, чаша 3. доля, лёс; a
bitter cup горкая доля 4. выпіўка 5. sport кубак; win the cup выйграць кубак 6. што-небудзь у форме кубка; the cup of a ﬂower чашачка кветкі ♦ in one’s cups dated падпıты,
пад чаркай; not my cup of tea infml не тое,
што мне падабаецца/падыходзіць/пасуе;
there’s many a slip between the cup and the
lip ≅ не кажы гоп, пакуль не пераскочыш
cup2  v. 1. прыдаваць (далоням) форму
кубка, згібаць рукі ў кісцях 2. med. ставіць
банькі
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currant
cupboard  n. шафа ♦ a skeleton in the
cupboard сямейная тайна; cupboard love карыслівая любоў
cupful n. поўны кубак (чаго-н.)
curable adj. вылечны
curate n. relig. памочнік прыходскага
святара, вікарый
curative  adj. fml гаючы, які аздараўляе; лячэбны; curative air гаючае паветра
curator n. захавальнік; захавальніца
(музея)
curb1 n. абочына (тратуара), броўка
curb2 v. утаймоўваць, уціхамıрваць; стрымліваць, супакойваць
curd n. тварог
curdle v. 1. згушчаць; згушчацца; згортваць; згортвацца (пра малако, кроў) 2. ледзянıць (кроў); стынуць (пра кроў) ♦ curdle smb.’s
blood ледзянıць кроў, наводзіць жах
cure1 n. 1. лекі, лякарства; сродак; а cure
for a cough сродак ад кашлю 2. лячэнне,
курс лячэння; a rest cure лячэнне адпачынкам 3. вылячэнне
cure2  v. 1. (of) вылечваць, лячыць; cure
smb. of bad habits адвучыць каго-н. ад дрэнных звычак 2. нарыхтоўваць, кансерваваць;
cure ﬁsh вэндзіць рыбу ♦ what can’t be cured
must be endured прыходзіцца мірыцца з
тым, што нельга выправіць
cure-all  n. панацэя, сродак ад усıх
хваробаў
curfew n. каменданцкая гадзıна
curiosity n. 1. (about) цікаўнасць,
дапытлівасць; цікавасць, зацікаўленасць 2. рэдкасць, антыкварная рэч, рарытэт ♦ curiosity
killed the cat ≅ цікаўнасць да дабра не даводзіць
curious  adj. 1. (about) цікаўны, дапытлівы; цікавы 2. дзıўны, кур’ёзны
curiously  adv. 1. з цікавасцю, з інтарэсам 2. дзıўна
curl1 n. 1. кудзер, локан 2. завıўка 3. завіток, завітушка; спіраль; curls of smoke кольцы дыму
curl2  v. 1. вıцца, завівацца 2. завіваць
3. скручвацца
curl up  phr.v. скурчвацца; скручвацца ў клубок
curler n. звыч. pl. curlers бігудзı
curly  adj. 1. кучаравы; curly hair кучаравыя валасы, кучары, кудзеркі 2. хвалісты
(пра лінію); выгнуты, сагнуты
currant  n. 1. pl. currants карынка
(чорны дробны сушаны вінаград без коста-

currency
чак) 2. парэчкі (кустовая ягадная расліна);
black/red/white currants чорныя/чырвоныя/
белыя парэчкі
currency  n. 1. валюта; грошы; foreign currency замежная валюта; gold currency залатая валюта; hard currency канверсıйная валюта; paper currency папяровыя
грошы; soft currency неканверсıйная валюта;
currency exchange абмен валюты 2. грашовы
абарот 3. ужывальнасць, ужытнасць; give
currency to smth. распаўсюджваць што-н.;
This word is in common currency. Гэтае слова
вельмі часта ўжываецца.
current1  n. 1. цячэнне, плынь; паток,
струмень (пра ваду, паветра) 2. electr. ток;
alternating current пераменны ток; direct
current пастаянны ток 3. плынь, цячэнне,
ход (пра падзеі, думкі)
current2  adj. 1. цяперашні, сучасны;
current affairs сучасныя грамадска-палітычныя падзеі; current events сучасныя падзеі;
the current issue of a magazine нумар часопіса за гэты месяц/чарговы нумар часопіса;
the current price існуючая цана; the current
year гэты год; her current boyfriend яе цяперашні/чарговы кавалер 2. распаўсюджаны;
a current opinion агульнапрынятая думка
current account n. ﬁnance бягучы рахунак
currently  adv. у цяперашні час, у
сучасны момант
curricula n. pl. → curriculum
curriculum  n. (pl. curricula or
curriculums) 1. навучальны/вучэбны план
(школы, каледжа, універсітэта) 2. курс навучання
curriculum vitae  n. (pl. curricula vitae) кароткая біяграфія, аўтабіяграфıчныя звесткі, жыццяпıс
curry1  n. 1. кары (вострая прыправа)
2. страва, прыпраўленая кары
curry2  v. чысціць каня ♦ curry favour
(with) smb. паддобрывацца, падлашчвацца,
падлıзвацца да каго-н.
curse1  n. 1. непрыстойнае слова, лаянка
2. праклён 3. бедства; Greenﬂy is a curse to
gardeners. Тля проста гора для садоўнікаў.
curse2  v. 1. праклінаць, клясцı; She is
cursed with a violent temper. Прырода надзяліла яе нястрыманым характарам. 2. лаяць;
лаяцца
cursed  adj. 1. пракляты, акаянны
2.  dated агıдны, ненавıсны
cursive n. рукапıсны шрыфт; курсıў
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customer
cursor n. comput. курсор
cursory adj. беглы, павярхоўны; зроблены на хапок
curt adj. рэзкі; кароткі, сцıслы (пра адказ)
curtail v. fml скарачаць; уразаць, урэзваць
curtailment  n. fml скарачэнне,
змяншэнне
curtain  n. 1. фіранка; close/draw/pull
the curtains зашморгваць/завешваць фіранку; draw/draw back/pull back the curtains
адшморгваць/адвешваць фіранку 2. pl. curtains шторы 3. заслона (у тэатры); the curtain
falls/rises at eight sharp заслона апускаецца/
падымаецца роўна ў восем гадзıн ♦ the ﬁnal
curtain канец, смерць
curts(е)y1 n. рэверанс; drop a curts(е)y
рабıць рэверанс
curts(е)y2 v. рабıць рэверанс
curvature  n. tech. крывізна, скрыўленне; curvature of the spine med. скрыўленне пазваночніка
curve1  n. 1. крывая (графіка, дыяграмы);
выгін, выгіб, паварот (дарогі, ракі і да т.п.); a
curve in the road выгіб, паварот дарогі; лукавıна, лука 2. AmE = curve ball
curve2  v. 1. гнуць, выгінаць 2. гнуцца,
выгінацца; згінацца, згібацца
curve ball n. 1. AmE, sport фінт 2. хıтрасць, хıтрыкі; выкрут, выкрутасы
cushion1 n. 1. падушка (канапная) 2. падушка (паветраная)
cushion2 v. 1. змякчаць; cushion a blow/a
fall змякчаць удар/падзенне 2. абараняць;
cushion against/from inﬂation абараняць ад
інфляцыі
custard  n. крэм (сумесь яек і малака,
якая ўжываецца з пудынгам або фруктамі)
custodian  n. 1. захавальнік; хавальнік; вартавы 2. AmE апякун
custody  n. 1. апякунства, апека;
нагляд 2. арышт, зняволенне (да суда); be in
custody знаходзіцца пад вартай; take into
custody арыштаваць, пасадзıць у камеру
папярэдняга зняволення
custom  n. 1. звычай 2. звычка, прывычка 3. BrE, fml кліентура, пакупнікı 4. заказы, закупкі ў адной краме
customarily adv. звычайна
customary adj. звычайны, звычны,
звыклы, прывычны
customer n. кліент; кліентка; пакупнıк; пакупнıца; заказчык; заказчыца; our cus-

customs
tomers наша кліентура ♦ a queer customer
дзівак
customs  n. pl. 1. мытня, таможня;
customs duty/duties мыта, мытная/таможная пошліна; a customs ofﬁcer мытнік,
таможнік; go through customs and passport
control прайсцı мытны/таможны агляд і
пашпартны кантроль 2. мыта, мытная/таможная пошліна
cut1  n. 1. парэз, разрэз, рэзаная рана
2. выразка 3. крой (адзежы) 4. зніжэнне;
скарачэнне 5. шлях нацянькı/напрасткı
cut2  v. (cut) 1. рэзаць; разразаць; зразаць
2. парэзаць 3. прарэзвацца (пра зубы); He is
cutting a tooth. У яго прарэзваецца зуб.
4. стрыгчы, падстрыгаць 5. сячы (лес) 6. касıць
(траву); жаць 7. скарачаць (выдаткі); зніжаць, паніжаць (цэны); cut the cost of production зніжаць сабекошт прадукцыі 8. BrE,
infml прапускаць, прагульваць (заняткі)
9. здымаць (калоду карт)
cut across  phr.v. 1. прайсцı праз
што-н.; cut across the ﬁelds прайсцı найкарацейшым шляхам; прайсцı праз палı, перасячы поле 2. перашкаджаць 3. супярэчыць
чаму-н.
cut down phr.v. 1. вытаргаваць, пераканаць панıзіць цану 2. высякаць, зразаць,
валıць (лес, дрэвы) 3. (on) скарачаць/змяншаць ужыванне (чаго-н.)
cut off  phr.v. 1. адразаць; адсякаць
2. перарываць, адключаць; They cut off our
water/electricity. У нас адключылі ваду/электрычнасць.
cut out  phr.v. выразаць, вырэзваць;
cut out a dress кроіць сукенку; cut out smoking кıдаць палıць/курыць; Cut it out! infml
Кінь(це)!
cut and dried () adj. канчаткова
вырашаны
cutback  n. (in smth.) скарачэнне;
stuff cutbacks скарачэнне штатаў; cutbacks
in public spending скарачэнне сродкаў на грамадскія патрэбы
cute  adj. 1. infml прыгожы; панадны;
прывабны 2. AmE хıтры, хітраваты
cutlass n. hist. абардажная шабля
cutlery  n. BrE нажавыя вырабы; нажы, відэльцы і лыжкі
cutlet  n. 1. кавалачак мяса (ягняці ці
парасяці) на костачцы 2. катлета
cut-out  n. 1. electr. засцерагальнік
2. выразная фігура (з дрэва, паперы і да т.п.)
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Czech
cutter  n. 1. рэзчыцкі інструмент/станок
2. рэзчык; a glass cutter рэзчык шкла 3. naut.
катар
cutting  n. 1. рэзанне, разразанне; выразанне 2. выразка (з газеты) 3. чаранок (дрэва)
cuttleﬁsh n. zool. каракаціца
CV  n. (скар. ад curriculum vitae) кароткая біяграфія, аўтабіяграфıчныя даныя,
жыццяпıс
cwt. n. (пісьмовае скар. ад hundredweight)
цэнтнер
cyanide  n. chem. цыянıд, соль
цыяніставадароднай кіслаты; cyanide of potassium цыяністы калій
cybernetic adj. кібернетычны
cybernetics n. кібернетыка
cyborg n. кıбарг (у навукова-фантастычных творах)
cyclamen  n. (pl. cyclamen or cyclamens) bot. цыкламен
cycle1  n. 1. цыкл 2. phys. герц 3. (скар.
ад bicycle) веласіпед, ровар; матацыкл
cycle2 v. ездзіць на веласіпедзе
cyclic  adj. цыклıчны; the cyclic processes of nature цыклıчныя працэсы прыроды
cyclical adj. = cyclic
cyclist n. веласіпедыст
cyclone n. цыклон
cyclonic adj. цыкланıчны
cygnet n. лебедзяня,лебедзянё
cylinder n. цылıндр
cylindrical adj. цыліндрычны
cymbal n. mus. талеркі
cymbalom n. цымбалы
cynic n. цынік
cynical adj. цынıчны
cynically adv. цынıчна
cynicism n. цынıзм
cypress n. bot. кіпарыс
Cypriot(e)  n. кіпрыёт; кіпрыётка;
Greek/ Turkish Cypriot(e)s кіпрыёты грэчаскага/турэцкага паходжання
Cyrillic n. кірыліца
cyrillic  adj. кірыліцкі; the Cyrillic alphabet кірыліца
cyst n. 1. med. кіста 2. anat. пузыр 3. bot.
цыста
cystitis n. med. цыстыт
czar n. = tsar
czarina n. = tsarina
czarist n. = tsarist
Czech1 n. 1. чэх; чэшка 2. чэшская мова
Czech2 adj. чэшскі

D, d
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Dd
D, d n. 4-я літара англійскага алфавіта
D1 n. mus. нота «рэ»
D2  n. акадэмıчная адзнака ≅ «здавальняюча» (нізкі прахадны бал)
D3  (скар. ад Democrat; Democratic)
дэмакрат; дэмакратычны (пра палітычную
партыю ў ЗША)
d. (пісьмовае скар. ад died) памёр; памерла
D.A.  AmE (скар. ад District Attorney)
акруговы пракурор
dab1  n. 1. удар; лёгкі дотык 2. мазoк
(фарбы, парфумы і да т.п.)
dab2 v. 1. (at) (лёгка) дакранацца 2. дзяўбцı, кляваць (пра птушак)
dabble v. 1. плюхацца (нагамі, рукамі ў
вадзе) 2. (in/with) забаўляцца, цешыцца; займацца (чым-н.) па-аматарску; He dabbles in
politics. Ён гуляе ў палітыку.
dad n. infml тата, татка, татачка
daddy n. = dad
daddy-long-legs  n. infml даўганожка
daffodil n. bot. нарцыс
daffy adj. infml дурны
daft adj. BrE, infml дурны, ненармальны;
Don’t be so daft! Не будзь такім дурнем!; Не
рабі глупства! ♦ as daft as a brush BrE, infml
≅ дурны як баран/як бот/як пень
dagger  n. кінжал ♦ at daggers drawn
BrE на нажах; They are at daggers drawn.
Яны на нажах; look daggers at smb. ≅ глядзець
на каго-н. воўкам
dahlia n. bot. вяргıня
daily1 n. штодзённая газета
daily2  adj. штодзённы; a daily paper
штодзённая газета ♦ one’s daily bread хлеб
надзённы
daily3 adv. штодзень, штодзённа, штодня
dainty  adj. 1. вытанчаны; тонкі, далікатны 2. грацыёзны
dairy n. 1. малочная ферма 2. малачарня (на ферме) 3. малочны магазıн; dairy
products/produce малочныя прадукты
dairymaid n. dated даярка
dairyman  n. (pl. -men) 1. малочнік
(мужчына, які прадае малако і малочныя
прадукты) 2. даяр
dais n. памост; трыбуна
daisy n. bot. стакротка, маргарытка
Dalai Lama  n. the Dalai Lama
далай-лама
dale n. lit. далıна, лог

damp
Dalmatian  n. zool. далмацıнец (парода сабак)
dam1 n. запруда; плацıна; дамба
dam2  v. таксама dam up 1. гацıць,
запруджваць 2. стрымліваць; dam up one’s
feelings cтрымліваць пачуцці
damage1  n. 1. пашкоджанне, шкода;
страта; do damage to smth. наносіць шкоду
чаму-н. 2. pl. damages law пакрыццё страт;
кампенсацыя ♦ what’s the damage? infml
колькі я вам вıнен?
damage2 v. шкодзіць, псаваць; рабıць/
прыносіць страты
damaging  adj. (to) шкодны, якı
прыносіць шкоду; damaging consequences
шкодныя наступствы
Damascus  n. : ♦ the road to Damascus вопыт, якı карэнным чынам мяняе
погляды чалавека
Dame n. BrE дама (тытул)
dammit interj. infml чорт вазьмı!
damn1  n. infml праклён ♦ not care a
damn infml напляваць; I don’t give a damn.
Мне начхаць; damn all infml (а)нічога; He left
me damn all. Ён мне анічога не пакінуў.
damn2  adj. infml пракляты, чортаў
(ужываецца як узмацняльнае слова); My
damn car has broken down again! Mая праклятая машына зноў зламалася!
damn3  v. 1. клясцı, праклінаць 2. асуджаць; 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 вочы!; трасца табе ў бок!
damnation n. 1. праклён, пракляцце 2. асуджэнне (на пакуты)
damned1  n. the damned pl. eccl. асуджаныя на вечныя пакуты; душы ў пекле
damned2  adj., adv. infml : He had
damned bad luck. Яму страшэнна не пашанцавала.
Damocles  n. : a/the sword of Damocles дамоклаў меч
damp1 adj. сыры, вільготны
damp2 v. увільгатняць; The dew damped
the path. Сцежка была сырой ад расы.

damp course
damp down phr.v. тушыць (пра
агонь)
damp course  n. гідраізаляцыйны
матэрыял (у будынку)
dampen  v. 1. увільгатняць 2. астуджваць ♦ dampen smb.’s enthusiasm астуджваць чый-н. запал
dampness  n. вıльгаць, вільготнасць; золкасць
damson n. bot. цернаслıва
dance1 n. 1. танец; скокі; modern/classical/country dance сучасны/класıчны/народны танец 2. баль, танцы ♦ lead smb. a dance
≅ вадзıць каго-н. за нос
dance2   v. танцаваць, танчыць; скакаць;
He danced for joy. Ён скакаў ад радасці; Тhe
leaves danced in the wind. Лісце кружылася ў
паветры.
dancer  n. танцор; танцорка; танцоўшчык; танцоўшчыца; а ballet dancer балерына
dandelion  n. bot. дзьмухавец,
адуванчык; dandelion bitters сок дзьмухаўца
dandruff n. перхаць
Dane  n. датчанін; датчанка; the Danes
датчане
danger  n. небяспека; danger! aсцярожна!; in danger у небяспецы; out of danger па-за небяспекай; danger money плата
(надбаўка) за небяспечную працу; the danger
zone небяспечная зона
dangerous adj. небяспечны
dangle  v. калыхаць; калыхацца; гайдаць; гайдацца; гойдаць; гойдацца ♦ dangle
smth. before smb. спакушаць каго-н. чым-н.
(абяцаннямі)
Danish1 n. дацкая мова
Danish2 adj. дацкі
Danish pastry  n. салодкі пірог
са здобнага цеста (часта з начынкай з яблыкаў, арэхаў і да т.п. і/або пакрыты глазурай)
dank adj. вільготны, мокры, сыры (пра
месца)
dappled adj. рабы, плямісты, пярэсты;
a dappled horse пярэсты конь
Darby and Joan n. BrE шчаслıвая пажылая сямейная пара
dare1 n. выклік (зрабіць што-н. рызыкоўнае); give a dare кıнуць выклік; take a dare
прыняць выклік
dare2 v. смець, асмельвацца; наважвацца,
адважвацца (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
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dash
вы можаце!; I dare say that… Мяркую, што…
♦ I dare say/I daresay напэўна, мабыць, мусіць
daredevil  n. сарвігалава; daredevil
stunts д’ябальскія выкрутасы/выкрунтасы
daring1  n. адвага, бясстрашша,
бясстрашнасць, смеласць
daring2  adj. 1. адважны, смелы; a daring attack смелая атака 2. дзёрзкі (пра план,
прапанову і да т.п.)
dark1 n. цемната, цемра, цемрадзь; after
dark пасля надыходу цемнаты; before dark
да надыходу цемнаты ♦ a shot in the dark
выпадковая здагадка; be in the dark (about
smth.) infml не ведаць (пра што-н.), мець
цьмянае ўяўленне; I am in the dark as to his
plans. Яго планы мне невядомыя.
dark2  adj. 1. цёмны; grow/get/become
dark цямнець, змяркацца, сутоньвацца; It is
pitch dark. Цёмна хоць вока выкалі. 2. цёмны
(пра колер); смуглы 3. змрочны; пануры
4. незразумелы, няясны 5. сакрэтны, тайны,
невядомы 6. неадукаваны, бескультурны
7. дрэнны, благı; dark deeds/thoughts благıя
ўчынкі/думкі ♦ а dark horse чалавек, пра
якога мала ведаюць і якı можа здзівıць; keep
smth. dark BrE, infml трымаць што-н. у сакрэце; утойваць
Dark Ages  n. the Dark Ages
Сярэднявечча, Сярэднія вякı
darken v. зацямняць; цямнець ♦ never
darken my door again! dated не пераступайце больш майго парога!
dark glasses n. цёмныя акуляры
darkness  n. цемната, цемра, цемрадзь; Darkness fell. Сцямнела.
darling1 n. дарагı; дарагая; мıлы; мıлая;
любы; любая; каханы; каханая; the darling of
fortune улюбёнец лёсу
darling2 adj. 1. infml дарагı, любы 2. цудоўны, чароўны
darn v. цыраваць
dart1  n. 1. дроцік 2. рывок, кідок; She
made a dart for the exit Яна кінулася да
выхаду. 3. pl. darts sport дроцікі
dart2  v. 1. кıдацца, кıнуцца, рынуцца (куды-н.) 2. кідаць, кıнуць (таксама перан.);
dart an angry look at smb. кıнуць злосны позірк на каго-н.
dash1  n. 1. рывок, кідок; He made a dash
for the door. Ён кінуўся да дзвярэй. 2. ling.
працяжнік 3. дрaбок, дробка (солі, цукру і
да т.п.); Add salt, pepper, and a dash of lemon
juice. Дабаўце солі, перцу і крышачку лімоннага соку.

dash
dash2  v. 1. імчацца, кідацца; She dashed
into the shop Яна ўляцела ў краму. 2. кідаць,
шпурляць
dash off phr.v. чыркануць, чыркнуць
(запіску)
dashboard  n. панэль (у машыне для
прыбораў)
dashing adj. 1. імклıвы, імпэтны 2. хвацкі, зухаваты 3. эфектны
DAT  (скар. ад digital audiotape) лıчбавая стужка гуказапісу
data  n. pl. даныя; факты; інфармацыя;
demographical data дэмаграфıчныя факты;
historical data гістарычныя факты
databank  n. comput. банк даных;
інфармацыйная база
database n. база даных; інфармацыйная база
date1  n. 1. дата, чысло 2. спатканне, сустрэча ♦ out of date устарэлы; пратэрмінаваны, несапраўдны; to date да гэтага часу; up
to date сучасны
date2  v. 1. датаваць 2. старэць, выходзіць
з ужытку 3. сустракацца, прыходзіць на спатканне
date back phr.v. (to) браць пачатак
ад, адносіцца да (быць звязаным з пэўным
перыядам)
date from phr.v.= date back
date3  n. bot. фıнік
dated  adj. 1. старамодны 2. ling. якı
выйшаў з актыўнага ўжытку (пра словы)
dating agency  n. шлюбнае
агенцтва
dative n. ling. давальны склон
datum n. (pl. data) элемент даных
daub1 n. 1. тынк 2. мазок 3. дрэнна намаляваная карцıна, мазня
daub2 v. мазаць, намазваць; пэцкаць
daughter n. дачка
daughter-in-law  n. (pl. daughtersin-law) нявестка
daunt v. пужаць, запалохваць, страшыць
dauntless adj. lit. бясстрашны
dawdle  v. марудзіць; гультаяваць;
dawdle away one’s time марна бавіць/траціць
час; марнаваць час
dawn1 n. 1. золак, світанне, світанак; заранак; at dawn на світанні, на зол(а)ку 2. пачатак (чаго-н.); at the dawn of civilization на
заранку цывілізацыі
dawn2  v. 1. развіднець, развіднецца 2. пачынаць, з’яўляцца
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dead
dawn on/upon  phr.v.
прыйсцı на думку; 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
удзень; by the day : He is paid by the day. Яму
плацяць падзённа; every other day праз
дзень; in those days у тыя дні; у той час; the
day after tomorrow паслязаўтра; the day before напярэдадні; the day before yesterday
заўчора; the other day (гэтымі) днямі; these
days цяпер; to this day да сённяшняга дня
♦ April Fool’s Day Дзень смеху (1 красавіка);
the Day of Judgement дзень Страшнага Суда,
судны дзень; all in a day’s work звычайная
рэч; day after day дзень у дзень, дзень пры
дні, з дня ў дзень, кожны божы дзень; day in,
day out кожны дзень, штодзень; from day to
day з дня на дзень; in this day and age у наш
час, у нашы дні; one day аднойчы, калі-небудзь; one of these days калı-небудзь, аднойчы (у будучым); some day калі-небудзь; name
the day назначыць дзень вяселля; save for
a rainy day адкладваць на чорны 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. світанне, світанак
daydream1 n. мара, мроя
daydream2 v. марыць, мроіць
daylight  n. дзённае святло; in (broad)
daylight сярод белага дня ♦ frighten the daylights out of smb. напужаць каго-н. да смерці
day off n. (pl. days off) выхадны дзень
daytime  n. дзень; in (the) daytime
удзень, днём
daze1  n. збянтэжанасць; разгубленасць;
ашаламленне ♦ be in a daze знаходзіцца ў
збянтэжаным/ашаломленым стане; He was in
a daze. Ён быў як у дурмане.
daze2 v. ашаламляць; уражваць
dazed adj. уражаны, аслупянелы
dazzle v. 1. сляпıць, асляпляць 2. вельмі
здзіўляць, уражваць
DC  (скар. ад direct current) phys.
пастаянны ток
deacon n. дыякан
dead1  n. the dead pl. памерлыя, мёртвыя
♦ rise from the dead паўставаць з мёртвых,
уваскрасаць; in the dead of night глыбокай

dead
ноччу, у глухую поўнач; in the dead of winter
у глухую зıмнюю пару
dead2  adj. 1. мёртвы; загıнуўшы; а dead
body мярцвяк, труп; a dead language мёртвая мова 2. неадушаўлёны; нежывы; dead
matter нежывая матэрыя 3. знямелы, здранцвелы; зацёклы; My foot has gone dead. У мяне
знямела нага. 4. поўны, абсалютны; be a
dead loss быць стратным; быць няўдалым;
come to a dead stop спынıцца як скамянелы;
dead certainty поўная ўпэўненасць; in
a dead faint у глыбокай непрытомнасці; in
dead earnest зусıм сур’ёзна; He is the dead spit
of his father. infml Ён выліты бацька. 5. выкарыстаны; a dead match выкарыстаная
запалка 6. : go dead; Тhe radio went dead.
Радыё змоўкла. ♦ dead men tell no tales
мёртвыя маўчаць; more dead than alive ні
жывы ні мёртвы/ледзь жывы; over my dead
body infml толькі праз мой труп
dead3  adv. infml : dead against катэгарычна супраць; dead drunk п’яны да непрытомнасці; dead on time дакладна (пра час);
dead slow вельмі павольна; dead straight
зусıм прама; dead tired страшэнна стомлены; He stopped dead. Ён спыніўся як скамянелы.
deaden  v. аслабляць; заглушаць, заглушваць; deaden pain прытупляць боль; The
walls deaden sound. Сцены заглушаюць шум.
dead end  n. тупıк; a dead-end job
бесперспектыўная праца
deadline  n. канчатковы тэрмін; meet
a deadline паспець у тэрмiн
deadlock  n. тупıк (перан.); break the
deadlock выйсці з тупіка
deadly1  adj. смяротны, страшэнны; a
deadly enemy закляты вораг; deadly poison
смяротны яд; a deadly sin смяротны грэх; a
deadly wound смяротная рана
deadly2  adv. 1. infml надзвычай, вельмі;
deadly dull вельмі нудны 2. : deadly pale
бледны як смерць
deaf adj. глухı; deaf and dumb глуханямы
♦ deaf as a post infml глухı як пень; глухая
цяцера; turn a deaf ear (to smb./smth.) не
слухаць, не звяртаць увагі (на каго-н./што-н.)
deafen ] v. аглушаць; заглушаць
deal1  n. 1. : a great/good deal (of) шмат,
багата; She’s a good deal better today. Ёй сёння значна лепш. 2. пагадненне, здзелка 3. здача (пра карты)
deal2  v. (dealt) 1. (with) мець справу (з
кім-н./чым-н.); This chapter deals with the
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debit
problems
of…
У
гэтым
раздзеле
разглядаюцца праблемы... 2. (with) ставіцца
(да каго-н.); абыходзіцца (з кім-н.); What is
the best way of dealing with young criminals?
Як лепей за ўсё абыходзіцца з малалетнімі
злачынцамі? 3. здаваць (пра карты)
deal in phr.v. гандляваць, спецыялізавацца на продажы якога-н. тавару; займацца
(чым-н.)
dealer  n. 1. дылер; гандляр 2. той, хто
здае карты
dealt past, p.p. → deal2
dean n. 1. eccl. настаяцель; дэкан 2. дэкан
(у навучальнай установе)
dear1 adj. 1. дарагı, мıлы 2. Dear паважаны, шаноўны (у пісьмах) 3. дарагı (пра цану)
♦ hold smb./smth. dear fml даражыць кім-н./
чым-н.
dear2  interj. : dear me!; oh dear! божа
мой!; божухна мой!
dearest n., adj. даражэнькі; даражэнькая
dearly adv. 1. пяшчотна, лaскава 2. вельмі;
I would dearly love to… Вельмі хацелася б…
death  n. смерць, скон; a sudden death
раптоўная смерць; a violent death гвалтоўная
смерць; bleed to death сысцı крывёй; catch
one’s death of cold infml страшэнна прастудзıцца, прастудзıцца насмерць; drink oneself
to death памерці ад п’янства; sentence smb.
to death прыгаварыць каго-н. да смерці;
bored to death да смерці нудна; sick to death
of smth. да смерці абрыдла; tired to death
страшэнна стомлены ♦ be at death’s door
≅ адной нагой стаяць у магıле; be burnt to
death згарэць зажыва, жывым згарэць; put
smb. to death пакараць каго-н. смерцю
death certiﬁcate  n. пасведчанне
аб смерці
death duties  n. падатак на спадчыну
death penalty n. смяротная кара
death rate  n. смяротнасць; паказчык
смяротнасці
death toll  n. колькасць загıнуўшых
людзей
debatable adj. спрэчны, дыскусıйны
debate1  n. дэбаты, дыскусія; debates
on the report дэбаты па дакладзе; beyond debate бясспрэчна
debate2  v. 1. дэбатаваць, дыскуцıраваць,
дыскусıраваць, абмяркоўваць 2. абдумваць
debit1 n. дэбет; debit and credit дэбет і
крэдыт; a debit card дэбетная картка, пластыкавая картка

debit
debit2 v. дэбетаваць, заносіць у дэбет
debris  n. асколкі, абломкі; руıны, разваліны
debt n. доўг; be in debt мець даўгı ♦ be in
smb.’s debt fml быць вельмі ўдзячным/абавязаным каму-н.; I am greatly in your debt.
Я вам вельмі ўдзячны.
debtor n. даўжнıк; даўжнıца
debut n. дэбют
Dec. (пісьмовае скар. ад December) снежань
decade n. дзесяцігоддзе
decay1  n. 1. гніенне, гніццё 2. заняпад;
fall into decay заняпасці 3. распад
decay2 v. 1. гнıсці, гніць; псавацца 2. занепадаць, прыходзіць у заняпад
decease n. fml смерць, кананне
deceased1 n. fml the deceased 1. нябожчык; нябожчыца 2. памерлыя
deceased2 adj. fml памерлы, спачылы
deceit  n. ашуканства; мана, падман;
хлусня
deceitful  adj. (і)лжывы, хлуслıвы,
падманлівы
deceive v. падманваць; ашукваць
December n. снежань
decency n. прыстойнасць
decent adj. 1. прыстойны 2. даволі добры; decent weather нядрэннае надвор’е
deception  n. ашуканства; мана, падман; хлусня; by deception ашуканствам, падманам
deceptive] adj. падманлівы, падманны
decibel n. phys. дэцыбел
decide  v. 1. рашаць, вырашаць; decide
a dispute вырашаць спрэчку 2. уплываць,
паўплываць; What decided you to give up your
job? Што прымусіла вас кінуць працу?
decide on  phr.v. выбіраць, выбраць; In the end she decided on the red dress.
Нарэшце яна выбрала чырвоную сукенку.
decidedly adv. 1. рашуча, канчаткова 2. бясспрэчна, несумненна
deciduous  adj. ліставы лıсцевы,
лісцёвы (пра лес, дрэвы)
decimal  adj. math. дзесятковы; the
decimal point кропка, якая ставіцца ў лıках
(0.25); a decimal fraction дзесятковы дроб
decipher v. 1. расшыфроўваць, разгадваць 2. разбіраць (пра почырк)
decision  n. (on/about) рашэнне; come
to/make/take a decision прыняць рашэнне
decisive adj. 1. рашаючы, канчатковы
2. рашучы
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dedication
deck n. 1. палуба; on deck на палубе; the
top deck верхні паверх (аўтобуса) 2. AmE
калода (карт)
deckchair n. шэзлонг
declamation  n. fml дэкламацыя,
мастацкае чытанне
declamatory  adj. fml 1. дэкламацыйны 2. прамоўніцкі, красамоўны
declaration  n. 1. дэкларацыя (дакумент) 2. заява; абвяшчэнне; the declaration of war аб’яўленне/абвяшчэнне вайны
declarative  adj. 1. дэкларатыўны
2. ling. a declarative sentence апавядальны сказ
declare  v. заяўляць, аб’яўляць, абвяшчаць; declarе war аб’явıць вайну
declension n. ling. скланенне
decline1  n. заняпад; fall into (а) decline заняпасці
decline2 v. 1. занепадаць, прыходзіць у
заняпад, пагаршацца 2. адмаўляцца; адхіляць
3. ling. скланяць ♦ smb.’s declining years lit.
апошнія гады чыйго-н. жыцця
decode v. дэкадзıраваць; расшыфроўваць (таксама перан.)
decompose  v. гніць, гнıсці; разлагацца
decorate v. 1. упрыгожваць, аздабляць
2. адстройваць, рамантаваць (кватэру) 3. узнагароджваць
decoration n. 1. упрыгожванне, аздабленне (дзеянне) 2. упрыгажэнне, упрыгожанне, аздоба 3. унутраны рамонт (кватэры)
4. ордэн, узнагарода
decoy1 n. прынада; a decoy duck вабік
decoy2  v. завабліваць, прывабліваць,
прынаджваць
decrease1 n. (in) памяншэнне, зніжэнне; паслабленне
decrease2  v. памяншаць; памяншацца;
змяншаць; змяншацца; decrease bу 10%
памяншацца на 10%
decree1  n. дэкрэт, указ; issue a decree
выдаць указ
decree2  v. 1. дэкрэтаваць; аддаваць
загад 2. : Fate decreed otherwise. Лёс вырашыў інакш.
decrepit  adj. стары, трухлявы, спарахнелы
dedicate v. прысвячаць
dedicated  adj. 1. адданы; She is a
dedicated teacher. Гэта(я) настаўніца любіць
сваю працу. 2. прысвечаны
dedication  n. 1. адданасць, вернасць 2. прысвячэнне

deduce
deduce  v. выводзіць; рабıць вывад/
выснову/заключэнне
deduct v. аднімаць, вылıчваць
deduction  n. 1. дэдукцыя, выснова,
вывад, заключэнне 2. вылік, вылічэнне
deed n. 1. учынак, дзеянне; a heroic deed
подзвіг 2. law акт, дакумент ♦ your good deed
for the day тое карыснае, добрае, што вы робіце
deejay n. infml ды-джэй
deep1  adj. 1. глыбокі (у розных знач.); a
deep impression глыбокае ўражанне; a deep
shelf шырокая палıца; deep sorrow глыбокі
смутак; a deep well глыбокі калодзеж; a hole
six feet deep яма глыбінёй у шэсць футаў; a
village deep in the valley вёска, размешчаная
ў глыбінı далıны; deep in debt па вушы ў
даўгах; deep in thought у задумeнні; heave a
deep sigh глыбока ўздыхаць; take a deep
breath зрабıць глыбокі ўдых 2. цёмны, густы
(пра фарбы); deep red цёмна-чырвоны 3. нıзкі (пра голас) 4. утоены, скрыты, патаемны;
deep designs патаемныя задумы; He’s a deep
one. Ён скрытны.
deep2   adv. глыбока; dig deep глыбока
капаць ♦ deep into the night да глыбокай ночы; still waters run deep цıхая вада берагı
рве
deepen  v. паглыбляць; паглыбляцца;
заглыбляць
deeply  adv. 1. вельмі; He is deeply in
debt. Ён па вушы ў даўгах; He is deeply in
love. Ён моцна закаханы. 2. глыбока, на вялıкай глыбінı
deer n. (pl. deer) алень
deface v. скажаць; псаваць; загаджваць
de facto  adv. лацін., fml дэ-факта,
фактычна, на справе
default  n. невыкананне абавязкаў; адмова ад уплаты доўгу ♦ by default па
прычыне няяўкі; in default of smth. fml па
прычыне адсутнасці чаго-н.
defeat1  n. паражэнне; крушэнне (надзей); suffer defeat цярпець няўдачу
defeat2  v. наносіць паражэнне; перамагаць (праціўніка)
defecate v. fml спаражняцца
defect1  n. дэфект, недахоп, загана, хıба
defect2  v. дэзерцıраваць, перабягаць
defective  adj. 1. дэфектыўны, заганны; няспраўны, сапсаваны; недасканалы 2. :
ling. a defective verb дзеяслоў з няпоўным
спражэннем, з няпоўнай парадыгмай
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deﬂation
defence  n. BrE 1. абарона (у розных
знач.); ахова; the defence industry абаронная
прамысловасць; the Ministry of Defence
Міністэрства абароны (у Вялікабрытаніі);
the Department of Defense Міністэрства
абароны (у ЗША) 2. (звыч. pl.) умацаванні
(абарончыя)
defenceless adj. безабаронны
defend v. абараняць, баранıць (у розных
знач.); defend one’s ideas адстойваць свае ідэі
defendant  n. law абвінавачаны,
падсудны
defender  n. абаронца; a defender of
human rights праваабаронца
defense AmE = defence
defensive adj. 1. абаронны, абарончы
2. : He has a defensive manner. Ён як быццам
апраўдваецца.
defer1  v. адтэрміноўваць; адкладваць;
deferred payment адтэрмінаваны плацеж
defer2 v. (to) fml лічыцца (з кім-н./чым-н.);
згаджацца (з кім-н./чым-н.); саступаць, падпарадкоўвацца
deference  n. павага, паважанне, пашана; in/out of deference to у знак павагі (да
каго-н./чаго-н.); з павагі (да каго-н./чаго-н.)
deﬁance n. выклік; in deﬁance of orders насуперак распараджэнням
deﬁciency  n. 1. нястача; адсутнасць
2. недахоп, загана
deﬁcient  adj. недастатковы, няпоўны;
недасканалы; a mentally/bodily deﬁcient person асоба з абмежаванымі разумовымі/фізıчнымі магчымасцямі
deﬁcit n. дэфіцыт; нястача; недахоп
deﬁne v. 1. вызначаць, даваць вызначэнне (у розных знач.); deﬁne one’s position вызначыць сваё стаўленне (да каго-н./чаго-н.)
2. акрэсліваць 3. выяўляць
deﬁnite  adj. вызначаны; акрэслены;
пэўны; дакладны; the deﬁnite article ling.
азначальны артыкль
deﬁnitely adv. 1. дакладна, ясна 2. абавязкова; безумоўна
deﬁnition  n. вызначэнне, акрэсленне, выяўленне
deﬂate  v. 1. выпампоўваць, выпускаць
паветра/газ (пра шыны, балон і да т.п.) 2. :
deﬂate rumours абвяргаць чуткі 3. 
econ. скарачаць выпуск грашовых знакаў
deﬂation  n. 1. выпампоўванне, выпусканне паветра/газу (пра шыны, балон і
да т.п.) 2. econ. дэфляцыя, скарачэнне выпуску грашовых знакаў

deﬂect
deﬂect  v. адхіляць; адхіляцца (ад
маршруту, траекторыі і да т.п.)
deﬂection  n. адхіленне; the аngle of
deﬂection вугал адхілення
deforest  v. высякаць лясы; абязлесіць (мясцовасць); a deforested area абязлесеная мясцовасць
deform v. дэфармаваць; знявечваць
deformed  adj. дэфармаваны; знявечаны
defrost v. адтаваць; адтайваць; defrost
a refrigerator размарожваць халадзıльнік
deft  adj. лоўкі, спрытны, увıшны; борзды, жвавы
defuse  v. 1. знімаць узрывальнік (міны, снарада і да т.п.) 2. разраджаць (перан.);
defuse international tension разраджаць міжнародную напружанасць
defy  v. 1. не падпарадкоўвацца 2. ігнараваць
degeneration  n. 1. заняпад, выраджэнне, дэгенерацыя 2. med. перараджэнне (тканак)
degradation n. 1. дэградацыя, заняпад (маральны) 2. archaic паніжэнне, разжалаванне
degrade  v. 1. прыніжаць, падрываць
аўтарытэт 2. прыводзіць да заняпаду; псаваць 3. дэградзıраваць; прыходзіць у заняпад
degree  n. 1. градус 2. ступень; узровень; in the highest degree у найвышэйшай
ступені; to some degree у пэўнай ступені; not
in the slightest degree анічуць, ніколькі
3. ступень; take one’s degree атрымаць ступень; the degree of bachelor/master/doctor
ступень бакалаўра/магıстра/доктара 4. ling.
ступень; degrees of comparison ступені параўнання ♦ by degrees паступова
dehydrate v. chem. абязводжваць
dehydration  n. chem. абязводжванне
deictic adj. ling. дэйктычны
deity n. fml 1. бажаство, бог; pagan deities язычніцкія багı 2. боскасць 3. the
Deity fml Бог
deixis n. ling. дэйксіс
dejected  adj. маркотны, тужлıвы,
самотны, сумны
de jurе  adv. лацін., fml дэ-юрэ,
юрыдычна, намінальна
delay1  n. затрымка, прамаруджванне;
without delay без затрымкі, неадкладна; a
two-hour delay затрымка на 2 гадзıны
delay2  v. 1. адкладваць, затрымліваць; I
was dеlayed by trafﬁc. Я затрымаўся з пры-
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delirious
чыны затору на дарозе. 2. марудзіць; a delayed reaction запозненая рэакцыя
delegate1 n. дэлегат; прадстаўнıк
delegate2  v. дэлегаваць; пасылаць дэлегатам; delegate authority перадаваць паўнамоцтвы; delegate work даручаць работу
delegation n. дэлегацыя
delete v. выкрэсліваць, скасоўваць
deletion n. ling. апушчэнне, пропуск
deliberate1  adj. 1. наўмысны; загадзя
абдуманы 2. няспешны; павольны
deliberate2 v. думаць, разважаць, абдумваць, раздумваць
deliberately  adv. 1. наўмысна, знарок 2. няспешна; павольна
delicacy  n. 1. вытанчанасць, тонкасць, далікатнасць 2. далікатэс; прысмакі;
ласунак
delicate adj. 1. вытанчаны, далікатны;
a delicate complexion далікатная скура (пра
твар) 2. тонкі, далікатны; а delicate perfume
тонкі пах духоў; a delicate shade of pink
бледна-ружовае адценне 3. слабы, кволы; a
delicate child кволае дзіця; delicate health
слабaе здароўе 4. далікатны; a delicate question далікатнае пытанне 5. складаны, майстэрскі; a delicate operation складаная аперацыя; delicate workmanship тонкае майстэрства
delicatessen  n. магазıн далікатэсаў/прысмакаў
delicious adj. 1. смачны (пра яду) 2. lit.
цудоўны, чароўны; delicious fragrance цудоўны водар
delight1  n. задавальненне, захапленне,
зачараванне; асалода; take delight in smth.
знаходзіць задавальненне ў чым-н.; the delights of life радасці жыцця
delight2   v. 1. даваць задавальненне,
прыносіць асалоду; захапляць, зачароўваць; I
am delighted to accept the invitation. Я вельмі
рады прыняць запрашэнне. 2. : delight in
smth./in doing smth. цешыцца; атрымліваць/
мець асалоду ад чаго-н.
delightful adj. чароўны, цудоўны
delinquency  n. fml злачыннасць
(падлеткаў, малалетніх)
delinquent n. правапарушальнік; а
juvenile delinquent малалетні правапарушальнік
delirious adj. 1. якı ў стане трызнення
(ад хваробы) 2. якı ў захапленні; сам не свой;
delirious with joy сам не свой ад радасці

deliver
deliver  v. 1. дастаўляць, уручаць; The
postman delivers letters. Паштальён разносіць
пісьмы. 2. гаварыць, чытаць; deliver a speech
выступаць з прамовай 3. : She was delivered
of a child. Яна нарадзіла дзіця. 4. : deliver
judgement выносіць рашэнне суда/пастанову/прысуд 5. вызваляць, збаўляць
delivery  n. 1. дастаўка; a delivery
note накладная; pay for smth. on delivery заплацıць за што-н. пасля дастаўкі; The letter
came by ﬁrst delivery. Пісьмо прыйшло з першай поштай. 2. дыкцыя; вымаўленне 3. роды; a delivery room радзıльня
deliveryman   n. (pl. -men) дастаўшчык
delphinium n. bot. дэльфıніум
delta n. дэльта (у розных знач.); the Nile
Delta дэльта Нıла
delude v. падманваць, уводзіць у зман,
ашукваць
deluge1 n. 1. патоп; залева, праліўны
дождж 2. паток; град; лавıна (перан.); a deluge of protest(s) паток пратэстаў
deluge2  v. 1. затапляць 2. засыпаць
(перан.); deluge with questions засыпаць пытаннямі
delusion n. памылковая думка; ілюзія;
падман; be under a delusion памыляццца
de luxe   adj. раскошны; a de
luxe hotel гатэль-люкс
demand1  n. 1. настойлівая просьба;
excessive demands празмерныя патрабаванні;
just demands справядлıвыя патрабаванні;
make great demands on smb.’s patience занадта шмат хацець ад каго-н.; There are many
demands on my time. У мяне шмат спраў/абавязкаў. 2. попыт; supply and demand/demand and supply попыт і прапанова ♦ be in
(great) demand мець (вялıкі) попыт; Engineers are in great demand. На інжынераў вялікі попыт.
demand2  v. патрабаваць; настойліва
прасıць; The case demands great skill and energy. Для гэтай справы патрэбныя і спрыт, і
энергія.
demanding adj. 1. надакучлівы, назойлівы (пра чалавека) 2. вельмі цяжкі; патрабавальны; physically demanding work фізıчна цяжкая праца
demean v. прыніжаць; demean oneself
прыніжаць сваю годнасць
demeanour, AmE demeanor  n. fml
паводзіны, манера трымаць сябе
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demote
demented adj. 1. med. якı пакутуе ад
дэменцыі, хворы на дэменцыю 2. infml
звар’яцелы, ашалелы (перан.)
dementia  n. med. дэменцыя; маразм
(старэчы)
demise n. fml (с)кананне, скон
demist v. абаграваць (шкло ў аўтамабілі)
demo  n. infml (скар. ад demonstration) 1. дэманстрацыя; паказ 2. маніфестацыя
demobilization, BrE -isation 
n. дэмабілізацыя
demobilize, BrE -ise  v. дэмабілізаваць
democracy  n. 1. дэмакратыя; people’s democracy народная дэмакратыя 2. дэмакратычная краıна
democrat  n. 1. дэмакрат 2. Democrat член/сябра дэмакратычнай партыі (у
ЗША)
democratic  adj. дэмакратычны;
the Democratic Party Дэмакратычная партыя
(у ЗША)
demographic adj. дэмаграфıчны
demography n. дэмаграфія
demolish v. 1. разбураць, развальваць;
знішчаць 2. зносіць, руйнаваць (будынак)
demolition  n. 1. разбурэнне; знішчэнне 2. знос (будынка)
demon n. дэман, д’ябал, сатана, чорт,
нячысцік ♦ the demon drink BrE, joc. алкагольны напой
demonic  adj. дэманıчны; а demonic
temptation д’ябальская спакуса
demonstrable  adj. fml доказны,
даказальны
demonstrate v. 1. дэманстраваць;
паказваць 2. маніфеставаць
demonstration n. 1. дэманстрацыя; паказ 2. маніфестацыя
demonstrative  adj. 1. наглядны;
пераканаўчы 2. экспансıўны, нястрыманы; a
demonstrative person нястрыманы чалавек
3. ling. указальны; a demonstrative pronoun
указальны займеннік
demonstrator n. 1. дэманстрант
2. дэманстратар
demoralization, BrE -isation 
n. дэмаралізацыя
demoralize, BrE -ise  v. дэмаралізаваць
demote v. паніжаць у пасадзе/званні;
They never get demoted. Іх ніколі не знімаюць
з пасады.

demur
demur1  n. : ♦ without demur fml без
ніякага пярэчання; без сумнення
demur2 v. fml пярэчыць; адмаўляцца
demure  adj. сцıплы (пра чалавека);
стрыманы
den  n. 1. бярлог(а), логава, логавішча
(таксама перан.); This is my den. infml Гэта
маё логава; а den of thieves прытон злодзеяў;
а den of vice прытон 2. BrE, infml рабочы
кабінет
denial n. 1. адмова, адмаўленне 2. абвяржэнне 3. адрачэнне, вырачэнне
denigrate  v. fml чарнıць, ганьбіць,
знеслаўляць; паклёпнічаць
denigration n. fml чарненне, ганьба, знеслаўленне; паклёп
denim  n. 1. дэнім (тканіна) 2. pl. denims джынсы
denizen  n. fml насельнік; наведвальнік; denizens of forest жыхарылесу
denomination  n. 1. relig. веравызнанне, канфесія 2. ﬁnance вартасць; money of small denomination купюры малой вартасці
denominator  n. math. назоўнік
(дробу); reduce to a common denominator
math. прывесці да агульнага назоўніка
denotation n. ling. 1. абазначэнне
2. дэнатат
denotative adj. ling. дэнататыўны
denote v. fml азначаць, абазначаць
denouement n. развязка (п’есы, рамана)
denounce  v. 1. асуджаць, выказваць
неадабрэнне 2. даносіць (на каго-н.) 3. дэнансаваць
dense  adj. 1. густы, часты, шчыльны
(пра лес, туман, насельніцтва і г.д.) 2. infml
тупы; няздольны, някемлівы
density  n. гушчыня, густата; шчыльнасць; population density шчыльнасць насельніцтва, населенасць
densly  adv. густа; шчыльна; a densly
populated area густанаселеная мясцовасць
dent1 n. умяціна, выбоіна ♦ make a dent
in smth. скарацıць колькасць чаго-н. (асабліва грoшай); make а dent in one’s fortune
infml прамантачыць большую частку свайго
багацця
dent2  v. пакідаць умяціну (на чым-н.);
The car got dented in the collision. Пры сутыкненні машына атрымала ўмяціну.
dental adj. 1. дэнтальны, зубны; а dental consonant ling. дэнтальны/зубны зычны
(гук) 2. зубаўрачэбны

170

depletion
dentist n. стаматолаг, зубны ўрач
dentistry n. стаматалогія
denture  n. звыч. pl. dentures зубны
пратэз
denude  v. fml агаляць; hillsides denuded of trees голыя схıлы ўзгоркаў
denunciation  n. 1. асуджэнне
2. дэнансацыя
deny  v. адмаўляць; адмаўляцца; deny
oneself smth. адмаўляць сабе ў чым-н.
deodorant n. дэзадарант
dep. (пісьмовае скар. ад) 1. depart адпраўляцца, адыходзіць 2. departure адпраўленне
depart  v. 1. (for, from) ад’язджаць,
адбываць 2. (from smth.) адступаць, адхіляцца (таксама перан.)
department  n. 1. аддзел; аддзяленне 2. дэпартамент, міністэрства, ведамства 3. кафедра; факультэт; the department of
modern languages кафедра сучасных моў;
the geography department геаграфıчны факультэт
departmental adj. ведамасны
department store n. універмаг
departure  n. 1. ад’езд, адпраўленне;
a departure lounge зала чакання 2. (from)
адхіленне; a new (fresh) departure новаўвядзенне
depend  v. 1. (on) залежаць; that depends/it all depends як сказаць, пабачым 2. :
depend on/upon smb./smth. спадзявацца/
разлıчваць на каго-н./што-н. ♦ depending on у
залежнасці ад
dependable adj. надзейны, на якога
можна разлıчваць; He is not dependable. На
яго нельга разлічваць.
dependant, dependent  n. утрыманец; утрыманка
dependence  n. (on) залежнасць;
mutual dependence узаемазалежнасць
dependency n. 1. (on) залежнасць
2. калонія
dependent adj. (on) 1. якı на ўтрыманні 2. залежны 3. абумоўлены 4. : а dependent clause ling. даданы (залежны) сказ
depict  v. 1. ствараць вобраз; адлюстроўваць 2. апıсваць
depiction n. апісанне; адлюстраванне
depilatory  n. сродак для выдалення
валасоў (на целе)
deplete  v. вычэрпваць; depleted resources вычaрпаныя рэсурсы
depletion n. вычарпанне

deplorable
deplorable  adj. fml ганебны; жаласны; сумны; прыкры; a deplorable fact
прыкры факт; in a deplorable state у сумным
стане; у заняпадзе
deplore  v. fml шкадаваць (аб чым-н.);
аплакваць
deploy v. mil. разгортваць; размяшчаць
deployment  n. mil. разгортванне;
размяшчэнне
deport  v. дэпартаваць, высылаць, ссылаць
deportation  n. дэпартацыя, высылка
deportment  n. BrE, fml манера
трымацца; пастава; lessons in deportment
урокі добрых манер
depose  v. звяргаць (з трона); пазбаўляць улады
deposit1 n. 1. дэпазıт; уклад (у банку);
a deposit account дэпазıтны рахунак 2. узнос; задатак 3. geol. залеж; coal deposits залежы вугалю
deposit2  v. 1. класці 2. дэпанıраваць;
класці ў банк
deposition  n. 1. звяржэнне (з трона); пазбаўленне ўлады 2. law сведчанне пад
прысягай
depositor  n. укладчык (грашовага
ўкладу); дэпанент
depository  n. сховішча (для рэчаў,
тавараў і да т.п.)
depot  n. 1. дэпо; аўтабаза 2. склад
3. AmE станцыя (чыгуначная, аўтобусная)
deprave v. fml разбэшчваць
depravity  n. fml разбэшчанасць,
распуста, распуснасць
depreciate  v. абясцэньваць; абясцэньвацца
depreciation n. абясцэненне
depress v. 1. гнясцı, прыгнятаць; засмучаць 2. націскаць на (педаль, кнопку і да т.п.)
depressed  adj. прыгнечаны; засмучаны, засмучоны; а depressed area раён, якı
пакутуе ад беспрацоўя і беднасці
depression n. 1. med. дэпрэсія 2. смутак, самота, маркота, туга3. econ. дэпрэсія,
спад; the Great Depression Вялıкая дэпрэсія
4. fml упадзіна, западзіна
deprivation  n. пазбаўленне; deprivation of civil rights пазбаўленне грамадзянскіх правоў
deprive v. пазбаўляць; адбіраць
deprived  adj. абяздолены, абнядолены; пазбаўлены
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dermatitis
Dept. (пісьмовае скар. ад Department) 1. аддзел; аддзяленне 2. дэпартамент, міністэрства, ведамства
depth  n. глыбіня (у розных знач.); at a
depth of six feet на глыбінı шасцı футаў ♦ in
depth глыбока; in the depths of despair у поўнай роспачы; in the depth of winter у глухую
зıмнюю пару; be out of one’s depth 1) BrE не
даставаць нагамі дна 2) : I am out of my depth
in this job. Мне гэта праца не пад сілу.
depth charge  n. mil. глыбıнная
бомба
deputation n. дэпутацыя
deputize, BrE -ise  v. : deputize for
smb. замяшчаць каго-н., выконваць абавязкі
deputy  n. 1. намеснік; the deputy
chairman намеснік старшынı 2. дэпутат,
член (парламента)
derail v. 1. cпускаць з рэек; пускаць пад
адхон; The train was derailed. Цягнік сышоў з
рэек. 2. псаваць (планы, працэс і да т.п.)
derailment  n. сход з рэек; крушэнне
deranged  adj. звар’яцелы; псіхıчна
неўраўнаважаны
derby n. 1. the Derby BrE дэрбі (скачкі)
2. спаборніцтва, гонкі 3. AmE кацялок (галаўны ўбор)
derelict  adj. закıнуты, занядбаны,
запушчаны; leave smth. derelict пакідаць
што-н. на волю лёсу
dereliction  n. 1. закıнутасць, занядбанасць, запушчанасць 2. : law, fml dereliction of duty парушэнне абавязкаў
deride  v. fml высмейваць; здзекавацца
(з каго-н., чагo-н.)
derision  n. высмейванне; treat smb.
with derision кпіць з каго-н.; an object of derision пасмешышча
derisive  adj. 1. насмешлівы, кплıвы
2. смяхотны
derisory adj. fml нікчэмны; смешны,
смехатворны
derivation n. 1. паходжанне 2. ling.
дэрывацыя; word derivation словаўтварэнне
derivative n., adj. math., ling. вытворны; дэрыват
derive v. (from) 1. fml атрымліваць; derive pleasure from smth. атрымліваць зaдавальненне ад чаго-н. 2. браць пачатак, паходзіць (ад чаго-н.); words derived from Latin
словы лацıнскага паходжання
dermatitis n. med. дэрматыт

dermatologist
dermatologist  n. med. дэрматолаг
dermatology  n. med. дэрматалогія
derogatory  adj. 1. непачцıвы; зняважлівы, зневажальны 2. ling. неадабральны
(пра слова)
derrick n. tech. буравая вышка
descant  n. 1. mus. дыскант 2. poet.
мелодыя; напеў
descend v. 1. fml спускацца 2. : be descended from паходзіць (весці ад каго-н. сваё
паходжанне) 3. : descend on/upon smb./
smth. накıдвацца на каго-н./што-н. (таксама
перан.) 4. : descend to smth. (маральна)
апускацца; descend to cheating не грэбаваць
жульніцтвам, апускацца да махлярства
descendant  n. нашчадак; a direct
descendant прамы нашчадак
descending  adj. 1. : descending motion спуск, рух унıз 2. сыходны (гама, дыфтонг, тон і да т.п.)
descent  n. 1. спуск 2. схіл 3. паходжанне; of Irish descent ірландскага паходжання
describe v. апıсваць
description  n. 1. апісанне 2. род;
сорт, гатунак; goods of every description разнастайныя тавары ♦ answer/ﬁt a description
of smb./smth. адпавядаць апісанню каго-н./
чаго-н.
descriptive  adj. апісальны (у розных знач.); а descriptive attribute ling. апісальнае азначэнне; descriptive linguistics дэскрыптыўная лінгвıстыка
desecrate v. апаганьваць
desecration n. апаганьванне
desert1  n. пустыня; a desert island ненаселены/бязлюдны востраў; a near desert
паўпустыня; the Sahara Desert пустыня Сахара
desert2  v. 1. пакідаць 2. дэзерцıраваць;
уцякаць
deserts  n. pl. ♦ get one’s just deserts
атрымліваць па заслугах (звычайна ў адмоўным сэнсе)
deserted adj. 1. пустэльны, апусцелы;
become deserted апусцець 2. кıнуты; а deserted wife кıнутая жонка
deserter n. дэзерцıр; уцякач
desertion n. дэзерцıрства; уцёкі
deserve v. заслугоўваць; It is more than
I deserve. Я гэтага не заслужыў. ♦ get what
you deserve infml якая справа, такая і слава
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desperate
deserving adj. fml (of) варты, дастойны, якı заслугоўвае; deserving of attention
варты ўвагі
design1  n. 1. план; a design for a garden план садy; a design for a dress эскıз
сукенкі 2. праект; чарцёж; канструкцыя; дызайн; the design of a building праект будынка; the design of a car канструкцыя аўтамабıля 3. узор; малюнак; a vase with a design of
ﬂowers on it ваза з кветкавым узорам
4. намер, задума; by design з намерам
design2  v. планаваць, праектаваць; The
book is designed for the English reader. Кніга
разлічана на англійскага чытача.
designate v. fml 1. вызначаць; designate the boundaries устанавıць межы 2. вылучаць; прызначаць (на пасаду, пост)
designation n. fml 1. прызначэнне,
вылучэнне (на пасаду, пост) 2. тытул 3. ling.
назва, найменне, абазначэнне
designer  n. 1. дызайнер; мадэльер
2. канструктар
desirable  adj. пажаданы, жаданы;
It is desirable that he should do it. Пажадана,
каб ён гэта зрабіў.
desire1 n. 1. жаданне; хаценне 2. прага
3. прадмет жадання; He got all his desires. Усе
яго жаданні збыліся.
desire2  v. жадаць, хацець ♦ leave a lot/
much/smth. to be desired быць непрымальным; It leaves much to be desired. Вымушае
жадаць лепшага.
desk  n. 1. пісьмовы стол; канторка; He
has a desk job. Ён чыноўнік. 2. парта (у школе) 3. пункт (даведачны)
desk clerk n. AmE клерк (у гатэлі)
desktop  adj. настольны; а desktop
computer настольны камп’ютaр; desktop
publishing настольная паліграфія
desolate adj. 1. пакıнуты; запушчаны,
занядбаны; асірацелы, сіратлıвы 2. адзінокі;
забыты
desolation  n. 1. fml закıнутасць,
спусташэнне 2. скруха; журба
despair1  n. роспач, адчай, безнадзейнасць ♦ fall into despair упасці ў роспач
despair2  v. (of) адчайвацца, быць у роспачы
despatch BrE = dispatch
desperate adj. 1. роспачны, адчайны,
безнадзейны 2. : He is desperate for money.
Ён мае вялікую патрэбу ў грошах. 3. : а desperate criminal закаранелы злачынец/злачынца

desperation
desperation n. адчай; He drives me
to desperation. Ён даводзіць мяне да адчаю.
despicable  adj. fml агıдны; а despicable crime агıднае злачынства
despise v. пагарджаць
despite prep. нягледзячы на, не зважаючы на; despite our efforts нягледзячы на нашы высілкі
despondеncy  n. маркота; туга;
сум
despondent  adj. (about, over)
маркотны; тужлıвы; сумны; feel despondent
about smb. сумаваць па кім-н.
despot n. дэспат, тыран
despotic  adj. дэспатычны; despotic
power дэспатычная ўлада
dessert  n. дэсерт, салодкае; a dessert
spoon дэсертная лыжка; for dessert на дэсерт
destination n. месца прызначэння;
мэта (падарожжа)
destined adj. fml прызначаны; суджаны; наканаваны; He was destined for science.
Яму было прызначана стаць навукоўцам.
destiny  n. лёс, доля; Every man has
but one destiny. У кожнага свой лёс.
destitute adj., n. якı жыве ў нястачы;
the destitute беднякı
destroy  v. 1. разбураць, бурыць; знішчаць, руйнаваць 2. забіваць (жывёл); The
horse broke its leg and had to be destroyed.
Конь зламаў нагу, і яго давялося забіць.
destroyer n. mil. эсмıнец
destruction n. разбурэнне, знішчэнне; bring smb. to destruction давесці каго-н.
да краху
destructive adj. разбуральны; a destructive example вельмі дрэнны прыклад;
destructive power mil. разбуральная сıла
detach  v. аддзяляць; раз’ядноўваць;
detach oneself from reality адысцı ад рэчаıснасці
detached  adj. 1. непрадузяты; незалежны 2. абыякавы; а detached attitude абыякавае стаўленне
detached house  n. асабняк, дом
для адной сям’ı
detachment  n. 1. аддзяленне,
раз’яднанне 2. раўнадушша; абыякавасць
3. mil. атрад
detail n. падрабязнасць, дэталь ♦ in detail падрабязна, дэталёва; go into detail(s) паглыбляцца ў падрабязнасці; разглядаць падрабязна
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detract
detailed adj. падрабязны, дэталёвы
detain  v. 1. трымаць пад вартай 2. fml
затрымліваць; She was detained at work. Яе
затрымалі на працы.
detect v. 1. высочваць 2. выяўляць, знаходзіць
detective n. сышчык, дэтэктыў; а detective story/novel дэтэктыў, дэтэктыўны раман
detente n. fml дэтант, разрадка; political detente палітычная разрадка
detention  n. 1. зняволенне, арышт;
detention pending trial папярэдняе зняволенне; a detention camp лагер для інтэрнıраваных 2. затрыманне; give (a) detention пакідаць пасля ўрокаў
deter  v. (from) утрымліваць, стрымліваць
detergent n. дэтэргент, мыйны сродак (пральны парашок і да т.п.)
deteriorate  v. пагаршаць; пагаршацца; псаваць; псавацца
deterioration  n. 1. пагаршэнне;
deterioration in morals падзенне нораваў
2. ling. дэтэрыярацыя, пагаршэнне (значэння
слова)
determination  n. 1. рашучасць
2. fml вызначэнне; рашэнне
determine  v. fml 1. вызначаць 2. вырашаць; determine smb.’s fate вырашаць
чый-н. лёс
determined adj. рашучы, катэгарычны; determined character цвёрды характар
determiner n. ling. дэтэрмінант
determinism  n. philos. дэтэрмінıзм
deterministic  adj. дэтэрміністычны
deterrent  n. сıлы стрымлівання; а
nuclear deterrent ядзерны арсенал стрымлівання
detest  v. ненавıдзець; I detest being interrupted. Трываць не магу, калі мяне перабіваюць.
detestable adj. агıдны; мярзотны
dethrone  v. звяргаць з прастола/
трона
detonate v. узрываць; узрывацца
detonation n. дэтанацыя
detonator n. дэтанатар
detour n. аб’езд, кружны шлях; make a
detour рабıць аб’езд
detract  v. (from) 1. прыніжаць (значэнне, ролю) 2. зніжаць (якасць, вартасць і
да т.п.)

detriment
detriment  n. fml шкода ♦ to the
detriment of smb./smth. на шкоду каму-н./
чаму-н.
detrimental  adj. шкодны; detrimental to one’s health шкодны для здароўя
deuce n. роўны лік (у тэнісе)
devaluation n. ﬁnance дэвальвацыя, абясцэненне, абясцэньванне
devalue  v. ﬁnance дэвальваваць,
абясцэньваць
devastate  v. спустошваць, спусташаць; разбураць
devastating  adj. спусташальны;
разбуральны; devastating criticism знішчальная крытыка; He is a devastating bore. Ён
невыносны зануда.
devastation  n. спусташэнне, разбурэнне
develop  v. 1. развіваць; развівацца;
разгортваць; разгортвацца 2. распрацоўваць;
The company develops new software. Кампанія
распрацоўвае новае праграмнае забеспячэнне. 3. праяўляць; праяўляцца (у фатаграфіі)
developed  adj. (эканамıчна) развіты
(пра рэгіён, краіну)
developer n. 1. забудоўшчык 2. распрацоўшчык 3. tech. праявıцель, праяўляльнае рэчыва
developing  adj. якı развіваецца; у
стадыі развіцця; якı стаў на шлях развіцця;
developing countries/nations краıны, якıя
сталі на шлях развіцця
development  n. 1. развіццё,
разгортванне 2. (нядаўняя) падзея; What are
the latest developments? Якія апошнія навіны?
deviate  v. (from) адхіляцца; ухіляцца; deviate from the route адхіляцца ад маршруту
device  n. 1. план, схема, задума; He
was left to his own devices. Яму дазволілі
дзейнічаць самастойна. 2. прыстасаванне,
прылада
devil  n. чорт, д’ябал ♦ рoor devil! infml
небарака!; нябога!; between the devil and the
deep blue sea ≅ памıж двух агнёў; the devil
take it! infml каб яго чорт узяў!; go to the
devil! infml iдзı к чорту!; speak/talk of the
devil infml лёгкі на ўспамıн; 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’ябальскі; страшэнны
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diagonal
devil-may-care  adj. заліхвацкі,
зухаваты
devious  adj. хıтры, няшчыры; He got
rich by devious means. Ён разбагацеў абыходным шляхам.
devise v. прыдумваць; вынаходзіць
devoid adj. fml (of) пазбаўлены; devoid
of shame бессаромны; devoid of fear бясстрашны
devolution n. дэлегаванне ўлады
devolve  v. fml (on/upon smb.) перадаваць (паўнамоцтвы, уладу і да т.п.)
devote v. прысвячаць; devote oneself to
smth. цалкам прысвяцıць сябе чаму-н.; улягаць у што-н.
devoted  adj. адданы; She is devoted
to her children. Яна цалкам аддае сябе дзецям.
devotee  n. (of) прыхıльнік; прыхıльніца
devotion  n. 1. адданасць 2. pl. devotions малıтвы, пацеры; He was at his devotions. Ён маліўся.
devour v. 1. жэрці, прагна есці 2. праглынаць, паглынаць (перан.); He devoured the
novel. Ён праглынуў раман. 3. знішчаць; The
ﬁre devoured the forest. Агонь знішчыў лес.
devout  adj. набожны; a devout Christian адданы хрысціянін; a devout follower
адданы паслядоўнік
dew  n. раса; кропля (расы, поту); wet
with dew мокры ад расы, аброшаны; The
grass was wet with early morning dew. Трава
была мокрая ад ранішняй расы.
dewdrop n. расıнка
dexterity  n. спрыт, спрытнасць;
увıшнасць
dext(e)rous  adj. fml спрытны, лоўкі;
увıшны
diabetes n. med. дыябет
diabetic1 n. дыябетык
diabetic2  adj. дыябетычны; а diabetic diet дыета дыябетыка
diabolical  adj. infml д’ябальскі;
страшэнны; diabolical trafﬁc страшэнны рух
diacritic  n. ling. дыякрытычны
знак
diagnose v. 1. med. дыягнаставаць,
ставіць дыягназ 2. выяўляць няспраўнасці,
памылкі, пашкоджанні
diagnoses pl. → diagnosis
diagnosis  n. (pl. -ses) дыягназ;
make а diagnosis ставіць дыягназ
diagonal1 n. дыяганаль
diagonal2 adj. дыяганальны

diagram
diagram n. дыяграма, схема
dial1 n. 1. цыферблат (гадзінніка) 2. шкала (розных прыбораў) 3. дыск (тэлефона)
4. infml, derog. морда, мурло
dial2  v. набіраць нумар (тэлефона); dial
the police station тэлефанаваць у палıцыю
dialect n. ling. дыялект; гаворка
dialectal adj. ling. дыялектны
dialectic(s) n. philos. дыялектыка
dialectology n. ling. дыялекталогія
dialling tone  BrE сігнал «лıнія
свабодная»
dialog AmE = dialogue
dialogue n. дыялог; размова
diameter n. дыяметр; in diameter у
дыяметры
diamond  n. 1. алмаз, дыямент; а
diamond mine алмазная капальня; а diamond ring брыльянтавы пярсцёнак; a diamond wedding BrE брыльянтавае вяселле
2. pl. diamonds звонкі (у картах)
diaper n. AmE пялёнка, пялюшка
diarrheaAmE = diarrhoea
diarrhoea n. med. дыярэя, панос
diary  n. 1. дзённік; keep a diary весці
дзённік 2. каляндар, штодзённік
diaspora n. fml дыяспара
diatonic adj. mus. дыятанıчны
dice1 n. (pl. dice) косць (для гульні); play
dice гуляць у косці ♦ The dice are loaded
against him. Лёс супраць яго.
dice2  v. 1. рэзаць на малыя кубікі (мяса,
гародніну) 2. гуляць у косці ♦ dice with death
infml рызыкаваць жыццём
dicey adj. BrE, infml ненадзейны; рызыкоўны
dichotomy n. fml дыхатамıя
dictate v. дыктаваць (у розных знач.)
dictation  n. 1. дыктант, дыктоўка;
take dictation пісаць пад дыктоўку 2. загад,
прадпісанне; I did it at his dictation. Я гэта
зрабіў па яго загадзе.
dictator n. дыктатар
dictatorial  adj. дыктатарскі; а
dictatorial regime дыктатарскі рэжым
dictatorship n. дыктатура
diction  n. дыкцыя; выбар слоў; poetic
diction мова паэзіі
dictionary  n. слоўнік; а BelarusianEnglish dictionary беларуска-англıйскі слоўнік
did past → do
didn’t скар. ад did not
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differential
die1 n. 1. штамп 2. косць (для гульні) ♦ the
die is сast выбар зроблены; рашэнне прынята
die2 v. 1. паміраць; канаць; гıнуць; здыхаць
(пра жывёлу); die a natural death памерці
сваёй смерцю; He died in an accident. Ён
загінуў у аварыі; He died of/from cancer. Ён
памёр ад раку. 2. infml вельмі хацець; I’m dying to see him. Я страшэнна хачу яго бачыць;
We nearly died of laughing. Мы ледзь не памерлі са смеху.
die away  phr.v. заміраць, заціхаць
(пра гукі, буру); заглухаць (пра пачуцці)
die down  phr.v. гаснуць, загасаць
(пра агонь); уціхаць, сціхаць (пра шум)
die out  phr.v. 1. выміраць 2. адміраць (пра ідэі, сацыяльныя з’явы і да т.п.)
diesel  n. 1. таксама а diesel engine дызель 2. таксама diesel fuel/oil дызельнае паліва
diet1 n. 1. яда, стол 2. дыета; She is on a
diet. Яна на дыеце; go on a diet сесці на дыету; keep to a diet трымацца дыеты
diet2 v. быць на дыеце; трымацца дыеты
differ  v. 1. адрознівацца, розніцца; We
differ in our tastes. У нас розныя густы. 2. разыходзіцца ў поглядах, мець розныя думкі;
I beg to differ. fml Я дазволю сабе не згадзіцца; We agreed to differ. Мы вырашылі спыніць
непатрэбную спрэчку.
difference  n. 1. адрозненне, розніца;
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 difference does it make? Якая розніца?; It makes
no difference to me. Mне гэта ўсё адно/роўна.
2. рознагалоссе; сварка; а difference of opinion спрэчка; розныя пункты гледжання
different  adj. 1. розны, ıншы; of different kinds рознага роду; different from
непадобны да; That is quite (a) different (matter). Гэта зусім іншая справа; She wears a different hat every day. Яна кожны дзень надзявае новы капялюш; He became a different
person. Ён стаў зусім іншым чалавекам; Everyone gave him a different answer. Усе адказалі
яму па-рознаму. 2. разнастайны ♦ a different
kettle of ﬁsh infml ≅ зусıм ıншая справа/
размова
differential1 ] n. 1. дыферэнцыраваная аплата працы 2. math. дыферэнцыял
differential2 ] adj. 1. дыферэнцыраваны 2. math. дыферэнцыяльны

differentiate
differentiate  v. (among/between)
адрозніваць, распазнаваць, дыферэнцыраваць
differently  adv. па-ıншаму; іначай,
інакш
difﬁcult  adj. цяжкі; а difﬁcult child
цяжкавыхоўнае дзіця; He is difﬁcult to please.
Яму цяжка дагадзіць.
difﬁculty  n. цяжкасць; Don’t make
difﬁculties. Hе стварайце цяжкасцей; We ran
into difﬁculties. Mы сутыкнуліся з цяжкасцямі; He is in ﬁnancial difﬁculties. Ён мае матэрыяльныя цяжкасці.
diffіdence  n. сарамлıвасць, нясмеласць; overcome diffіdence пераадолець нясмеласць
difﬁdent  adj. (about) сарамлıвы,
нясмелы; He is difﬁdent about his success. Пра
свой поспех ён гаворыць вельмі стрымана.
diffuse1  adj. 1. рассеяны (пра святло)
2. расплыўчаты, расплывісты (пра адказ,
прамову і да т.п.)
diffuse2   v. 1. рассейваць; рассейвацца
(пра святло, энергію і да т.п.) 2. распаўсюджваць; распаўсюджвацца (пра веды, вучэнне і да т.п.)
dig  (dug) v. 1. капаць, рыць; Тhey dug a
hole. Яны выкапалі яму; dig potatoes капаць
бульбу; dig for gold шукаць золата 2. адкопваць, вышукваць (перан.); You will have to dig
for the information. Вам трэба будзе пакапацца, каб знайсці патрэбную інфармацыю.
3. штурхаць; 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. выкопваць, раскопваць (таксама перан.); It is hard to dig out the
truth. Цяжка дакапацца да ісціны.
dig up  phr.v. адкопваць, ускопваць,
раскопваць; Тhey dug up the land. Яны ўскапалі зямлю; Father dug up an old coin in the
garden. Бацька выкапаў старую манету ў
садзе.
digest1 n. дайджэст; рэзюмэ; кампендыум
digest2  v. 1. ператраўляць; ператраўляцца 2. засвойваць (інфармацыю, матэрыял
і да т.п.)
digestion  n. страваванне; easy of
digestion лёгка засваяльны
digger n. экскаватар
digit n. 1. math., comput. любая лıчба ад
0 да 9 2. anat. палец
digital adj. лıчбавы; a digital computer лıчбавы камп’ютар
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dinner
digniﬁed  adj. з пачуццём уласнай
годнасці (пра чалавека); велічны, важны (пра
падзею)
dignity n. годнасць, высакароднасць
digraph n. ling. дыграф
digress  v. fml (from) адхіляцца (ад
тэмы, шляху)
digression n. fml адхіленне
dike n. 1. роў, канава 2. дамба, плацıна
dilate  v. расшыраць; расшырацца (пра
вочы, зрэнкі, сасуды); павялıчваць; павялıчвацца
dilemma n. дылема
dilettante  n. (pl. dilettanti or dilettantes) дылетант; дылетантка
diligence n. fml стараннасць, руплıвасць, дбайнасць
diligent  adj. fml старанны, руплıвы,
дбайны
dill  n. кроп; dill water кропавая вада; dill
pickles марынаваныя агуркı
dilute v. разбаўляць, разводзіць
dilution n. разбаўленне (вадой)
dim1 adj. 1. цьмяны, невыразны, няясны;
a dim memory няясны ўспамıн 2. BrE, infml
тупы (пра чалавека) ♦ take a dim view of
smth. infml ставіцца да чаго-н. адмоўна
dim2  v. 1. затуманьваць; затуманьвацца;
губляць яркасць, цьмянець 2. прытупляць;
прытупляцца (пра пачуцці)
dimension  n. 1. памер, размер
2. phys. вымярэнне
diminish v. памяншаць; памяншацца;
змяншаць; змяншацца
diminishеd responsibility  п. law абмeжаваная адказнасць
diminutive  adj. 1. ling. змяншальны, памяншальны 2. fml мініяцюрны
dimple n. ямачка (на шчацэ, барадзе)
din n. шум; гоман
dine  v. fml абедаць, частаваць абедам;
вячэраць; He was wined and dined. Яго кармілі-паілі.
dine out  phr.v. абедаць не дома (у
рэстаране, у гасцях)
dinghy() n. ялік
dingy adj. цёмны, змрочны; брудны; a
dingy little room цёмны/брудны пакойчык
dining car n. вагон-рэстаран
dining room  n. cталовы пакой (у
доме); рэстаран (у гасцініцы)
dining table n. абедзенны стол
dinner  n. абед, вячэра; a formal dinner
банкет; have dinner абедаць; вячэраць

dinner jacket
dinner jacket n. BrE смокінг
dinner party n. званы абед
dinner service n. абедзенны сервıз
dinner time n. абедзенны час
dinosaur n. дыназаўр
diocese] n. (pl. dioceses) eccl.
епархія
dioxide n. chem. дыяксıд
dip1 n. 1. апусканне (у вадкасць) 2. купанне; go for a dip infml ісцı купацца; have/take
a dip купацца; абмывацца 3. спуск, пакат,
нізıна
dip2  v. 1. апускацца (у вадкасць); акунаць,
мачыць; dip one’s pen in ink абмакваць пяро
ў чарнıла 2. апускацца, акунацца; The sun
dipped below the horizon. Cонца схавалася за
гарызонтам. 3. : dip into a book заглядваць у
кнıгу ♦ dip into one’s purse/pocket infml
транжырыць грошы; раскашэльвацца
diphtheria  n. med. дыфтэрыя
diphthong n. ling. дыфтонг
diploma  n. 1. дыплом 2. BrE курс
навучання ў каледжы або ўніверсітэце; take
a diploma in праходзіць курс навучання па
(прадмеце)
diplomacy  n. 1. дыпламатыя
2. дыпламатычнасць
diplomat n. дыпламат
diplomatic  adj. дыпламатычны
(таксама перан.); diplomatic corps дыпламатычны корпус
dire adj. fml жахлıвы, жудасны, страшэнны; be in dire need of help мець/адчуваць
крайнюю патрэбу ў дапамозе
direct1  adj. 1. прамы, непасрэдны; а
direct answer прамы адказ; а direct inﬂuence
непасрэдны ўплыў; a direct ﬂight бесперасадачны рэйс 2. electr. пастаянны (пра ток)
3. ling. : the direct object прамое дапаўненне;
direct spееch простая мова
direct2  v. 1. кіраваць; direct an orchestra дырыжыраваць аркестрам; direct a play
ставіць п’есу; The policeman was directing the
trafﬁc. Паліцэйскі рэгуляваў рух. 2. паказваць дарогу; 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) адрасаваць, накіроўваць (ліст, заўвагі і
да т.п.)
direct3  adv. 1. прама; I’m going there
direct. Я іду прама туды. 2. непасрэдна
direction  n. 1. кірунак, напрамак; in
the direction of у кірунку да; from all direc-
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disappointing
tions з усıх бакоў; He has a good sense of direction. Ён добра арыентуецца. 2. pl. directions указанні 3. кіраўнıцтва; the direction of
a play пастаноўка п’есы
directly1 adv. 1. прама 2. неўзабаве, у
хуткім часе, зараз
directly2   conj. BrE як толькі; I went
home directly I had ﬁnished work. Я пайшоў
дамоў, як толькі скончыў працу.
director  n. 1. дырэктар, кіраўнıк
2. рэжысёр
directory  n. даведнік; паказальнік;
a telephone directory тэлефонны даведнік
dirge n. пахавальны спеў, галашэнне
dirt n. 1. бруд, гразь 2. грунт, зямля ♦ dirt
cheap вельмі танны; treat smb. like dirt
infml трэцıраваць каго-н.
dirty  adj. 1. брудны; гразкі 2. непрыстойны, пахабны 3. подлы, брыдкі, агıдны; a
dirty word лаянкавае, непрыстойнае слова;
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. інвалıднасць
disable v. 1. калечыць, нявечыць 2. выводзіць са строю; The ship was disabled. Карабель быў выведзены са строю.
disabled  adj., n. скалечаны, знявечаны; а disabled soldier інвалıд вайны; the
disabled iнвалıды
disadvantage  n. нявыгада,
нявыгаднае становішча; be at a disadvantage
быць у нявыгадным становішчы
disagree v. 1. спрачацца; не згаджацца; I disagree with you. Я з вамі не згодзен/не
згодны. 2. супярэчыць, не адпавядаць 3. (with)
шкодзіць; быць шкодным, выклікаць нястраўнасць (пра клімат, ежу); This climate disagrees with me. Гэты клімат мне не падыходзіць.
disagreement n. 1. разыходжанне (у поглядах, думках) 2. спрэчка; разлад
disappear  v. знікаць; прападаць; disappear into the crowd змяшацца з натоўпам
disappearance n. знікненне; прапажа
disappoint v. расчароўваць
disappointed adj. (at/by) (in/with)
расчараваны; be disappointed расчаравацца,
засмуцıцца
disappointing  adj. якı прыносіць
расчараванне; Тhe weather has been disappointing. Надвор’е стаіць дрэннае.

disappointment
disappointment  n. расчараванне; to my disappointment на мой вялıкі
жаль
disapproval  n. (of) неадабрэнне,
нездавальненне; нездаволенасць
disapprove v. (of) не адабраць
disarm  v. раззбройваць; абяззбройваць (таксама перан.)
disarmament  n. раззбраенне;
disarmament talks перамовы па пытаннях
раззбраення
disarray  n. разлад; Their affairs fell
into disarray. Іх справы прыйшлі ў заняпад.
disaster  n. бедства; няшчасце; буйная аварыя; а disaster area раён бедстваў
disastrous adj. бядотны, няшчасны;
гıбельны
disband v. распускаць; распускацца;
расфарміроўваць; расфарміроўвацца; The
group disbanded. Група расфарміравалася.
disbelief n. нявер’е, недавер; in utter
disbelief не верачы сваıм вушам
disbelieve  v. не верыць (каму-н./чаму-н.)
disc  n. 1. дыск (у розных знач.) 2. dated
(грамафонная) пласцıнка 3. med. дыск; а slipped disc зрушэнне міжпазваночнага дыска
discard  v. выкідаць, выкıдваць; discard clothing скідаць/скıдваць адзежу; discard old beliefs адкідаць/адкıдваць старыя
перакананні
discern  v. fml распазнаваць; разглядаць, разглядваць
discerning adj. пранıклівы (розум)
discernment n. fml пранıклівасць
discharge1  n. 1. разгрузка (чаго-н.)
2. спусканне (газу, вадкасці) 3. выкананне
(абавязкаў) 4. выплата (даўгоў) 5. звальненне
(з працы, з арміі); выпıсванне (з бальніцы)
6. electr. разрад 7. стрэл; залп (з ружжаў)
discharge2  v. 1. разгружаць (што-н.)
2. law апраўдваць (падсуднага), вызваляць (з
турмы) 3. fml выконваць (абавязкі) 4. выплачваць (даўгі) 5. (from) звальняць (з працы, з арміі); выпıсваць; выпıсвацца (з бальніцы) 6. fml выстрэльваць, страляць (з ружжа)
7. спускаць (газ, вадкасць)
disciple  n. 1. вучань, паслядоўнік (у
палітыцы, рэлігіі) 2. апостал; the twelve disciples дванаццаць апосталаў
disciplinary  adj. дысцыплінарны;
take disciplinary action зрабıць дысцыплінарныя захады
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discouragement
discipline1 n. 1. парадак, дысцыплıна
2. прадмет, галіна ведаў, дысцыплıна
discipline2  v. дысцыплінаваць; discipline oneself прывучаць сябе да дысцыплıны
disc jockey n. дыск-жакей
disclaim v. fml адракацца, адмаўляцца (ад каго-н., чаго-н.); disclaim all responsibility поўнасцю адмаўляцца ад адказнасці
disclaimer n. fml адрачэнне, адмаўленне
disclose  v. раскрываць, выкрываць,
выяўляць
disclosure  n. fml раскрыццё, выкрыццё, выяўленне
disco n. (скар. ад discotheque) дыскатэка
discoloration  n. абясколерванне; абясколеранне
discolour v. абясколерваць, пазбаўляць
колеру; абясколерыцца
discomfort n. дыскамфорт; няўтульнасць
disconcert  v. хваляваць, бянтэжыць, засмучаць; разладжваць (планы)
disconnect  v. раз’ядноўваць; адключаць (газ, тэлефон і да т.п.)
disconsolate  adj. fml няўцешны,
няўцешлівы
discontent n. (at/over/with) нездаволенасць, нездавальненне
discontinue v. спыняць
discord n. 1. fml рознагалоссе; разлад,
сварка; нелады 2. mus. дысананс, нязладжанасць
discordant  adj. 1. fml нязгодны;
discordant views рознагалоссі, розныя погляды 2. mus. дысанантны, нязладжаны
discotheque n. dated дыскатэка
discount1  n. (on/off smth.) дысконт,
скıдка; give/offer a discount зрабıць скıдку (з
цаны)
discount2  v. 1. ﬁnance дыскантаваць
(рабіць скідку пры продажы тавару); памяншаць цану 2. перан. ставіцца з недаверам (да
чаго-н.)
discounter n. дыскаўнтар, дысконтны магазıн
discount store  n. дыскаўнтар,
дысконтны магазıн
discourage v. 1. бянтэжыць 2. адгаворваць
discouragement  n. 1. збянтэжанасць 2. адгаворванне

discourse
discourse1  n. 1. абмеркаванне 2. ling.
маўленне; дыскурс; discourse analysis аналіз
дыскурсу
discourse2  v. fml (on/upon) разважаць;
абмяркоўваць
discourteous adj. fml няветлівы
discourtesy n. fml няветлівасць
discover  v. 1. адкрываць, вынаходзіць 2. выяўляць; It was discovered that…
Выявілі, што…
discovery  n. адкрыццё; вынаходства; make discoveries рабıць адкрыцці, вынаходзіць
discredit1  n. fml дыскрэдытацыя; ганьба; to our discredit сорам, сорамна (за сябе)
discredit2 v. дыскрэдытаваць
discreet  adj. разважны; разважлівы;
абачлівы; тактоўны; a discreet smile стрыманая ўсмешка
discrepancy  n. (in, between)
разыходжанне (у розных знач.); неадпаведнасць
discrete  adj. 1. асобны 2. math. дыскрэтны
discretion n. 1. абачлівасць; разважнасць 2. меркаванне; I’ll leave it to your discretion. Я пакіну гэта на ваша меркаванне.
discriminate  v. 1. адрозніваць
2. дыскрымінаваць
discrimination n. 1. дыскрымінацыя 2. пранıклівасць
discus n. sport дыск; the discus кіданне
дыска
discuss v. абмяркоўваць, дыскутаваць
discussion  n. абмеркаванне, дыскусія; be under discussion абмяркоўвацца
disdain  n. (for) пагарда; treat smb.
with disdain ставіцца да каго-н. пагардліва
disdainful  adj. пагардлівы; be disdainful of smb. пагарджаць кім-н.
disease n. хвароба; disease of childhood
дзіцячая хвароба
diseased  adj. хворы; хваравıты (таксама перан.); diseased in body and mind хворы целам і душой
disgrace1  n. 1. ганьба 2. няласка; be
in disgrace быць у няласцы (у каго-н.); bring
disgrace on smb. зганьбіць каго-н.
disgrace2  v. ганьбіць; disgrace one’s
name запляміць сваю рэпутацыю
disgraceful  adj. ганебны, непрыстойны
disguise1 n. пераапрананне, маскіроўка; in disguise пераапрануты; замаскіраваны;
скрыты
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disinterest
disguise2  v. 1. пераапранаць, маскіраваць; disguise oneself пераапранацца, маскіравацца 2. змяняць, зменьваць (голас, почырк) 3. хаваць; He disguised his feelings. Ён
схаваў свае пачуцці.
disgust1  n. агıда; He resigned in disgust. Ён з абурэннем пакінуў пасаду.
disgust2  v. выклікаць агıду (у каго-н.)
disgusting adj. агıдны
dish1  n. 1. блюда, талерка; pl. the dishеs
посуд; wash/do the dishes мыць посуд
2. страва 3. infml красуня
dish2 v. класці на блюда; падаваць на стол
dish out  phr.v. 1. раскладваць па
талерках (яду) 2. infml раздаваць (лістоўкі,
падарункі і да т.п.)
dish up phr.v. падаваць на стол
dishcloth n. ручнıк для посуду
dishearten v. 1. прыводзіць у разгубленасць, бянтэжыць; Don’t be disheartened!
Не падай духам! 2. засмучаць, yводзіць у
маркоту
dishevelled  adj. узлахмачаны, ускалмачаны, ускудлачаны
dishonest adj. несумленны
dishonesty n. несумленнасць
dishonor AmE = dishonour
dishonour1 n. fml ганьба, няслава
dishonour2 v. fml ганьбіць, няславіць
dishonorable AmE = dishonourable
dishonourable adj. ганебны
dishwasher  n. машына для мыцця
посуду
dishwater n. памыі
disillusion  v. расчароўваць; а disillusioned man расчараваны чалавек
disillusionment n. (wіth) расчараванне
disinclination n. fml нежаданне,
неахвота
disinclined adj. fml : He was disinclined to help me. Ён не хацеў мне дапамагчы.
disinfect v. дэзынфіцыраваць
disinfectant n. сродак для дэзынфекцыі
disinformation  n. дэзынфармацыя
disingenuous adj. няшчыры
disinherit v. пазбаўляць спадчыны
disintegrate v. распадацца
disintegration  n. дэзынтэграцыя, распад, распадзенне, развал
disinterest  n. 1. незацікаўленасць
2. бескарыслівасць 3. безудзельнасць, безуважнасць

disinterested
disinterested  adj. 1. незацікаўлены 2. бескарыслівы
disjointed adj. бязладны, няскладны; disjointed thoughts бязладныя думкі
disk  n. comput. дыск; а ﬂoppy disk гıбкі
дыск
diskette n. comput. дыскета
dislike1  n. нелюбоў, нялюбасць; варожасць; I took a dislike to him. Я неўзлюбіў
яго.
dislike2 v. не любıць, не падабацца
dislocate  v. вывıхваць, выкручваць
(пра руку, нагу)
dislocation n. вывіх, звіх
disloyal  adj. (tо) нелаяльны, няверны; здрадлівы
disloyalty  n. нелаяльнасць, нявернасць; здрада, здрадлівасць
dismal adj. змрочны, хмуры, пахмурны, пануры
dismantle v. 1. дэманцıраваць 2. разбіраць (на часткі)
dismay1  n. збянтэжанасць, разгубленасць, туга
dismay2   v. бянтэжыць; He was dismayed at seeing that. Ён збянтэжыўся, калі ўбачыў гэта.
dismiss  v. 1. звальняць 2. распускаць;
адпускаць 3. адкідаць, адхіляць; He dismissed
it from his mind. Ён выкінуў гэта з галавы.
dismissal  n. 1. звальненне; a wave of
dismissals хваля звальненняў 2. роспуск; a
dismissal of a jury роспуск прысяжных
disobedience  n. непаслухмянасць, непадпарадкаванне
disobedient adj. непаслухмяны
disobey  v. не слухаць; не слухацца,
не падпарадкоўвацца
disorder  n. 1. непарадак, бязладдзе
2. med. расcтройства (нерваў, псіхікі)
disorderly adj. 1. бязладны 2. дзёрзкі; свавольны; disorderly behaviour хуліганства
disorganization, BrE -isation 
n. дэзарганізацыя
disorganize, BrE -ise  v. дэзарганізоўваць
disorientate v. дэзарыентаваць
disparage  v. fml прыменшваць,
прымяншаць, прыніжаць; зневажаць
disparagement n. fml прымяншэнне
disparity  n. (in, between) fml разыходжанне; неадпаведнасць
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disposal
dispassionate  adj. бясстрасны;
абыякавы, раўнадушны; take a dispassionate
view of the situation абыякава ставіцца да
сітуацыі
dispatch1  n. 1. fml адпраўленне
2. данясенне, дэпеша ♦ with dіspatch fml хутка і эфектыўна
dispatch2   v. fml 1. адпраўляць (у
розных знач.) 2. dated забіваць
dispel  v. рассeйваць, развейваць (сумненне, трывогу і да т.п.)
dispensable  adj. неабавязковы;
They looked on music lessons as dispensable.
Яны лічылі, што можна абысціся без урокаў
музыкі.
dispensary  n. 1. аптэка 2. dated
(бясплатны) дыспансер
dispense  v. 1. fml раздаваць, размяркоўваць 2. рыхтаваць лекі па рэцэпце
3. (with) абыходзіцца (без чаго-н.)
dispenser  n. аўтамат (у гандлі);
размеркавальнік, дазатар
dispersal  n. 1. рассейванне 2. разгон
(дэманстрацыі, натоўпу)
disperse v. 1. разганяць; The police dispersed the crowd. Паліцыя разагнала натоўп.
2. разыходзіцца, рассейвацца; The crowd dispersed when the rain fell. Hатоўп разышоўся,
калі пайшоў дождж.
displaced  adj. : displaced persons
прымусовыя перасяленцы
display1 n. 1. паказ; выстава 2. праяўленне (пра эмоцыі, інтарэс і да т.п.); give a
display of courage паказаць мужнасць 3. дысплей, экран дысплея, манітор; а computer
display дысплей камп’ютара ♦ be on display
выстаўляцца
display2  v. 1. паказваць, выстаўляць
2. праяўляць (эмоцыі, інтарэс і да т.п.)
3. comput. паказваць інфармацыю
displease  v. fml выклікаць незадаволенасць (у каго-н.); не падабацца (каму-н.);
be displeased with smth./smb. быць незадаволеным чым-н./кім-н.
displeasure  n. fml (with) незадаволенасць, нездавальненне
disposable  adj. 1. аднаразовага
выкарыстання (банка, бутэлька, бляшанка і
да т.п.) 2. даступны, якı можна выкарыстаць; disposable for service прыдатны для
карыстання
disposal  n. 1. пазбаўленне; the disposal of rubbish вываз смецця; пазбаўленне
ад смецця 2. размяшчэнне (войска) 3. права

dispose
распараджацца; I’m at your disposal. Я да
вашых паслуг.
dispose  v. fml 1. размяшчаць 2. be
disposed to/toward smth. быць схıльным да
чаго-н. 3. (of) (па)збаўляцца; Dispose of that
rubbish! Bыкіньце гэта смецце!
disposition  n. 1. характар, нораў,
натура; He has a cheerful disposition. У яго
вясёлы нораў. 2. fml размяшчэнне; дыспазıцыя (войскаў) 3. fml схıльнасць, тэндэнцыя
disproportionate  adj. непрапарцыянальны
disprove  v. абвяргаць (тэорыю,
факты і да т.п.)
disputable adj. fml спрэчны, недаказаны; disputable points спрэчныя пытанні
dispute1   n. fml 1. (over/
about) дыспут; дыскусія; спрэчка; beyond
dispute бясспрэчна; The ownership of the
house is in dispute. Права ўласнасці на гэты
дом аспрэчваецца. 2. сварка, рознагалоссе
dispute2 v. 1. аспрэчваць 2. спрачацца;
There is no disputing about tastes. Аб густах
не спрачаюцца.
disqualiﬁcation  n. дыскваліфікацыя
disqualify  v. (from) дыскваліфікаваць, прызнаваць няздольным (да чаго-н.);
disqualify smb. for the Olympic Games
пазбавіць каго-н. права ўдзельнічаць у Алімпıйскіх гульнях
disquiet  n. fml хваляванне, неспакой; дрэннае прадчуванне
disregard1  n. (for/of) грэбаванне,
пагарджанне (кім-н., чым-н.)
disregard2  v. 1. грэбаваць, пагарджаць (кім-н., чым-н.) 2. не звяртаць увагı
(на што-н.); ігнараваць; disregard orders не
выконваць загады
disreputable  adj. ганебны, непрыстойны; a disreputable area раён, якı мае
кепскую славу
disrepute n. дрэнная слава; fall into
disrepute набываць дрэнную славу
disrespect  n. (for/to) непавага,
непашана; disrespect for the law непавага да
закону
disrespectful  adj. (to) непаважлівы, непачцıвы
disrupt  v. 1. перабіваць; спыняць
2. падрываць; зрываць; расколваць; disrupt
discipline парушаць дысцыплıну
disruption n. падрыў; зрыў; крушэнне; the disruption of an empire крушэнне
імперыі
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distil
dissatisfaction  n. (at/with)
нез(а)даволенасць, нез(а)давальненне
dissatisﬁed  adj. (with) незадаволены
dissect v. 1. анатамıраваць 2. разбіраць,
аналізаваць 3. рассякаць; разрэзваць, разразаць
dissection  n. 1. дысекцыя; анатамıраванне 2. разбор, аналіз
disseminate  v. fml распаўсюджваць; disseminate information распаўсюджваць інфармацыю
dissemination  n. распаўсюджванне
dissent  n. нязгода; religious dissent
рэлігıйнае іншадумства
dissertation n. (on) дысертацыя
dissident n. дысідэнт; дысідэнтка
dissimilar adj. (from, to) непадобны;
These drinks are not dissimilar. Гэтыя напоі
аднолькавыя.
dissimilarity  n. непадобнасць,
непадабенства
dissimilation  n. ling. 1. страта
падабенства 2. дысіміляцыя
dissolute  adj. fml распушчаны, распусны
dissolve  v. 1. распускаць, раствараць;
растварацца (пра соль, цукар і да т.п.) 2. распускаць (арганізацыю, парламент); dissolve
in(to) smth. даць волю (пачуццям); She dissolved into tears. Яна залілася слязьмі.
dissonance  n. mus. дысананс (таксама перан.)
dissuade  v. (from) адгаворваць,
пераконваць у адваротным
distance n. 1. адлегласць, дыстанцыя;
at a distance of three miles на адлегласці
трох міль 2. прамежак часу; 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 трымацца ўбаку; keep
smb. at a distance трымаць каго-н. на значнай адлегласці
distant  adj. 1. далёкі, аддалены; а
distant relative далёкі сваяк 2. стрыманы;
недружалюбны
distaste  n. (for) агıда (да каго-н., чаго-н.)
distastеful adj. непрыемны; крыўдны; distastеful truth горкая праўда
distil  v. дыстыляваць; ачышчаць; пераганяць (на гарэлку)

distillery
distillery n. вінакурны завод; бровар
distinct  adj. 1. выразны; ясны; distinct writing разборлівы почырк 2. адметны;
distinct dialects адметныя дыялекты
distinction n. 1. адрозненне 2. адметная асаблıвасць; a writer of distinction выдатны пісьменнік 3. пашана; give smb. a distinction ушанаваць каго-н.
distinctive  adj. адметны; характэрны; асаблıвы
distinctly  adv. выразна, ясна; He
spoke distinctly. Ён гаварыў выразна; distinctly better значна лепшы
distinguish  v. 1. адрозніваць; вылучаць; distinguish oneself by smth. вылучацца чым-н. 2. разбіраць, распазнаваць
distinguished adj. вядомы, выдатны
distort  v. скажаць, скрыўляць, перакручваць; а distorted picture скажоная карцıна
distract v. адцягваць (увагу); збіваць
з панталыку; distract attention from smth.
адцягваць увагу ад чаго-н.
distraction  n. 1. адцягненне ўвагі;
рассеянасць 2. забава, пацеха ♦ to distraction : The children are driving me to distraction
today. Сёння дзеці даводзяць мяне да шаленства; He loves her to distraction. Ён кахае яе
без памяці.
distress1  n. 1. гора 2. цяжкае становішча; economic/ﬁnancial distress цяжкае
эканамıчнае/фінансавае становішча 3. бяда,
бедства; a distress signal сігнал бедства
distress2  v. прыносіць гора, трывогу,
мукі, пакуты; distress oneself трывожыцца,
мучыцца, гараваць, пакутаваць
distribute  v. (to/among) 1. размяркоўваць, раздаваць 2. распаўсюджваць; распаўсюджвацца
distribution  n. 1. распаўсюджванне 2. размеркаванне; раздача 3. ling. дыстрыбуцыя
distributor  n. дыстрыб’ютар, распаўсюджвальнік (тавараў)
district  n. раён, акруга (горада, краіны)
district attorney n. AmE акруговы пракурор
distrust1  n. (of) недавер; сумненне,
падазронасць; hold smb. in distrust сумнявацца ў кім-н.
distrust2  v. не давяраць, ставіцца з
недаверам (да каго-н.); сумнявацца; не верыць
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divine
distrustful  adj. (of) недаверлівы;
be distrustful of one’s abilities сумнявацца ў
сваıх здольнасцях
disturb  v. 1. парушаць спакой; турбаваць; Do nоt disturb. Hе турбаваць (таблічка ў гатэлі). 2. непакоіць; хваляваць; He was
disturbed by the news. Навіна ўсхвалявала яго.
3. замінаць
disturbance n. 1. непакой; беспарадак 2. беспарадкі, хваляванні (на вуліцах)
3. трывога
disturbing adj. турботны; a disturbing piece of news прыкрая навіна
ditch n. канава, роў, кювет
dither  v. (over) вагацца, быць няўпэўненым
ditto n., adv. тое самае; таксама
ditty n. (кароткая) песенька
divan n. BrE тахта
dive1  n. нырок, скачок (у ваду); make a
dive нырнуць, даць нырца (таксама перан.)
dive2  v. ныраць; знікаць (таксама перан.); Тhe animal dived into its hole. Звярок
шмыгнуў у нару; He dived into his pocket. Ён
сунуў руку ў кішэнь.
diver n. нырэц; вадалаз
diverge v. fml разыходзіцца ў розныя
бакı;Opinions diverge greatly on this issue.
Думкі па гэтай праблеме зусім розныя.
divergence  n. дывергенцыя; разыходжанне
diverse  adj. розны; разнастайны;
своеасаблıвы, адметны
diversion  n. 1. адхіленне 2. аперацыя, якая праводзіцца, каб адцягнуць увагу
3. аб’езд 4. fml забава, пацеха
diversity  n. рознасць; непадобнасць; разнастайнасць; diversity of tastes рознасць густаў; a wide/great diversity of opinion разнастайнасць думак
divert  v. 1. адхіляць (у розных знач.);
мяняць кірунак 2. адцягваць увагу
divide v. дзялıць; дзялıцца; падзяляць;
падзяляцца (у розных знач.); divide by 2 дзялıць на 2 ♦ divide and rule раздзяляй і пануй;
a policy of divide and rule палıтыка «раздзяляй і пануй»
dividend  n. 1. ﬁnance дывідэнд
2. math. дзялıмае, дзеліва
divine1 adj. 1. боскі; the Divine Comedy «Боская камедыя» 2. infml, dated чароўны,
цудоўны
divine2 v. fml угадваць

division
division n. 1. math. дзяленне 2. падзел
3. mil. дывıзія 4. аддзел
divorce1 n. развод; разрыў; the divorce
rate працэнт разводаў
divorce2  v. разводзіцца, касаваць шлюб
DIY  adj. (скар. ад do-it-yourself)
самаробны; a DIY store магазıн «Зрабı сам»
dizziness n. галавакружэнне
dizzy  adj. 1. : I am dizzy. У мяне кружыцца галава. 2. галавакружны, надзвычайны ♦ the dizzy heights infml высокая пасада
DJ  n. (скар. ад disc jockey) дыджэй,
дыск-жакей
DNA n. biochem. (скар. ад deoxyribonucleic acid) ДНК
do (did, done) v. 1. рабıць, працаваць; выконваць; What does your father do? Кім працуе 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 посуд; do one’s duty выконваць свой
абавязак; do one’s hair рабıць прычоску; do
one’s homework рабıць урокі; do one’s room
прыбіраць у пакоі 2. рабıць, дзейнічаць;
паводзіць сябе; do as you like рабıць як хочацца; Do as I tell you. Слухайце мяне.
3. вывучаць; He is doing English. Ён вывучае
англійскую мову. 4. завяршаць; do a sum
рашаць арыфметычную задачу 5. варыць,
гатаваць; The potatoes are done. Бульба
зварылася/гатова. 6. aдслужыць; адседзець
(y турме); He did ten years. Ён адслужыў дзесяць гадоў. 7. BrE, infml ашукваць; I’ve been
done. Мяне ашукалі. 8. infml быць адпаведным/дастатковым; 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. спраўляцца; How
did he do in his exams? Як ён здаў экзамены?;
My roses are doing well. Мае ружы добра растуць; The patient is doing well. Хворы
папраўляецца; How do you do? Добры дзень,
як маецеся? (прывітанне падчас сустрэчы)
10.  : (дапаможны дзеяслоў, які ўжываецца 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. (ужываецца 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 паўто-
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dodge
ру) They promised to help, and they did. Яны
абяцалі дапамагчы і дапамаглі.
do away phr.v. 1. (with smth.) infml
пакончыць з чым-н. 2. (with smb.) забıць каго-н.; do away with oneself скончыць (жыццё) самагубствам
do up phr.v. 1. зашпıльваць; do up a
parcel завязваць пакет 2. BrE do up a room
рабıць касметычны рамонт 3. прыбірацца;
She has done herself up for the party. Яна
прыбралася на вечарынку.
do with  phr.v. 1. мець патрэбу (у
чым-н.); I could do with a cup of coffee. Я ахвотна выпіў бы кубачак кавы; That coat could
do with a clean. Не пашкодзіла б пачысціць
гэта паліто. 2. займацца (чым-н.); He doesn’t
know what to do with himself. Ён не ведае,
чым займацца. 3. мець справу (з кім-н., чым-н.);
He has to do with lots of people. Ён мае справу
са шмат якімі людзьмі. 4. датычыцца; It has
nothing to do with you. Гэта вас не датычыцца. 5. мець дачыненне; Hard work had a
lot to do with his success. Руплівая праца
адыграла вялікую ролю ў яго поспеху.
do without  phr.v. абыходзіцца
(без чаго-н.)
D. O. B. (скар. ад date of birth) дата нараджэння
docile adj. паслухмяны, падатлівы
dock1 n. док; dry dock сухı док; pl. docks
верф
dock2 v. 1. ставіць у док; уваходзіць у док
2. стыкавацца (пра касмічныя караблі)
dock3 n. лава падсудных
docker n. докер, партовы рабочы
dockyard n. верф
doctor n. 1. доктар, урач, лекар 2. доктар (вучоная ступень); a Doctor of Philosophy доктар філасофіі
doctrine  n. дактрына, вучэнне
document1 n. дакумент
document2 v. дакументаваць
documentary1 n. дакументальны
фільм
documentary2  adj. дакументальны
dodge1  n. выкрунтасы, выкрутасы, хıтрыкі
dodge2  v. 1. (хутка) хавацца, укрывацца;
dodge behind a tree хавацца за дрэвам
2. увıльваць, ухіляцца, выкручвацца; dodge a
blow ухіляцца ад удару; dodge a question
увıльваць ад адказу; He dodged his military
service. Ён ухіліўся ад службы ў войску.

dodgy
dodgy  adj. BrE, infml 1. выкрутлівы;
вёрткі; хıтры; несумленны; a dodgy character падазроны тып 2. каверзны; a dodgy situation заблытаная сітуацыя
doe  n. самка (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. сабака ♦ а lazy dog гультай, лайдак, абібок; а lucky dog шчаслıвец; а sly dog
хітрун; a dog in the manger сабака на сене; a
dog’s life infml сабачае жыццё; go to the dogs
infml разарыцца; take a hair of the dog
пахмяляцца; let sleeping dogs lie! ≅ не будзı
лıха, пакуль цıха!; there’s life in the old dog
yet ≅ ёсць яшчэ порах у парахаўнıцах
dogged  adj. упарты, настойлівы; а
dogged determination упартая рашучасць
dogma n. догма
dogmatic adj. дагматычны
DoH (пісьмовае скар. ад Department of
Health) Міністэрства аховы здароўя (у Вялікабрытаніі)
doing  n. учынак; работа; This was his
doing. Гэта яго работа. ♦ іt will take some doing гэта не так проста
do-it-yourself  adj. самаробны; а
do-it-yourself store магазıн «Зрабı сам»
dole n. BrE, infml : be on the dole атрымліваць дапамогу па беспрацоўі
dole out phr.v. выдаваць, размяркоўваць
doll  n. 1. лялька (таксама перан.) 2. dated, derog. краля
dollar n. долар
dollop n. infml вялıкая порцыя
dollhouse AmE = doll’s house
doll’s house() п. лялечны домік
dolly  n. лялька; a dolly bird BrE, infml
краля
dolphin n. дэльфıн
domain  n. 1. уладанне, маёнтак
2. сфера, вобласць (перан.); галіна; These
matters are in his domain. Гэтыя справы ўваходзяць у яго кампетэнцыю 3. comput. дамен
dome n. archit. купал
domed adj. : a domed forehead пукаты
лоб
domestic adj. 1. дамашні, хатні, сямейны 2. унутраны; domestic affairs/politics
унутраныя справы; domestic ﬂights мясцовыя авіярэйсы
dominance n. перавага; панаванне
dominant1 n. дамінанта
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dormitory
dominant2  adj. пераважны; пануючы; дамінуючы
dominate  v. пераважаць; панаваць;
дамінаваць; The cathedral dominates the city.
Сабор узвышаецца над горадам.
dominion  n. 1. fml (over) панаванне, уладаранне 2. hist. дамініён
domino  n. 1. косць даміно 2. pl.
dominoes даміно (гульня)
don1  n. BrE прафесар; выкладчык (брытанскага ўніверсітэта)
don2   v. fml надзяваць, апранаць (плашч,
паліто і да т.п.); don oneself (in) апранацца
donate v. дарыць; ахвяраваць
donation  n. ахвяраванне (грошай,
тавараў)
done1 adj. ♦ be done for infml быць у вельмі дрэннай сітуацыі; be done in infml быць
вельмі стомленым
done2 p.p→ do
donkey  n. асёл ♦ for donkey’s years
BrE, infml цэлую вечнасць
donor  n. ахвяравальнік; донар (крыві,
трансплантата)
don’t скар. ад do not
doodle1  n. крамзолі, каракулі
doodle2  v. чыркаць, крэмзаць
doom1  n. гıбель, пагıбель ♦ doom and
gloom infml канец свету
doom2  v. наканаваць (звыч. passive); be
doomed (to) быць наканаваным; The plan was
doomed to failure. План быў асуджаны на
правал.
doomsday  n. Страшны суд, дзень
Страшнага суда, канец свету ♦ till doomsday
infml да другога прышэсця
door  n. дзверы; the front door парадныя
дзверы; the back door чорны ход; a sliding
door рассоўныя дзверы; a revolving door
дзверы-вяртушка; answer the door адчыняць
дзверы; out of doors на вольным паветры; 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 званок
doorman n. (pl. -men) швейцар
doorstep n. парог; прыступка парога
doorway  n. дзвярны праём; in the
doorway у дзвярах, на парозе
dope  n. 1. infml наркотык 2. допінг
3. infml дурыла, дурань, ідыёт
dorm n. AmE, infml (скар. ад dormitory)
інтэрнат
dormitory n. AmE інтэрнат

dose
dose1  n. доза; порцыя; a lethal dose
смяротная доза
dose2  v. прымаць лекі дозамі; He dosed
himself with aspirin. Ён лячыў сябе аспірынам.
dossier  n. дасье; справа; compile a dossier скласці дасье; завесці справу
dot1  n. кропка ♦ on the dot infml якраз у
той момант; дакладна; on the dot of seven/at
seven on the dot infml роўна а сёмай гадзıне
dot2   v. ставіць кропку ♦ dot the i’s and
cross the t’s паставіць кропкі над «і»
dotty  adj. BrE, infml, dated прыдуркаваты, дурнаваты
double1  n. 1. падвойная лıчба (колькасць) 2. двайнıк 3. pl. doubles парная гульня
(пра тэніс) ♦ at the double BrE, infml шпарка
double2   adj. двайны, падвойны; а double bed двухспальны ложак; а double room
пакой на дваıх; а double meaning двухсэнсоўнасць; “Аnnа” is spelt with a double “n”.
«Ганна» пішацца з дзвюма «н».
double3  v. 1. падвойваць; падвойвацца
2. дублıраваць; The waiter doubles as porter.
Афіцыянт працуе насільшчыкам па сумяшчальніцтве.
double up  phr.v. скурчвацца (ад
болю, страху, холаду і да т.п.)
double4 adv. у два разы, удвайне, удвая
double bass n. кантрабас, басэтля
double-breasted  adj. двухбортны; a double-breasted jacket двухбортны
пінжак; a double-breasted coat двухбортнае
паліто
double-dealer n. двурушнік, махляр
double-decker n. 1. двухпавярховы
аўтобус, даблдэкер 2. AmE двухслаёвы сандвіч
double Dutch  n. BrE, infml кітайская грамата (нешта незразумелае)
double ﬁgures  n. pl. двухзначны
лік, двухзначная лıчба; Inﬂation is in double
ﬁgures. Узровень інфляцыі выражаецца двухзначнай лічбай.
double life  n. двайное жыццё; live/
lead a double life весці двайное жыццё
double-park v. паркаваць машыну ў
другı рад; перашкаджаць дарожна-транспартнаму руху; запруджваць вуліцу; I’ll have
to rush – I’m double-parked. Я павінен паспяшацца я паставіў машыну ў другі рад.
doublespeak  n. дэмагогія; цьмяныя
прамовы
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downstream
double standard  n. двайны
стандарт
doubletalk = doublespeak
doubt1  n. сумненне ♦ without/beyond
doubt безумоўна, бясспрэчна; no doubt напэўна, мусіць; be in doubt сумнявацца
doubt2  v. сумнявацца; падазраваць; не
давяраць
doubtful  adj. 1. (about) няпэўны 2.
падазроны 3. малаверагодны; It is doubtful
whether he will come. Малаверагодна, што ён
прыйдзе.
doubtless  adv. fml безумоўна, бясспрэчна, без сумнення
dough n. 1. цеста 2. infml, dated грошы
doughnut n. пышка; пончык
dour  adj. суровы (пра чалавека); dour
silence змрочная цішыня
douse v. 1. заліваць 2. тушыць, гасıць
dove n. голуб
dovecote n. галубятня
dovetail1  n. tech. дэталь (у выглядзе
хваста ластаўкі)
dovetail2 v. fml увязвацца, сумяшчацца
down1 n. пух, пушок
down2  n. няшчасце; нягода; бяда ♦ ups
and downs узлёты і спады
down3  adv. унıз; унıзе; The sun is down.
Сонца села; sit down садзıцца; lie down класціся; fall down ляцець унıз; павалıцца; bend
down нахілıцца, нагнуцца
down4 prep. унıз па; па; We walked down
the hill. Mы спускаліся з гары; He walked
down the street. Ён ішоў па вуліцы; further
down the river далей унıз па рацэ
downfall  n. падзенне; правал; крах,
крушэнне
downhearted  adj. самотны, маркотны, прыгнечаны
downhill  adv. унıз, згары (таксама
перан.) ♦ go downhill пагаршацца (пра
якасць, здароўе і да т.п.)
Downing Street n. Даўнінг-стрыт
(вуліца ў Лондане, дзе знаходзіцца рэзідэнцыя прэм’ер-міністра)
download v. comput. загружаць
downpour n. лıвень, залева
Down’s syndrome  n. med.
хвароба Даўна
downstairs adv. 1. унıз (па сходах)
2. унıзе
downstream  adv. унıз (унıзе) па
цячэнні

downtown
downtown adv. (ехаць, ісці) у цэнтр;
у цэнтры
downtrodden adj. прыгнечаны
downward  adj. накіраваны ўніз
(пра позірк, рух і да т.п.)
downward(s) adv. унıз
doze v. драмаць, кляваць носам
doze off phr.v. задрамаць
dozen n. 1. (pl. dozen) тузін; two dozen
eggs два тузіны яек 2. pl. dozens мноства;
dozens of times infml тысячу разоў ♦ baker’s/
devil’s dozen чортаў тузін; talk nineteen to
the dozen гаварыць не змаўкаючы; мянцць
языком; six of one and half a dozen of the
other infml ≅ не кıем, дык палкай
dozy  adj. infml 1. дрымотны, сонны
2. BrE дурны, неразумны
DPhil  BrE (скар. ад Doctor of Philosophy) доктар навук
Dr (пісьмовае скар. ад Doctor) доктар (ужываецца перад прозвішчам)
drab  adj. шэры (пра адзенне, будынкі
і г.д.); аднастайны; нецікавы
drachma  n. hist. (pl. drachmas or
drachmae) драхма
drachmae pl. → drachma
draconian  adj. fml : draconian
laws драконаўскія законы
draft1 AmE = draught
draft2 n. праект; чарнавıк
draft3 v. накıдваць чарнавıк
draft4   n. AmE прызыў (на вайсковую
службу)
draft5 v. AmE прызываць (на вайсковую
службу)
draftsman AmE = draughtsman
drag1  n. infml 1. нудная асоба, зануда
2. тормаз (перан.); перашкода
drag2 v. 1. цягнуць, валачы 2. цягнуцца,
плесціся, валачыся ♦ drag one’s feet марудзіць
drag down  phr.v. цягнуць уніз
(таксама перан.)
drag on  phr.v. цягнуць; цягнуцца;
зацягвацца; The performance dragged on until
eleven. Спектакль зацягнуўся да адзінаццаці
гадзін.
drag out phr.v. 1. выцягваць (таксама перан.); They dragged the truth out of
him. Яны выцягнулі з яго праўду. 2. расцягваць; расцягвацца
dragon n. дракон
dragonﬂy n. страказа
dragoon1 n. hist. драгун
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draw
dragoon2  v. fml прымушаць; прымусіць
drain1  n. 1. вадасцёк 2. pl. drains каналізацыя ♦ go down the drain BrE, infml быць
марна страчаным; throw money down the
drain кıдаць грошы на вецер
drain2  v. 1. адвoдзіць (ваду) 2. выцякаць
3. асушваць (таксама перан.); He drained his
glass. Ён асушыў чарку да дна.
drainage  n. 1. tech., med. дрэнаж
2. каналізацыя
draining board  n. сушылка (для
посуду)
drainpipe  n. BrE вадасцёкавая
труба
drake n. качар
drama n. 1. драма (у розных знач.); а
drama student студэнт акцёрскага факультэта 2. хвалюючае здарэнне ♦ make a drama
out of smth. рабıць праблему з чаго-н.
dramatic  adj. 1. сенсацыйны; хвалюючы; яркі; здзіўляючы; драматычны; dramatic news хвалюючая навіна 2. тэатральны;
dramatic criticism тэатральная крытыка
dramatist n. драматург
dramatization, BrE -isation n.
інсцэніроўка (рамана, апавядання і да т.п.)
dramatize, BrE -ise  v. 1. драматызаваць, інсцэнıраваць 2. перан. перабольшваць
dramedy n. AmE драмедыя
drank past → drink2
drape v. драпіраваць; drape a cloak over
one’s shoulders хутацца ў плашч
drapery  n. 1. драпіроўка 2. dated
тэкстыльныя вырабы
drapes n. pl. парцьеры
drastic  adj. надзвычайны; рашучы;
крайні, экстрэмальны; drastic measures крутыя меры
draught  n. скразняк; There’s an awful
draught in here. Тут прадзімае/праймае наскрозь.
draughts n. pl. BrE шашкі (гульня)
draughtsman  n. (pl. -men) чарцёжнік
draughty adj. : It is terribly draughty in
here. Tут праймае наскрозь.
draw1  n. 1. жараб’ёўка 2. sport нічыя,
нічыйны вынік 3. розыгрыш (у латарэі)
draw2 v. (drew, drawn) 1. маляваць; рысаваць; чарцıць; draw up a plan of work накідаць/накıдваць план работы 2. цягнуць;
draw smb. aside адводзіць каго-н. убок;

drawback
draw the curtains зашморгваць шторы; draw
back the curtains рассоўваць шторы; draw
on a cigarette зацягвацца цыгарэтай 3. атрымліваць; здабываць, чэрпаць; draw one’s salary атрымліваць зарплату; draw information
здабываць інфармацыю; draw a conclusion
рабıць вывад 4. прыцягваць (увагу і да т.п.);
She felt drawn towards him. Яе цягнула да яго.
5. sport згуляць унічыю
draw back phr.v. адскокваць; адхінацца
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. загана, хıба, недахоп
drawbridge n. пад’ёмны мост
drawer n. шуфляда
drawers n. pl. dated панталоны; кальсоны, споднікі
drawing n. 1. малюнак 2. чарцёж
drawing pin n. BrE кнопка
drawing room  n. fml гасцёўня,
гасцявы пакой
drawl1  n. працяжнае вымаўленне; He
spoke in a slow southern drawl. Ён гаварыў з
паўднёвым акцэнтам, расцягваючы гукі.
drawl2  v. расцягваць (словы); гаварыць,
расцягваючы галосныя гукі
drawn p.p. → draw2
dread1  n. жах, страх; апаска, боязь; live
in dread of smth. жыць у пастаянным страху
перад чым-н.
dread2   v. баяцца, апасацца, адчуваць
жах; I dread to think that… Мне страшна
думаць, што…
dreadful adj. жахлıвы, жудасны, вельмі дрэнны
dream1  n. 1. сон; have a dream сніць
сон 2. мара, мроя, летуценне
dream2  v. (dreamed or dreamt) 1. сніць
2. марыць
dream up  phr.v. выдумваць, выдумляць, прыдумваць
dreamer n. летуценнік
dreamt past, p.p. → dream2
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drift
dreamy adj. летуценны; a dreamy look
летуценны позірк
dreariness n. шэрасць
dreary  adj. 1. тужлıвы, маркотны,
нудлıвы 2. шэры, змрочны 3. нудны, нецікавы (пра фільм)
dredge  v. драгıраваць; dredge a harbour паглыбляць і ачышчаць гавань (з дапамогай землечарпалак)
dredge up phr. v. вылоўліваць
dredger n. землечарпалка
dregs  n. pl. 1. асадак, буза 2. падонкі;
the dregs of society падонкі грамадства
drench  v. : be drenched to the skin
прамокнуць да касцей
dress1  n. 1. адзенне, адзежа, вопратка
2. сукенка; an evening dress вячэрняя сукенка
dress2  v. 1. адзяваць; адзявацца; апранаць;
апранацца 2. прыпраўляць (ежу) 3. перавязваць (рану)
dress up  phr.v. прыбірацца, апранацца па-святочнаму
dress circle theatre бельэтаж
dressing  n. 1. прыправа, соус 2. AmE
начынка, фарш 3. перавязачныя матэрыялы
4. адзяванне, апрананне
dressing gown n. BrE халат
dressing room  n. 1. грымёрная
2. BrE, sport раздзявалка 3. прымерачная
dressing table n. туалетны столік
dressmaker n. кравец; краўчыха
dress rehearsal  n. генеральная
рэпетыцыя
drew past → draw2
dribble  v. 1. пускаць слıну 2. капаць
3. sport весці мяч
dried fruit  n. сушаныя фрукты,
сухафрукты
drier n. = dryer
drift1 n. 1. цячэнне, плынь 2. тэндэнцыя;
a population drift away from rural areas
адток насельніцтва з сельскай мясцовасці
3. гурба, куча (снегу, лісця і да т.п.) 4. сэнс;
I don’t get his drift. Я яго не разумею. 5. пасıўнасць, бяздзейнасць
drift2  v. 1. дрэйфаваць; The boat drifted
out to sea. Лодку панесла ў мора; Clouds drifted across the sky. У небе плылі аблокі.
2. бяздзейнічаць; He drifted through life. Ён
жыў бяздумна.
drift apart  phr.v. разысцıся; The
friends drifted apart. Дарогі сяброў ра зыш ліся.

drift ice
drift ice n. ледаход, крыгаход
drifter  n. derog. лятун (з адной працы
на другую)
drill1  n. свердзел; дрыль; адбойны малаток; a dentist’s drill бор
drill2 v. свідраваць
drill3 n. 1. трэніроўка; практыкаванне 2. mil.
страявая падрыхтоўка
drill4  v. 1. трэніраваць; трэніравацца;
практыкавацца 2. mil. вучыць строю
drink1  n. 1. напıтак, напой; Give me a
drink of water. Дайце мне глыток вады.
2. спіртны напıтак; take to drink уцягнуцца
ў п’янства; drive smb. to drink даводзіць
каго-н. да п’янства
drink2   v. (drank, drunk) 1. піць; drink
coffee піць каву 2. піць, выпіваць (гарэлку,
віно); drink to smb./smth. выпіваць за каго-н./
што-н. ♦ drink like a ﬁsh піць запоем; drink
smb.’s health BrE піць за чыё-н. здароўе;
drink smb. under the table infml перапıць
каго-н.
drink in  phr.v. паглынаць вачaмi,
есці вачамі; слухаць з вялıкай цікавасцю
drink up phr.v. дапіваць (віно, сок
і да т.п.)
drinkable adj. 1. пітны 2. смачны
drink-driving  n. BrE кіраванне
траспартным сродкам у нецвярозым стане
drinker n. 1. п’яніца 2. піток; пітушчы
drinking water n. пітная вада
drip1 n. 1. капанне; капеж 2. кропля, капля; be put on a drip быць пад капельніцай/
кропельніцай
drip2  v. капаць, падаць кроплямі; The tаp
is dripping. З крана капае вада.
dripping n. топлены тлушч
drive1  n. 1. язда (на машыне); go for a
drive (па)катацца на машыне; The station is
an hour’s drive away. Да вакзала гадзіна язды.
2. пад’язная дарога (да дома) 3. драйв, энергія, энтузіязм, імпэт; напорыстасць 4. sport
драйв (пра тэніс) 5. перадача (у машыне);
left-hand drive левае рулявое кіраванне
6. comput. дыскавод
drive2  v. (drove, driven) 1. вадзıць, весці
(машыну, трактар і да т.п.); drive a car
вадзıць машыну 2. ездзіць, ехаць; We drove
all over town. Mы ездзілі па ўсім горадзе; We
drove up to the door. Mы пад’ехалі да дзвярэй.
3. вазıць, везці; I drove them to the station. Я
адвёз іх на вакзал. 4. ганяць, гнаць; drive cattle (to market) гнаць жывёлу (на рынак)
5. забіваць, убіваць (таксама перан.); He
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drought
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. змушаць;
даводзіць да крайнасці; drive smb. mad даводзіць каго-н. да вар’яцтва 7. заключаць,
весці; drive a bargain заключаць здзелку
♦ drive smth. home to smb. даказаць каму-н.
правільнасць чаго-н., давесці да разумення
чаго-н.; be driving at : What is he driving at?
Што ён мае на ўвазе?
drive away  phr.v. 1. праганяць
2. ад’язджаць
drive off phr.v. 1. адганяць 2. ад’язджаць
drive out phr.v. выганяць
drivel n. infml лухта, глупства
driven p.p. → drive2
driver n. 1. шафёр, вадзıцель, кіроўца;
машынıст 2. comput. драйвер
driver’s license  AmE = driving
licence
driving licence  n. BrE вадзıцельскія правы
drizzle1 n. імжа, дробны дождж
drizzle2  v. імжыць, імжэць
drone1  n. 1. гудзенне (пчалы, матора і
да т.п.) 2. труцень (таксама перан.)
drone2  v. гудзець, гусцı
drone on phr.v. бубнıць
droop v. 1. вянуць, нıкнуць (пра кветкі,
расліны і да т.п.) 2. апускаць; droop one’s
head павесіць галаву 3. падаць духам, журыцца; His spirits drooped. Ён зажурыўся.
drop1 n. 1. кропля 2. pl. drops med. кроплі, каплі 3. зніжэнне (цэн, тэмпературы і
да т.п.) ♦ a drop in the ocean кропля/капля
ў моры; at the drop of a hat зараз, вельмі
хутка, адразу
drop2  v. 1. капаць 2. падаць 3. кıдаць;
выпускаць (з рук); кідаць (пісьмо ў скрынку);
drop anchor кıнуць якар 4. зніжацца, спадаць (пра цэны, тэмпературу, вецер і г.д.);
drop one’s voice паніжаць голас 5. : drop
one’s eyes fml апускаць вочы; drop a stitch
спускаць вочка (у вязанні) ♦ drop dead раптоўна памерці
drop in phr.v. заходзіць, наведвацца
drop off phr.v. 1. змяншацца 2. BrE,
infml задрамаць
dropper n. піпетка
droppings  n. pl. памёт (жывёл і
птушак)
dross n. шлак
drought n. засуха, сухмень, суш

drove
drove1  n. гурт; група; статак; in droves
групамі
drove2 past → drive2
drover n. гуртаўшчык
drown  v. 1. тапıць; тапıцца; drown
one’s sorrows тапıць гора (у гарэлцы) 2. заглушаць, заглушваць; His voice was drowned
in the noise. Шум заглушыў яго голас.
drowsy  adj. асалавелы, санлıвы, сонны, якı дрэмле; I feel drowsy. Мяне цягне на
сон.
drug n. 1. лекі, лякарства 2. наркотык; а
drug addict наркаман; drug trafﬁc кантрабанда наркотыкаў
druggist n. AmE аптэкар; фармацэўт
drugstore n. AmE аптэкарская крама
drum1  n. 1. барабан, бубен 2. бочка
3. anat. барабанная перапонка
drum2   v. 1. біць у барабан 2. барабаніць, стукаць ♦ drum smth. into smb.’s head
убıць што-н. у чыю-н. галаву
drumbeat n. барабанны бой
drummer n. барабаншчык
drumstick n. 1. барабанная палачка
2. ножка (курыная, гусіная і да т.п., прыгатаваная як ежа)
drunk1 n. п’яны; п’яная; п’яніца
drunk2 adj. 1. п’яны; dead drunk п’яны
да непрытомнасці 2. ап’янелы; drunk with
success ап’янелы ад поспеху
drunk3 p.p. → drink2
drunkard n. dated п’яніца, п’янчуга
drunken adj. п’яны; a drunken driver п’яны вадзıцель
dry1  adj. 1. сухı; turn dry высахнуць; Is
my shirt dry yet? Мая кашуля ўжо высахла?
2. сухı, без дажджу; a dry spell перыяд без
ападкаў 3. сухı (пра валасы, скуру); a shampoo for dry hair шампунь для сухıх валасоў
4. сухı, несалодкі; dry white wine сухое белае віно 5. сухı, халодны, непрыветны; a dry
answer халодны адказ 6. сасмяглы 7. нецікавы, нудны
dry2   v. сушыць; сушыцца; сохнуць, высыхаць; The paint dried. Фарба высахла; dry
the dishes/hands выціраць посуд/рукі; dry
one’s tears уціраць слёзы
dry out  phr.v. 1. высыхаць 2. infml
працверазıцца (ад алкаголю)
dry up phr.v. перасыхаць, высыхаць
(пра раку, возера і да т.п.)
dry-cleaning n. хімчыстка
dryer n. сушылка; a tumble drier электрычная сушылка для бялıзны
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due
dry goods  n. pl. BrE сухıя, сыпкія
прадукты
dry measure  n. мера сыпкіх рэчываў
dry rot n. парахня
dry run n. проба; sport пробны забег
DSS hist. (скар. ад Department of Social Security) Міністэрства сацыяльнага забеспячэння (у Вялікабрытаніі)
DTI  (скар. ад Department of Trade
and Industry) Міністэрства гандлю і прамысловасці (у Вялікабрытаніі)
DTs  (скар. ад delirium tremens) med.
белая гарачка
dual adj. двайны; дваıсты; She has dual
nationality. Яна мае двайное грамадзянства.
dual carriageway  n. магістраль (з бар’ерам пасярэдзіне для бяспекі
руху)
dub v. дублıраваць (фільм)
dubious  adj. 1. двухсэнсоўны; няясны; сумнıўны 2. падазроны
duchess n. герцагıня; княгıня
duchy  n. герцагства; княства; The
Grand Duchy of Lithuania hist. Вялıкае Княства Літоўскае
duck1  n. (pl. ducks or duck) качка ♦ a
lame duck няўдачнік; а sitting duck лёгкі
здабытак, лёгкая здабыча; like water off a
duck’s back як з гусі вада; take to smth. like
a duck to water ≅ адчуваць сябе як рыба ў
вадзе; прызвычаіцца вельмі лёгка да чаго-н.
duck2   v. 1. хутка нахіляцца; duck one’s
head хутка нагнуць галаву 2. акунаць; акунацца
duckling n. качаня, качанё
duct  n. 1. tech. труба, трубка; провад
2. med. канал
due1  n. 1. : To give him his due, he tried
hard. Трэба аддаць яму належнае – ён вельмі
стараўся. 2. pl. dues унёсак; harbour dues
партовыя зборы
due2  adj. 1. належны; адпаведны; with
due attention з належнай увагай; after due
consideration пасля належнага разгляду
2. чаканы; якı павıнен адбыцца; The train is
due in ﬁve minutes. Цягнік прыбудзе праз
пяць хвілін; Your subscription is due. Вам трэба зрабіць унёсак♦ in due course у сваю
чаргу, сваıм парадкам
due3 adv. дакладна, прама; It lies due south
from here. Гэта знаходзіцца прама на поўдзень адсюль.

duel
duel  n. дуэль, паядынак; ﬁght a duel
бıцца на дуэлі
duet n. дуэт
due to  prep. 1. праз, з-за; з прычыны;
The train arrived late due to thick fog. Цягнік
спазніўся з прычыны густога туману. 2. дзякуючы; The team’s success was largely due to
his efforts. Каманда перамагла дзякуючы яго
намаганням.
dug past, p.p. → dig
dugout n. 1. бліндаж 2. човен
DUI  v. AmE (скар. ад driving under
the inﬂuence) кіраванне транспартным сродкам у нецвярозым стане
duke  n. герцаг; grand duke эрцгерцаг;
вялıкі князь
dulcimer n. mus. цымбалы
dull adj. 1. нудны, нецікавы 2. невыразны,
няяркі 3. глухı (пра гукі) 4. пахмурны (пра
дзень, надвор’е) 5. тупы; а dull pain тупы
боль 6. тупы, дурны, неразумны
duly  adv. 1. fml належным чынам 2. у
належны час, своечасова
dumb  adj. 1. нямы; He was struck dumb.
Ён анямеў. 2. infml тупы, неразумны, бязмозгі, дурны
dumbfound v. ашаламляць, вельмі
здзіўляць
dummy1  n. 1. лялька; a tailor’s/dressmaker’s dummy манекен; He stands there like
a stuffed dummy. Ён стаіць як балвaн. 2. пустышка (соска) 3. AmE, infml дурань, ёлупень, асталоп, абэлтух
dummy2  adj. падстаўны; a dummy cartridge вучэбны патрон; a dummy run пробны рэйс; a dummy window несапраўднае
акно
dump1  n. сметнік; звалка (таксама
перан.)
dump2  v. 1. выкідаць на звалку/сметнік
2. звальваць
dumpling  n. 1. клёцка 2. : a little
dumpling of a child карапузік
dumps n. pl. : the dumps маркота ♦ be
down in the dumps infml маркоціцца
dunce n. dated тупıца, дурань
dune n. дзюна
dung n. гной (ад жывёл); памёт
dungarees  n. pl. (рабочы) камбінезон
dungeon n. каземат, турма
duplex n. 1. дом на дзве сям’ı 2. кватэра з пакоямі на двух паверхах, двухпавярховая кватэра 3. tech. дуплекс
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duty-free
duplicate1  n. копія, дублікат ♦ in
duplicate у двух экзэмплярах
duplicate2  v. падвойваць, здымаць
копію (з чаго-н.)
durable  adj. трывалы, моцны, надзейны; durable goods тавары доўгатэрміновага карыстання
duration  n. fml даўжыня, працягласць; of short duration кароткачасовы;
недаўгавечны ♦ for the duration infml на
працягу пэўнага часу
duress  n. fml прымус; under duress
пад прымусам
during prep. 1. на працягу; During the
whole of that time he didn’t say a word. На працягу ўсяго гэтага часу ён не сказаў ні слова.
2. у час, падчас; This happened during the war
Гэта здарылася ў час вайны.
dusk n. змярканне, прыцемак; at dusk на
змярканні
dust1  n. пыл; gold dust залатаносны пясок; a speck of dust пылıнка
dust2   v. 1. сціраць пыл (з чаго-н.) 2. пасыпаць (чым-н.); пылıць
dustbin n. BrE кантэйнер для смецця
duster  n. сурвэтка; анучка (для выцірання пылу)
dust-jacket n. супервокладка
dustman  (pl. -men) n. BrE прыбіральшчык смецця
dustpan n. шуфлік (для смецця)
dusty adj. пыльны
Dutch1  n. 1. нідэрландская мова 2. the
Dutch галандцы, нідэрландцы
Dutch2  adj. галандскі, нідэрландскі ♦ go
Dutch (with smb.) плацıць кожнаму за сябе
(у кафэ, рэстаране); рабıць складчыну
Dutch courage  n. BrE, infml
несапраўдная мужнасць, кураж пад уздзеяннем алкаголю
Dutchman (pl. -men) n. галандзец
Dutch treat  n. пачастунак у складчыну, кал кожны плаціць за сябе
Dutchwoman  (pl. -women) n. галандка
dutiful adj. паслухмяны; адданы
duty n. 1. доўг, абавязак; a sense of duty
пачуццё абавязку 2. pl. duties службовыя
абавязкі; дзяжурства 3. пошліна; customs
duty мытная пошліна ♦ be on duty дзяжурыць; off duty свабодны
duty-free  adj. якı не абкладаецца
мытнай пошлінай; duty-free goods бяспошлінныя тавары

duvet
duvet n. падшываная коўдра
DVD comput. (скар. ад digital videodisc/digital versatile disc) лıчбавы ўніверсальны дыск
dwarf1  n. (pl. dwarfs or dwarves)
1. гном 2. карлік
dwarf2  v. 1. замаруджваць (рост, развіццё) 2. падкрэсліваць нязначнасць (чаго-н./
каго-н.); The old houses were dwarfed by the
new tower blocks. Новыя гмахі засланілі старыя хаты.
dwarves pl. → dwarf1
dwell1  v. (dwelt or dwelled) fml or lit.
жыць, пражываць
dwell2  v. (on/upon) гаварыць/пісаць падрабязна (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, кватэру і да т.п.)
dwelling house n. BrE, law жылы
дом
dwelt past, p.p. → dwell1
DWI AmE (скар. ад driving while
intoxicated) кіраванне транспартным сродкам у нецвярозым стане
dwindle v. (away) памяншацца, скарачацца
dye1 n. фарба, фарбавальнік
dye2  v. фарбаваць
dyed-in-the-wool  adj. закаранелы; He is a dyed-in-the-wool conservative. Ён
закаранелы кансерватар.
dying  adj. перадсмяротны; to one’s
dying day да канца дзён сваıх
dyke n. = dike
dynamic adj. дынамıчны
dynamics n. дынаміка
dynamism n. дынамıзм
dynamite n. дынамıт (таксама перан.)
dynamo  n. дынама; infml a human
dynamo энергıчны/нястомны чалавек
dynastic adj. дынастычны
dynasty n. дынастыя
dysentery n. med. дызeнтэрыя
dysfunction n. med. дысфункцыя
dysfunctional adj. med. дысфункцыянальны
dyslexia n. med. дыслексія
dyslexic adj. med. дыслексıчны
dyspepsia n. med. дыспепсıя
dyspeptic adj. med. дыспепсıчны

early
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dystrophy n. med. дыстрафıя; muscular dystrophy мышачная дыстрафıя

Ee
E, e n. 5-я літара англійскага алфавіта
E1 n. mus. нота «мі»
E2  n. акадэмıчная адзнака «ўмоўна здавальняюча»; He got an E in/for French. Ён атрымаў «умоўна здавальняюча» па французскай
мове.
E3 (пісьмовае скар. ад East; Eastern) усход;
усходні
each pron. кожны; each other адзıн аднаго; each and every усе без выключэння, усе
да аднаго
eageradj. : be eager вельмі хацець, прагнуць; Hе was eager to succeed. Ён прагнуў
поспеху.
eagerlyadv. з нецярпеннем, прагна
eagerness n. нецярплıвасць; запал; цяга
eagle n. zool. арол
ear1  n. 1. вуха 2. слых; have an ear for music мець добры музычны слых ♦ be all ears
слухаць вельмі ўважліва; be up to one’s ears
in work/debt/problems быць па вушы ў рабоце/даўгах/праблемах; play by ear іграць на
слых; turn a deaf ear (to smth./smb.) не
звяртаць увагі (на што-н./каго-н.)
ear2  n. колас; an ear corn катах кукурузы,
пачатак кукурузы
earache n. вушны боль; I’m having (an)
earache. У мяне баляць вушы.
eardrum n. барабанная перапонка
earl n. граф (тытул у Вялікабрытаніі)
earlier  adj., adv. (выш. ст. ад early) ранейшы; раней; a week earlier тыдзень раней,
за тыдзень да гэтага
earliest1 n. : at the earliest не раней як/
чым; They are not expected until Tuesday at the
earliest. Іх чакаюць не раней як у аўторак.
earliest2 adj., adv. (найвыш. ст. ад early) самы ранні; ранейшы за ўсıх
ear lobe n. anat. мочка вуха
early1  adj. 1. ранні; пачатковы; in early
spring ранняй вясной, напрадвесні; на пачатку вясны; in the early 20th century на пачатку XX стагоддзя; He was in his early forties.
Яму было крыху больш за сорак. 2. датэрміновы; хуткі; early elections датэрміновыя
выбары; We await your early reply. Мы
спадзяёмся на ваш хуткі адказ; The train was

early
10 minutes early. Цягнік прыйшоў на 10 хвілін раней.
early2 adv. рана; загадзя ♦ earlу on раней,
да гэтага
earmark  v. прызначаць (грошы, час і
да т.п. для пэўнай мэты)
earn  v. 1. зарабляць; earn а living зарабляць на пражытак/пражыццё 2. заслугоўваць; Now have some rest, you’ve certainly
earned it. Цяпер крыху адпачніце, вы безумоўна гэта заслужылі.
earner n. 1. асоба, якая зарабляе грошы;
кармıцель; кармıцелька 2. крынıца даходу;
a nice little earner infml вельмі добрая крынıца даходу
earnest1 n. dated задатак; заклад, залог
earnest2  adj. 1. сур’ёзны; рашучы
2. шчыры; an earnest wish шчырае жаданне
earnest3  adv. : ♦ in earnest сур’ёзна;
рашуча; Are you in earnest? Ты гаворыш гэта
сур’ёзна?
earnestly adv. сур’ёзна; праўдзıва
earnings  n. pl. 1. заработак, заробак
2. прыбытак
earphone n. навушнік
earring n. завушнıца
earshot n. : ♦ within/out of earshot у межах/па-за межамi чутнасці
Earth  n. таксама the Earth Зямля (планета)
earth1  n. 1. зямля, зямны шар 2. зямля,
глеба 3. : ♦ on earth infml (часта ў спалучэнні 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. зазямляць
earthenware n. гліняны посуд; кераміка
earthly  adj. lit. зямны; an earthly paradise зямны рай
earthquake n. землятрус, землетрасенне
earthy  adj. 1. зямны; жыццёвы 2. прасцецкі; грубаваты; an earthy sense of humour
грубаватае пачуццё гумару 3. земляны;
зямлıсты
ease1  n. 1. лёгкасць, натуральнасць 2. спакой 3. mil. At ease! Вольна! ♦ be/feel ill at
ease адчуваць сябе няёмка; саромецца
ease2  v. 1. аблягчаць; супакойваць; сунімаць боль, трывогу 2. аслабляць; ease (international) tension аслабляць (міжнароднае)
напружанне
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eatable
easel n. мальберт
easily  adv. 1. лёгка 2. несумненна, безумоўна
east1 n. усход; the Far/Middle East Далёкі/
Блıзкі Усход ♦ East or West home is best ≅ у
гасцях добра, а дома лепш; добра гасцявацi,
а лепей у роднай хаце
east2 adj. усходні; an east wind усходні вецер; the east coast усходняе ўзбярэжжа
east3 adv. на ўсход; на ўсходзе
eastbound  adj. якı накіроўваецца
або вядзе на ўсход; eastbound trafﬁc рух
транспарту на ўсход
East End  n. the East End Іст-Энд
(прамысловы і партовы раён у Лондане)
Easter n. Вялıкдзень; at Easter на Вялıкдзень; an Easter egg велікоднае яйка
eastern  adj. усходні; Eastern Europe
Усходняя Еўропа
easterner  n. чалавек, якı паходзіць з
усходняй часткі краıны (асабліва ў ЗША)
eastward(s)() adv. на ўсход
easy1 adj. 1. лёгкі, няцяжкі 2. натуральны,
просты 3. спакойны; бестурботны 4. прыемны; дружалюбны 5. павольны ♦ as easy as
anything/as ABC infml вельмі лёгкі; лёгка;
проста; easy money лёгкі заробак; have an
easy time BrE жыць без турбот
easy2 adv. (як загад) асцярожна!; Go easy
with that chair – one of its legs is loose. Асцярожна з гэтым крэслам – адна ножка хістаецца. ♦ be easier said than done лягчэй сказаць,
чым зрабıць; take it easy infml не хвалявацца,
не злаваць; Take it easy! Don’t panic. Не хвалюйся! Не панікуй!; take things easy працаваць
не вельмі руплıва, пацıху; не напружвацца
easy chair n. крэсла
easy-going  adj. бесклапотны, бестурботны; памяркоўны
eat  v. (ate, eaten) 1. есці, сілкавацца, падмацоўвацца; харчавацца 2. infml непакоіць;
трывожыць; раздражняць; What’s eating you?
Што з табой? Што цябе трывожыць? ♦ eat
humble pie BrE прыходзіць з пакаяннем; eat
like a horse есці шмат; I could eat a horse
infml я вельмі галодны; eat one’s words адмаўляцца ад сказанага, браць словы назад;
eat out of smb.’s hand падначальвацца каму-н., быць паслухмяным
eat away  phr.v. (at) раз’ядаць;
разбураць
eat up phr.v. даядаць
eatableadj. ядомы, прыдатны для яды

eaten
eaten p.p. → eat
eater  n. ядок; I’ve never been a big eater.
Я ніколі не еў многа; Are you a meat eаter?
Вы ўжываеце мяса?
eaves n. pl. застрэшак; карнıз (страхі)
eavesdrop  v. (on) падслухоўваць;
праслухоўваць; The police eavesdropped on
his telephone conversations. Паліцыя праслухоўвала яго тэлефонныя размовы.
ebb1 n. 1. (марскі) адлıў 2. заняпад, пагаршэнне, рэгрэс; at a low ebb у заняпадзе ♦ the
ebb and ﬂow уздым і спад (якія паўтараюцца)
ebb2  v. 1. убываць (пра ваду) 2. слабець,
змяншацца
ebony1 n. чорнае/эбенавае дрэва
ebony2  adj. з чорнага дрэва ці колеру
чорнага дрэва
EC  n. (скар. ад European Community)
Еўрапейская супольнасць
eccentric1  n. дзівак, чалавек з дзівацтвамі
eccentric2  adj. эксцэнтрычны, дзівакаваты; незвычайны, дзıўны
eccentricity  n. эксцэнтрычнасць;
экстравагантнасць; дзівацтва
ecclesiastic(al) () adj. царкоўны;
духоўны; ecclesiastic music царкоўная музыка
ECG n. (скар. ад electrocardiоgram)
электракардыяграма, ЭКГ
echo1  n. (pl. echoes) рэха; водгук, адгалосак (таксама перан.)
echo2  v. 1. аддавацца рэхам, адгукацца
2. паўтараць (асабліва ў знак згоды)
eclectic adj. fml эклектычны
eclipse  n. 1. зацьменне; a total/partial
eclipse поўнае/частковае зацьменне; an eclipse of the moon/sun зацьменне месяца/сонца
2. fml заняпад
ecological adj. экaлагıчны
ecologist n. эколаг
ecology n. экалогія
economic  adj. эканамıчны; гаспадарчы; economic growth/cooperation/reforms
экaнамıчны рост/эканамıчнае супрацоўніцтва/эканамıчныя рэформы
economical  adj. ашчадны, беражлıвы, эканомны
economically  adv. ашчадна, беражлıвa, эканомнa
economics n. эканоміка
economist n. эканамıст
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educated
economize, BrE -ise  v. эканоміць,
ашчаджаць, быць эканомным/ашчадным
economy  n. 1. эканомія; беражлıвасць, ашчаднасць, economy class турыстычны/турысцкі клас; We ﬂew economy class. Мы
ляцелі эканомкласам. 2. эканоміка; гаспадарка; the national economy народная гаспадарка (краіны)
ecosystem n. экалагıчная сістэма,
экасістэма
ecotourism n. экатурызм
ecstasy n. экстаз, захапленне
ecstatic adj. захоплены, у захапленні,
у экстазе
ecumenism n. экуменıзм
eczema n. med. экзэма
ed. n. (пісьмовае скар. ад editor, edition) 1. рэдактар 2. выданне
eddy  n. вір; віхор (пра ваду, пыл, паветра) (таксама перан.)
Eden n. Эдэм; рай
edge1  n. 1. край, беражок; the edge of
a forest узлесак; at the water’s edge ля самай
вады 2. лязо; вастрыё; The knife has a very
sharp edge. У нажа вельмі вострае лязо.
♦ have an edge on/over smb./smth. мець перавагу над кім-н./чым.-н.; on edge нервовы; у
нервовым стане
edge2 v. 1. (павольна, асцярожна) рухаць;
рухацца; edge oneself/one’s way праціскацца
2. абшываць, аблямоўваць
edgeways adv. BrE бокам
edgy adj. infml нервовы, узбуджаны
edible adj. ядомы, прыдатны для яды
ediсt n. fml закон; указ; эдыкт
ediﬁce n. fml гмах, збудаванне
edit v. 1. рэдагаваць, рыхтаваць да друку
2. манцıраваць (фільм, тэле- або радыёперадачу) 3. быць рэдактарам (газеты, часопіса, кнігі і да т.п.)
edit out  phr.v. выкрэсліваць,
выкідаць (пры рэдагаванні)
edition n. 1. выданне; ﬁrst/second edition першае/другое выданне 2. наклад, тыраж
editor  n. 1. рэдактар 2. мантажор
3. comput. рэдактар; праграма рэдагавання
editorial1  n. перадавы/рэдакцыйны
артыкул
editorial2  adj. рэдакцыйны; рэдактарскі
educate  v. даваць адукацыю, навучаць; выхоўваць
educated adj. адукаваны

education
education n. 1. адукацыя; навучанне, выхaванне; primary/secondary/higher education пачатковая/сярэдняя/вышэйшая адукацыя; compulsory education абавязковая
адукацыя; the state education system дзяржаўная сістэма адукацыі; a man of little education малаадукаваны чалавек; get/receive an
education атрымаць адукацыю 2. Education
методыка навучання
educational  adj. адукацыйны;
вучэбны; выхаваўчы
educator  n. fml 1. BrE настаўнік,
выхавацель 2. AmE дзeяч у галіне адукацыі,
выхавання
eel n. zool. вугор (рыба)
eerie  adj. жудасны, страшэнны, вусцішны; таямнıчы
efface v. fml 1. сціраць 2. выкрэсліваць
effect  n. 1. вынік, эфект, рэзультат; an
adverse effect шкодны эфект; I tried to inﬂuence him but with no effect. Я спрабаваў
паўплываць на яго, але безвынікова. 2. уздзеянне; уплыў, уражанне; the effect of light
уздзеянне святла; for effect напаказ; He behaves like that for effect. Ён выстаўляе сябе
такім чынам напаказ. 3. pl. effects fml асабıстaя маёмасць, рэчы ♦ come/go into effect
здзяйсняцца; The plan never went into effect.
План ніколі не быў здзейснены; be brought/
be put into effect ажыццяўляцца; in effect 1)
фактычна; In effect, the two methods are identical. Фактычна абодва метады аднолькавыя.
2) (пра закон або правілы) дзейнічаць; 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. дзейсны, эфектыўны
2. фактычны, рэальны
effectively  adv. 1. дзейсна, эфектыўна 2. фактычна
effectiveness  n. эфектыўнасць,
дзейснасць
effeminate  adj. derog. жанчынападобны; спешчаны
effervescent  adj. 1. шыпучы (пра
напоі) 2. кіпучы, энергıчны, дзейны (пра людзей і іх паводзіны)
efﬁcacious  adj. fml дзейсны, эфектыўны; an efﬁcacious remedy дзейсны сродак
efﬁcacy  n. fml дзейснасць, эфектыўнасць
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Egyptian
efﬁciency  n. 1. эфектыўнасць, дзейснасць 2. tech. каэфіцыент карыснага дзеяння
efﬁcient  adj. 1. умелы, здольны; талковы 2. эфектыўны, дзейсны
efﬁciently adv. эфектыўна, прадуктыўна, плённа, дзейсна
efﬁgy  n. выява чалавека (зробленая з
дрэва, паперы і да т.п.)
effort  n. 1. намаганне, высілкі, напружанне; without effort без намаганняў, лёгка;
spare no effort не шкадаваць сіл 2. спроба;
захады; make an effort/no effort/every effort
рабıць спробу/не спрабаваць/прыкласці ўсе
намаганні; The prisoner made no effort to escape. Зняволены не спрабаваў уцячы.
effortless  adj. якı не патрабуе намаганняў/высілкаў; лёгкі
effortlessly  adv. без намаганняў/высілкаў; лёгка
effrontery  n. fml нахабства, нахабнасць; бессаромнасць
effusion  n. 1. tech. выцяканне; выліццё; эфузія 2. fml бурнае выказванне, выяўленне пачуццяў
effusive  adj. нястрыманы ў выказванні або выяўленні пачуццяў
e.g. (пісьмовае скар. ад лацін. exempli gratia)
напрыклад (напр.); vegetables, e.g. cabbage,
carrots, onions гародніна, напрыклад капуста, морква, цыбуля
egalitarian adj. эгалітарны
egg  n. яйка, яйцо; a soft-/hard-boiled egg
яйка ўсмятку/ўкрутую; fried eggs яечня;
scrambled eggs яечня-баўтушка; egg yolks/
whites яечныя жаўткı/бялкı ♦ have egg on
one’s face infml аскандаліцца; put all one’s
eggs in one basket класці ўсе яйкі ў адзıн кошык (перан.)
egg on phr.v. падбухторваць, падбіваць
egghead  n. infml, derog. яйцагаловы
(пра інтэлектуалаў)
eggplant n. bot. баклажан
eggshell n. шкарлупıна (яйка)
ego n. рhilos. я (сам) ♦ have a big
ego быць вельмі высокай думкі пра сябе
egoism   n. эгаıзм, эгаістычнасць, сябелюбства
egoist n. эгаıст, сябелюб
egotism   n. ганарлıвасць,
самаўзвышэнне, пыха
ego(t)istic () () adj. эгаістычны
Egyptian1 n. егіпцянін; егіпцянка; the
Egyptians егіпцяне

Egyptian
Egyptian2 adj. егıпецкі
eh  interj. BrE (вокліч здзіўлення або сумнення) 1. як? што (вы кажаце)?; He is ill in
bed. – Eh? Ён ляжыць хворы. – Што (вы кажаце)? 2. (ці не) так? You were lucky, eh? Табе
пашанцавала, (ці не) так?
eider  n. (pl. eider or eiders) zool. гага
(палярная качка)
eiderdown  n. 1. пуховая (прашытая) коўдра 2. гагачы пух
eight num., п. восем; васьмёрка
eighteen num., n. васямнаццаць
eighteenth  num., n. васямнаццаты; an
eighteenth (адна) васямнаццатая частка
eighth  num., n. восьмы; an eighth (адна)
восьмая частка
eightieth  num., n. васьмідзясяты; an
eightieth (адна) васьмідзясятая частка
eighty  num., n. восемдзесят; the eighties
васьмідзясятыя гады
either1 adj., pron. 1. кожны, любы з
двух/любая з дзвюх; абодва, абедзве; 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
Chicago but I don’t like either city very much.
Я жыў у Нью-Ёрку і Чыкага, але мне не падабаецца ніводзін з іх.
either2  adv. (толькі ў адм. ск.)
таксама; 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 заўтра; He won’t come either today or tomorrow.
Ён не прыедзе ні сёння, ні заўтра.
ejaculate  v. 1. physiol. вывяргаць
(семя) 2. fml усклікаць; выгукваць
ejaculation n. 1. physiol. эякуляцыя 2. вокліч, выкрык
eject v. (from) 1. fml выганяць; высяляць 2. выкıдваць; вывяргаць
ejection n. 1. fml выгнанне; высяленне 2. выкıдванне, выкід; вывяржэнне
eke out  phr.v. 1. : eke smth. out
расцягваць (прыпасы, грошы на большы
тэрмін) 2. : eke out a living мала зарабляць;
перабівацца сяк-так
elaborate1  adj. дэталёвы; складаны;
старанна распрацаваны
elaborate2  v. 1. старанна/дэталёва
распрацоўваць 2. (on/upon) удакладняць;
прыводзіць новую інфармацыю
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electric
elaboration  n. дэталёвая распрацоўка; падрабязнае абмеркаванне
elapse  v. fml праходзіць, мінаць (пра
час)
elastic1 n. 1. гумка 2. рызıнка (шнуpок)
elastic2 adj. эластычны, пругкі; гнуткі,
гıбкі (таксама перан.)
elastic band n. BrE тонкая круглая рызıнка (для кветак, папер і да т.п.)
elasticity  n. гнуткасць, гıбкасць;
пругкасць, эластычнасць
elated  adj. (at/by) вельмі шчаслıвы,
усхваляваны; у прыўзнятым настроі
elation  n. захапленне; прыўзняты настрой
elbow1 n. 1. локаць 2. tech. калена (трубы) ♦ out at the elbows абтрапаны, падраны
на локцях
elbow2 v. прабiрацца, праціскацца, праштурхоўвацца (з дапамогай локцяў); She elbowed her way through the crowd. Яна праціснулася праз натоўп.
elder1  n. 1. старэйшы; You should have
more respect for your elders. Вы павінны ставіцца з большай павагай да старэйшых.
2. старэйшына
elder2 adj. старэйшы (y сям’і); my elder
son/brother мой старэйшы сын/брат
elder3 п. bot. бузiна
elderberry n. ягада бузіны
elderly  adj. пажылы, у гадах, сталага
веку
eldest adj. самы старэйшы (у сям’і); my
eldest sister мая самая старэйшая сястра
elect  v. выбіраць, абіраць (праз галасаванне); He was elected President. Яго абралі
прэзідэнтам; elect smb. to Parliament/the
Senate выбіраць каго-н. у парламент/сенат
election n. 1. выбары; the general election усеагульныя выбары; an election campaign выбарчая кампанія 2. выбранне
elector n. выбаршчык
electoral  adj. выбарчы; аn electoral
reform/system выбарчая рэформа/сістэма; an
electoral register/roll спіс выбаршчыкаў
electorate n. электарат, выбаршчыкі
electric  adj. 1. электрычны; an electric bill рахунак за электрычнасць; an electric current электрычны ток; an electric plug
электрычны штэпсель; an electric socket
электрычная разетка 2. наэлектрызаваны;
The atmosphere in the hall was electric. Атмасфера ў зале была наэлектрызавана.

electrical
electrical adj. электрычны; electrical
energy электраэнeргія; electrical devices электрапрыборы
electric chair n. the electric chair,
таксама the chair электрычны стул (метад
смяротнага пакарання, асабліва ў ЗША)
electrician  n. электрык, электратэхнік, электраманцёр
electricity  n. электрычнасць; The
motor is run by electricity. Матор прыводзіцца
ў рух электраэнергіяй.
electriﬁcation n. электрыфікацыя
electrify  v. 1. электрыфікаваць
2. электрызаваць (перан.); узбуджаць
electrocardiogram  n.
med. электракардыяграма
electrocute  v. раніць або забіваць
электрычным токам
electrocution n. пакаранне смерцю на электрычным стуле
electrode n. tech. электрод
electromagnetic  adj. phys.
электрамагнıтны; electromagnetic ﬁelds электрамагнıтныя палı
electron n. phys. электрон
electronic adj. электронны
electronic mail  n. fml электронная пошта
electronics n. электроніка
elegance  n. вытанчанасць, элегантнасць
elegant adj. вытанчаны, элегантны
elegantly adv. вытанчана, элегантна
elegy n. элегія
element n. 1. элемент (у розных знач.)
2. (нязначная) частка; кампанент; рыса; There
is an element of truth in his words. У яго словах ёсць доля праўды. 3. асяроддзе, акружэнне ♦ be in/out of one’s element быць у сваёй/
не ў сваёй стыхıі
elemental adj. fml 1. просты, асноўны 2. стыхıйны
elementary  adj. элементарны,
просты
elements  n. pl. 1. the elements надвор’е; звыч. дрэннае надвор’е 2. (of) асновы; elements of algebra асновы алгебры; the
four elements зямля, вада, паветра і агонь
elephant n. zool. слон
elevate  v. fml падымаць, узнімаць, уздымаць; узвышаць
elevated adj. 1. узняты, высокі 2. узнёслы (пра стыль, мову)
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else
elevation  n. 1. уздым, пад’ём; павышэнне 2. вышыня над узроўнем мора
elevator  n. 1. AmE ліфт 2. элеватар
3. tech. пад’ёмнік
eleven num., n. адзінаццаць
elevenses n. BrE, infml, dated кава, чай
або лёгкі перакус (а адзінаццатай гадзіне)
eleventh num., n. адзінаццаты; an eleventh адзінаццатая частка ♦ at the eleventh
hour у самы апошні момант
elf n. (pl. elves) эльф
elicit  v. fml дабівацца (адказу, інфармацыі); We could elicit no response from him. Мы
не маглі дабіцца ад яго (аніякага) адказу.
eligible adj. 1. (for) той, хто мае права на што-н.; be elіgible to vote мець права
галасаваць/прымаць удзел у выбарах 2. прыдатны, прыгодны; падыходзячы
eliminate  v. 1. выключаць; ліквідаваць; пазбаўляцца; eliminate trade barriers
ліквідаваць гандлёвыя бар’еры 2. fml забіваць (каго-н.)
elimination n. (of) 1. пазбаўленне;
ліквідацыя; элімінацыя; the elimination of
chemical weapons ліквідацыя хімıчнай зброі
2. выключэнне; адсеў 3. забойства
elite1 n. элıта, адборная частка
elite2 adj. элıтны, адборны
elitist adj. элітарны, элıтны
elixir n. poet. эліксıр; панацэя
Elizabethan adj. eлізавецінскі (пра
перыяд англійскай каралевы Елізаветы І
(1558–1603)); Elizabethan England Англія
эпохі Елізаветы І; Elizabethan literature
літаратура елізавецінскай эпохі
elk n. (pl. elk or elks) zool. лось
ellipse n. math. эліпс; авал
ellipses pl. → ellipsis
ellipsis n. (pl. ellipses) ling. эліпсіс
elliptical adj. 1. math. эліпсоідны 2. ling.
эліптычны, няпоўны
elm n. bot. вяз
elocution  n. аратарскае, прамоўніцкае майстэрства
elongated  adj. падоўжаны (у прасторы)
eloquence n. красамоўнасць, красамоўства
eloquent adj. красамоўны; выразны
(таксама перан.)
else1 adv. 1. яшчэ; інакш; другı, ıншы; Who
(what) else? Хто (што) яшчэ?; How else? Як
жа інакш?; somebody else хто-небудзь ıншы
(другı) 2. (у адм. ск.) больш, болей; Nothing

else
else, thank you. Больш нічога (не трэба),
дзякуй.
else2  conj. : ♦ (or) else інакш, іначай; Run
or else you’ll be late. Бяжы, інакш спознішся.
elsewhere adv. (дзе-небудзь) у ıншым
месцы, куды-небудзь яшчэ; Prices are higher
here than elsewhere. Цэны тут вышэйшыя,
чым дзе.
ELT  (скар. ад English Language Teaching) выкладанне англıйскай мовы
elude v. пазбягаць, ухіляцца, унікаць
elusive adj. ухıлісты, унıклівы; an elusive criminal няўлоўны злачынца
elves pl. → elf
’em  pron. infml = them : Tell ’em to
come. Скажы ім, каб прыйшлі.
email1  таксама e-mail, E-mail n.
электронная пошта, імэйл
email2  v. пасылаць электроннай поштай
emanate  v. fml 1. вылучаць, выпраменьваць; выпраменьвацца 2. (from) выходзіць, паходзіць, зыходзіць; He emanates
sympathy. Ад яго зыходзіць спачуванне.
emancipate  v. вызваляць; эмансіпıраваць; emancipate slaves вызваляць рабоў,
нявольнікаў
emancipation  n. вызваленне,
пазбаўленне; эмансіпацыя
embankment  n. набярэжная;
насып
embargo  n. (pl. embargoes) эмбарга; забарона
embark  v. садзıць; садзıцца на карабель; грузıць; грузıцца на карабель
embark on phr.v. пачынаць (што-н.),
брацца за (што-н. новае і цяжкае); The country embarked on new radical reforms. Краіна
пачала новыя радыкальныя рэформы; embark on an adventure пускацца ў невядомае
embarkation  n. пасадка; пагрузка
embarrass v. 1. бянтэжыць; She was
embarrassed by the question. Пытанне збянтэжыла яе. 2. перашкаджаць, замінаць; ускладняць
embarrassing  adj. якı/што бянтэжыць; embarrassing questions нетактоўныя/
недалікатныя пытанні; an embarrassing situation няёмкае становішча
embarrassment  n. 1. (at) збянтэжанасць 2. перашкода; цяжар; дакука; ﬁ-
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emerge
nancial embarrassment даўгı, безграшоўе
♦ an embarrassment of riches занадта багаты
выбар
embassy n. пасольства, амбасада
embattled  adj. fml 1. той, якı знаходзіцца ў цяжкім становішчы (пра чалавека,
фірму, арганізацыю і да т.п.) 2. акружаны,
абкружаны (ворагамі)
embed v. 1. (in) замацоўваць (у чым.-н.);
моцна трымацца (у чым.-н.) 2. укараняцца
(пра ідэі, пачуцці); западаць (у душу); урэзвацца (у памяць)
embellish  v. fml 1. (with) упрыгожваць 2. прыманьваць, прысачыняць
ember  n. звыч. pl. прысак, гарачы попел; вуголле, што яшчэ тлее
embezzle v. прысвойваць, растрачваць
(чужыя грошы)
embezzlement  n. растрата, крадзеж
embitter  v. азлабляць; раззлаваць;
выклікаць горыч
emblem n. эмблема, сıмвал
embodiment  n. fml (of) увасабленне
embody v. 1. увасабляць 2. fml уключаць, змяшчаць; The proposal was embodied
in the resolution. Гэта прапанова была ўключана ў пастанову.
embrace1  п. абдымкі; He held her in
a warm embrace. Ён з цеплынёй абняў яе.
embrace2 v. fml 1. абнімаць; абнімацца; абдымаць; абдымацца 2. ахапляць, ахопліваць; уключаць; The talks embraced a wide
range of issues. Перамовы ўключалі шырокае
кола пытанняў. 3. прымаць, падзяляць (ідэі,
прапановы і да т.п.)
embroider v. вышываць
embroidery  n. вышыванне; вышыўка; a piece of embroidery вышыванка
embryo  n. зародак ♦ in embryo у
зародкавым стане; My plan is still in embryo.
Мой план пакуль што мала распрацаваны.
embryonic  adj. fml эмбрыянальны; at an embryonic stage у зародкавым стане
emend  v. fml выпраўляць памылкі (у
рукапісе перад друкаваннем)
emerald1 n. 1. смарагд, ізумруд 2. смарагдавы/ізумрудны колер
emerald2 adj. смарагдавы, ізумрудны
Emerald Isle  n. the Emerald Isle
lit. «Ізумрудны востраў», Ірландыя
emerge  v. з’яўляцца; узнікаць; выходзіць; усплываць (таксама перан.); No new

emergence
facts have emerged so far. Пакуль што не
з’явілася ніякіх новых фактаў.
emergence  n. з’яўленне; узнікненне
emergency  n. непрадбачаны выпадак; надзвычайныя абставіны; in case of
emergency у выпадку крайняй неабходнасці;
an emergency exit запасны выхад; an emergency landing вымушаная пасадка; a state of
emergency надзвычайнае становішча
emigrant  n. эмігрант; эмігрантка;
перасяленец; перасяленка
emigrate  v. эміграваць, эмігрыравaць; перасяляцца
emigration  n. эміграцыя; перасяленне
emigre n. эмігрант (звыч. палітычны)
eminence  n. 1. высокае становішча;
вядомасць (у навуцы, мастацтве і да т.п.)
2. Your (His) Eminence Ваша (Яго) праасвяшчэнства
eminent adj. выдатны; славуты, знакамıты
emir n. эмıр
emirate  n. эмірат; the United Arab
Emirates Аб’яднаныя Арабскія Эміраты
emission  n. 1. fml выдзяленне, выпраменьванне 2. эмıсія
emit  v. выдзяляць, вылучаць (цяпло,
святло і да т.п.), выпраменьваць
emotion n. 1. пачуццё, эмоцыя 2. хваляванне, усхваляванасць; His voice trembled
with emotion. Яго голас дрыжаў ад хвалявання.
emotional  adj. 1. эмацыянальны;
хвалюючы 2. усхваляваны
emotionally  adv. эмацыянальна;
усхвалявана, з хваляваннем
emotive  adj. хвалюючы; an emotive
issue/word хвалюючае пытанне/слова
empathy  n. (with, between) суперажыванне; спачуванне, спагада
emperor n. імператар
emphasis  n. (pl. emphases) 1. падкрэсліванне, выдзяленне; выразнасць; place/
lay/put special emрhasis on smth. асаблıва
падкрэсліваць/выдзяляць што-н., надаваць
асаблıвае значэнне чаму-н. 2. ling. эмфаза,
націск
emphasize, BrE -ise  v. падкрэсліваць, выдзяляць, вылучаць; ставіць лагıчны
націск
emphatic  adj. эмфатычны, выразны,
моцны; катэгарычны
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emulsion
emphatically  adv. выразна; шматзначна; катэгарычна
empire  n. імперыя; the Roman empire Рымская імперыя
empirical adj. эмпірычны, заснаваны
на вопыце, на практыцы
empiricism n. philos. эмпірызм
employ  v. 1. наймаць, даваць работу;
The factory employs 500 men. На фабрыцы
працуе 500 рабочых. 2. скарыстоўваць, ужываць; He employed a new method. Ён ужыў
новы метад.
employee n. служачы; служачая; службовец; працаўнıк; працаўнıца
employer  n. прадпрымальнік, работадавец/работадаўца
employment  n. 1. праца, работа,
служба, занятак 2. занятасць; full employment поўная занятасць, адсутнасць беспрацоўя 3. fml (of) скарыстаннe
employment agency  n.
бюро/агенцтва па працаўладкаванні
empower  v. 1. fml упаўнаважваць
2. дазваляць, даваць магчымасць, права (рабіць што-н.); The college is empowered to give
degrees. Гэты каледж мае права прысвoйваць
(навуковыя) ступені.
empress n. імператрыца
empties n. pl. парожняя тара (бутэлькі, скрынкі і да т.п.)
emptiness  n. 1. пустата; спустошанасць 2. беззмястоўнасць
empty1  adj. 1. парожні, пусты; on an
empty stomach нашча 2. беззмястоўны
3. несур’ёзны (пра планы, абяцанні і да т.п.)
empty2 v. 1. (out) апаражняць; He emptied the water out of the vase. Ён выліў з вазы
ваду. 2. пусцець; The streets emptied when the
rain started. Вуліцы апусцелі, калі пачаўся
дождж. 3. (out) эвакуıраваць 4. (into) упадаць
(пра раку); The Nile empties into the Mediterranean Sea. Ніл упадае ў Міжземнае мора.
empty-handed  adj. з пустымі
рукамі, ні з чым; He returned empty-handed.
Ён вярнуўся ні з чым.
emu n. (pl. emu or emus) zool. эму
emulate  v. fml пераймаць (што-н. у
каго-н.); спаборнічаць
emulation  n. перайманне; спаборніцтва
emulsion  n. эмульсія; emulsion paint
эмульсıйная фарба

enable
enable  v. 1. даваць магчымасць; дазваляць; The new test will enable doctors to detect the disease early. Новы тэст дазволіць
урачам распазнаваць гэта захворванне на
ранняй стадыі. 2. упаўнаважваць
enact  v. 1. уводзіць у дзеянне (закон,
пастанову і да т.п.) 2. fml разыгрываць (п’есу,
ролю)
enamel1  n. 1. эмаль (у розных знач.)
2. палıва
enamel2  v. пакрываць эмаллю або
палıвай, эмаліраваць
enamelled2  adj. 1. эмаліраваны, пакрыты эмаллю; enamelled tableware эмаліраваны посуд 2. паліваны
en bloc  adv. франц. разам, цалкам; оптам; They all resigned en bloc. Яны падалі ў
адстаўку ўсе разам.
encamp  v. fml размяшчаць; размяшчацца; стаяць лагерам
encapsulate  v. fml (in) коратка
выказваць, выкладаць (факт, думку)
enchant  v. 1. fml чараваць, зачароўваць 2. прыводзіць у захапленне
enchanting adj. чароўны, абаяльны
enchantment n. 1. fml зачараванне, чароўнасць, абаянне 2. чарадзейства, чараўнıцтва
encircle  v. акружаць, абкружаць; а
house encircled by trees дом, абкружаны дрэвамі
enclave n. geog. анклаў
enclose  v. 1. абгароджваць 2. укладаць (у канверт, пакет); please ﬁnd enclosed
fml да гэтага дадаём
enclosure  n. 1. абгароджанае месца
2. улажэнне (дадатковая рэч у канверце, пакеце)
encode v. кадзıраваць, шыфраваць
encompass  v. fml 1. уключаць; The
study encompasses a number of social problems. Даследаванне ўключае шэраг сацыяльных праблем. 2. абкружаць, акружаць
encore1  n. выкліканне на біс; give/play
an encore выконваць на біс
encore2 interj. біс!
encounter1  n. (with) сустрэча (нечаканая); an encounter with danger небяспечная сустрэча
encounter2 v. сустракаць (нечакана);
сустракацца; сутыкацца; encounter difﬁculties сутыкацца з цяжкасцямi
encourage v. падбадзёрваць, заахвочваць; падтрымліваць
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endeavour
encouragement  n. адабрэнне,
падтрымка; заахвочванне; a few words of encouragement некалькі слоў заахвочвання
encouraging  adj. натхняльны, натхняючы; The latest news is very encouraging.
Апошнія навіны вельмі падбадзёрваюць.
encroach  v. fml (on/upon) (nаступова) захопліваць; замахвацца (на чые-н. правы, уладу і да т.п.)
encumber  v. fml 1. замінаць; перашкаджаць 2. абцяжарваць
encyclop(a)edia  n. энцыклапедыя
encyclop(a)edic  adj. энцыклапедычны; encyclop(a)edic knowledge энцыклапедычныя веды
end1  n. 1. канец, завяршэнне, заканчэнне;
from beginning to end з пачатку да канца
2. мэта; the end justiﬁes the means мэта
апраўдвае сродкі 3. смерць, канец, скананне,
скон ♦ in the end нарэшце; no end infml (вельмі) многа, шмат; We have no end of problems.
У нас вельмі шмат праблем; to that end з гэтай мэтай; days/hours/weeks on end шмат
дзён/гадзıн/тыдняў запар; achieve/gain one’s
ends дасягaць (сваёй) мэты; be at/come to an
end заканчвацца; make (both) ends meet зводзіць канцы з канцамі; put an end to класці
канец, спыняць
end2 v. заканчваць; заканчвацца; канчаць;
канчацца; завяршаць; How did the ﬁlm end?
Чым скончыўся фільм?
endanger v. пагражаць, ставіць пад
пагрозу; рабıць небяспечным; This crisis endangers the future of the company. Гэты крызіс
пагражае будучыні кампаніі.
endear v. (to) абуджаць, усяляць любоў
(да каго-н.)
endearing  adj. прывабны; прыцягальны; an endearing smile прывабная ўсмешка; an endearing personality прыцягальная
асоба
endearment  n. 1. ласка, пяшчота,
любоў 2. выяўленне пяшчоты; “Darling” is a
term of endearment. «Darling» – пяшчотнае
слова.
endeavor1 AmE = endeavour1
endeavor2 AmE = endeavour2
endeavour1  n. fml спроба; намаганне,
старанне, высілак (зрабіць што-н. новае або
цяжкае)
endeavour2  v. fml намагацца, старацца; спрабаваць, рабıць захады; They are ende-

endemic
avouring to protect trade union rights. Яны
спрабуюць абараніць правы прафсаюзаў.
endemic adj. эндэмıчны
ending n. 1. канец, заканчэнне; a happy
ending шчаслıвы канец 2. ling. канчатак
endless  adj. 1. бясконцы; бязмежны;
an endless list бясконцы спіс 2. незлічоны;
endless opportunities незлічоныя магчымасці
endlessly adv. бясконца; бязмежна
endorse  v. 1. ухваляць, адабраць, падтрымліваць (публічна); I endorse your opinion.
Я ўхваляю вашу думку. 2. пацвярджаць; распıсвацца; endorse a cheque падпісаць чэк
3. BrE адзначаць парушэнне ў вадзıцельскіх
правах
endorsement  n. 1. публıчная падтрымка; ухваленне 2. BrE адзнака аб парушэнні ў вадзıцельскіх правах
endow  v. 1. абдорваць; адорваць, надзяляць; He is endowed with patience. Ён надзелены цярпеннем (ад прыроды). 2. ахвяраваць капітал на ўтрыманне (школы, бальніцы
і да т.п.)
endowment n. 1. дар, ахвяраванне
(на ўтрыманне школы, каледжа або іншай
установы) 2. fml адоранасць, (прыроджаная)
здольнасць
endurable adj. 1. цярпıмы 2. трывалы
endurance  n. трываласць, стойкасць
endure  v. 1. трываць, цярпець; The
pain was too great to endure. Боль было немагчыма цярпець. 2. fml працягваць існаваць,
выжываць, не гıнуць; The language will survive and endure. Мова выжыве і будзе працягваць існаваць.
enema n. клıзма
enemy n. вораг, працıўнік
energetic  adj. энергıчны, жвавы;
актыўны
energetics n. энергетыка
energize, BrE -ise v. 1. зараджаць
(каго-н. энтузіязмам, энергіяй i да т.п.) 2. tech.
зараджаць (энергіяй механізм, прылады)
energy n. энергія, жвавасць, імпэт;
актыўнасць; solar/nuclear energy сонечная/
ядзерная энергія; an energy crisis энергетычны крызіс
enervate v. fml знясıльваць, аслабляць
enforce  v. 1. (on) прымушаць, вымушаць 2. праводзіць у жыццё (законы, распараджэнні і да т.п.), сачыць за выкананнем
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enforcement  n. 1. прымус 2. правядзенне ў жыццё (законаў, правілаў і
да т.п.)
engage  v. fml 1. наймаць (каго-н.)
2. займаць (час, увагу, думкі) 3. fml прыцягваць (увагу) 4. fml пачынаць бой 5. tech.
зачапляць
engaged  adj. 1. fml (in/on) заняты;
They were engaged in conversation. Яны былі
заняты гутаркай. 2. (to) заручаны 3. BrE
заняты (пра тэлефон, туалет і да т.п.); The
line is engaged. Лінія занятая.
engagement n. 1. спатканне, сустрэча; дамоўленасць (аб сустрэчы); a sporting engagement спартыўная суcтрэча 2. абавязацельства 3. заручыны; an engagement
ring заручальны пярсцёнак 4. mil. бойка,
сутычка
engaging  adj. прывабны, цікавы,
прыцягальны
engender  v. fml параджаць, спараджаць; выклікаць
engine  n. 1. матор, рухавıк 2. лакаматыў, паравоз
engine driver n. BrE машынıст
engineer1  n. 1. інжынер; механік;
тэхнік 2. AmE машынıст
engineer2  v. 1. задумваць, падстройваць (непрыемнасці); They engineered an escape. Яны задумалі ўцёкі. 2. праектаваць і
будаваць
engineering  n. тэхніка; машынабудаванне
English1  n. 1. англıйская мова; spoken
English размоўная англıйская мова; British/
American English брытанскі/амерыканскі
варыянт англıйскай мовы; English-speaking
countries англамоўныя краıны; Оld English
старажытная англıйская мова; Middle English сярэдневяковая англıйская мова; What is
the English for “дом”? Як па-англійску
«дом»? 2. the English англічане
English2  adj. англıйскі, ангельскі; an
English teacher настаўнік/настаўніца англıйскай мовы; English studies англıстыка
Englishman  n. (pl. -men) англічанін
Englishwoman  n. (pl. -women)
англічанка
engrave v. гравіраваць ♦ be engraved
in one’s heart/memory захоўвацца ў сэрцы/
памяці
engraver n. гравёр
engraving  n. 1. гравюра 2. гравіраванне, гравіроўка

engrossed
engrossed  adj. (in) паглынуты; паглыблены; засяроджаны (на чым-н.), заняты
(чым-н.)
engulf  v. fml паглынаць; Fear engulfed
her. Яе ахапіў страх.
enhance  v. павялıчваць (каштоўнасць, магчымасць, уплыў)
enhancement  n. павелічэнне,
рост; паляпшэнне, удасканальванне
enigma n. загадка, таямнıца
enigmatic  adj. загадкавы, таямнıчы
enjoy  v. 1. мець/атрымліваць асалоду;
enjoy oneself прыемна бавіць/праводзіць час;
Did you enjoy the ﬁlm? Ці спадабаўся вам
фільм? 2. мець, валодаць; карыстацца; enjoy
rights карыстацца правамі; enjoy a good reputation мець добрую рэпутацыю
enjoyable  adj. прыемны; highly/
thoroughly/very enjoyable вельмі прыемны
enjoyment  n. асалода, прыемнасць; I get a lot of enjoyment from reading his
memories. Я атрымліваю вялікую асалоду ад
чытання яго ўспамінаў.
enlarge  v. павялıчваць; павялıчвацца;
пабольшваць; пабольшвацца; пашыраць; пашырацца
enlarge on  phr.v. fml гаварыць
(больш) падрабязна; He enlarged on the last
point. Ён больш падрабязна спыніўся на
апошнім пункце.
enlarge upon phr.v. = enlarge on
enlargement  n. павелічэнне; пашырэнне
enlighten  v. fml развіваць свядомасць/
разуменне; інфармаваць
enlightenment n. 1. прасвятленне;
a moment of enlightenment момант прасвятлення 2. the Enlightenment hist. эпоха (век)
Асветніцтва (XVIII стагоддзе)
enlist  v. 1. (добраахвотна) паступаць
або вербаваць на вайсковую службу 2. (in)
BrE запıсвацца (на вучэбны курс, у палітычную групоўку і да т.п.) 3. заручацца (падтрымкай, дапамогай)
enliven v. fml ажыўляць, рабıць больш
жвавым/актыўным
en masse  adv. франц. адначасова і ў
вялıкай колькасці; the emigration en masse
of the young масавая эміграцыя моладзі
enmity  n. fml варожасць; непрыязь,
непрыязнасць
enormous adj. велізарны, вялıзны; at
enormous cost/expense вялıзнай цаной
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enormously adv. надзвычай, вельмі;
enormously grateful вельмі ўдзячны
enough  n., adj., adv. даволі, досыць, хопіць, годзе; We have enough to live on. Нам
хапае на пражыццё/пражытак; I’ve had enough
of it. Мне гэта надакучыла. ♦ enough is enough
хопіць, даволі (у адмоўным сэнсе)
enquire v. = inquire
enquiry n. = inquiry
enrage  v. fml (звыч. passive) прыводзіць у шаленства, злаваць, раз’юшваць, гнявıць
enraged  adj. раз’юшаны, раззлаваны, разгневаны
enrapture  v. fml захапляць, прыводзіць у захапленне
enrich  v. (with) узбагачаць (у розных
знач.)
enrichment  n. узбагачэнне (у розных знач.)
enrol  v. (in) запıсваць; запıсвацца;
уключаць у спіс; рэгістраваць; рэгістравацца; прымаць (у навучальную ўстанову, на
курсы і да т.п.)
enroll AmE = enrol
enrol(l)ment n. уключэнне ў спіс;
рэгістрацыя
en route  adv. франц. (for/to, from) па
дарозе; en route to Oxford па дарозе да
Оксфарда
ensemble  n. ансамбль (у розных
знач.)
enslave v. 1. знявольваць 2. fml рабıць
рабом (чаго-н.)
ensnare  v. лавıць у пастку (таксама
перан.)
ensue  v. fml вынікаць; надыходзіць,
наступаць
ensure  v. BrE забяспечваць, гарантаваць
entail  v. цягнуць за сабой, мець вынікам
entangle  v. (in, with) заблытваць
(таксама перан.); The bird was entangled in
the net. Птушка заблыталася ў сетцы.
enter  v. 1. уваходзіць; enter a room
уваходзіць у пакой 2. уступаць; стаць членам; паступаць; далучацца; He entered college. Ён паступіў у каледж; It never entered
my mind/head. Гэта ніколі не прыходзіла мне
ў галаву. 3. (in, for) уключаць, уносіць (у
спіс, дакумент і да т.п.) 4. (for) удзельнічаць (у спаборніцтвах, конкурсах і да т.п.)
5. уводзіць інфармацыю ў камп’ютар

enterprise
enter into  phr.v. fml 1. пачынаць
(размову, дыскусію, перапіску) 2. заключаць
(дагавор, дамову, кантракт)
enterprise  n. 1. прадпрыемства;
прадпрымальніцтва; a state-owned enterprise дзяржаўнае прадпрыемства; a private enterprise прыватнае прадпрыемства 2. прадпрымальнасць, ініцыятыва; a man of enterprise прадпрымальны/ініцыятыўны чалавек
enterprising adj. прадпрымальны,
прадпрыемлівы, ініцыятыўны
entertain  v. 1. прымаць (гасцей);
частаваць; They entertain a lot. У іх часта бываюць госці. 2. забаўляць; Children’s TV not
only entertains but also teaches. Дзіцячае
тэлебачанне не толькі забаўляе, але і вучыць.
3. fml быць у роздуме (наконт чаго-н.); entertain an idea раздумваць; entertain а hope
спадзявацца; entertain а doubt сумнявацца
entertainer  n. эстрадны артыст,
эстраднік, артыст забаўляльнага жанру
entertaining  adj. забаўны, займальны
entertainment  n. 1. забава; відовішча; эстраднае/забаўляльнае прадстаўленне 2. прыём гасцей
enthral v. захапляць, зачароўваць; The
tourists were enthralled by the scenery. Турысты былі зачараваны краявідам.
enthrall AmE = enthral
enthrone v. узводзіць на трон
enthuse  v. 1. (about/over) гаварыць/
паводзіць сябе з энтузіязмам/запалам 2. выклікаць энтузіязм/захапленне; They were enthused by the idea. Гэта ідэя захапіла іх.
enthusiasm n. (for) 1. энтузіязм,
запал 2. захапленне; I don’t share your enthusiasm for jazz. Я не падзяляю вашага захаплення джазам.
enthusiast  n. энтузіяст; энтузіястка; аматар; аматарка; а movie/sports enthusiast аматар кіно/спорту
enthusiаstic  adj. (about) захоплены, поўны захаплення, энтузіязму; He’s
very enthusiаstic about the idea. Яго вельмі захапляе гэта ідэя.
enthusiаstically  adv. з энтузіязмам
entice  v. (into) заманьваць, пераманьваць; завабліваць; спакушаць
enticement  n. 1. пераманьванне
2. спакуса; прынада
enticing  adj. спакуслівы, прывабны,
прынадны; Your offer is too enticing for me.
Ваша прапанова вельмі спакушае мяне.
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entire adj. поўны, цэлы, увесь (ужываецца пры падкрэсліванні); the entire world
увесь свет; the entire staff усе супрацоўнікі;
He has my entire conﬁdence. Ён карыстаецца
маім поўным даверам.
entirely adv. цалкам, поўнасцю, зусıм;
He is entirely wrong. Ён цалкам памыляецца;
I entirely agree with you. Я поўнасцю згодны з
вамі.
entirety  n. fml паўната; цэласнасць
♦ in its entirety поўнасцю
entitle  v. 1. (to) даваць права; be entitled to мець права (на што-н.) 2. даваць
загаловак, азагалоўліваць
entitlement  n. fml (to) права (на
што-н.)
entity  n. fml 1. быццё, існаванне 2. данасць; аб’ект 3. ıснасць, сутнасць; a separate
entity асобная ıснасць
entomology n. энтамалогія
entomologist n. энтамолаг
entrails n. pl. anat. вантробы; кıшкі
entrance1  n. 1. (to) уваход (у памяшканне або іншае месца); уезд; the entrance to
the cave уваход у пячору 2. (of) уваход (каго-н.), з’яўленне; make one’s entrance увайсцı, з’явıцца; entrance is free уваход бясплатны 3. паступленне; entrance examinations
уступныя экзамены/іспыты; an entrance fee
уступны ўзнос/унёсак
entrance2 v. fml заварожваць, зачароўваць (таксама перан.)
entranced  adj. fml заварожаны,
зачараваны (таксама перан.)
entrance hall  n. вестыбюль, хол;
пярэдні пакой
entrant  n. (to) 1. абітурыент; абітурыентка 2. удзельнік; удзельніца (спаборніцтваў)
entreat v. fml упрошваць, малıць
entreaty n. fml упрошванне, мальба
entrenched  adj. моцны, укаранелы;
entrenched habits укаранелыя звычаі
enterpreneur  n. антрэпрэнёр;
прадпрымальнік
entrust  v. (to, with) давяраць, даручаць; I entrusted the task to him/I entrusted him
with the task. Я даручыў яму гэта заданне.
entry  n. 1. уваход; уезд; No entry (надпіс). Уваход/уезд забаронены; an entry visa
уязная вıза 2. (into) уваходжанне, уступленне; the entry into war yступленне ў вайну
3. запіс (у кнізе, дзённіку і да т.п.) 4. артыкул

enumerate
(у слоўніку); The dictionary has 30,000 entries.
Слоўнік змяшчае 30 000 слоў.
enumerate v. fml пералıчваць
enumeration n. fml пералıк
enunciate  v. 1. выразна вымаўляць
(словы) 2. fml выказваць думкі ясна і дакладна
envelop  v. fml (in) ахутваць; загортваць; enveloped in mystery ахутаны таямнıцай
envelope  n. канверт; a stamped envelope канверт з маркай
enviable adj. зайздросны; якı абуджае
зайздрасць; an enviable position зайздроснае
становішча
envious adj. (of) зайздросны; зайздрослівы; I was envious of his success. Я зайздросціў яго поспеху.
enviously  adv. зайздросліва, з зайздрасцю
environment  n. 1. асяроддзе,
асяродак, акружэнне, атачэнне 2. the environment навакольны свет, прырода
environmental  adj. якı мае
дачыненне да навакольнага асяроддзя; the
environmental movement рух за ахову навакольнага асяроддзя; environmental issues/
problems пытанні паляпшэння навакольнага
асяроддзя
environmentalism n. рух
за ахову навакольнага асяроддзя
environmentalist  n. прыхıльнік аховы навакольнага асяроддзя
envisage v. прадбачваць, прадугледжваць
envoy  n. 1. пасланнік (дыпламатычны
прадстаўнік) 2. пасланец
envy1  n. 1. (at, of) зайздрасць 2. (of)
прадмет зайздрасці
envy2 v. зайздросціць
enzyme n. biol. фермент, энзıм
ephemeral  adj. fml эфемерны; якı
мінае/знікае
epic1  n. эпıчны твор (паэма, фільм і
да т.п.)
epic2  adj. 1. эпıчны 2. манументальны;
якı ўражвае
epidemic1  n. эпідэмія; a ﬂu epidemic эпідэмія грыпу
epidemic2 adj. эпідэмıчны
epigram  n. 1. кароткае трапнае выслоўе, афарызм 2. эпіграма
epigraph  n. 1. эпıграф 2. надпіс (на
будынку, грабніцы і да т.п.)
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epilepsy n. med. эпілепсія
epileptic n. med. эпілептык
epilog AmE = epilogue
epilogue n. эпілог
Epiphany  n. eccl. Богаз’яўленне, Вадохрышча
episode n. эпізод; падзея; выпадак
episodic adj. эпізадычны
epistle  n. 1. fml пасланне; эпıстала
2. eccl. апостальскае пасланне
epitaph  n. эпітафія; надмагıльны
надпіс
epithet n. ling. эпıтэт
epitome  n. (of) увасабленне; найлепшы прыклад (чаго-н.)
epitomize, BrE -ise  v. увасабляць;
быць найлепшым прыкладам
epoch n. эпоха
epoch-making  adj. fml эпахальны, значны
equal1  n. роўня, раўня; She is his equal.
Яна роўня яму; He has no equal. Яму няма
роўні.
equal2  adj. (in, to, with) роўны, аднолькавы; equal rights/opportunities аднолькавыя правы/магчымасці ♦ on equal terms на
роўных
equal3  v. раўняць; раўняцца; Supply
equals demand. Пастаўкі раўняюцца попыту;
They equalled (the score) in the last minute.
Яны зраўняліся (зраўнялі лік) у апошнюю
хвіліну.
equality n. роўнасць; racial equality
расавая роўнасць; sexual equality роўнасць
палоў
equalize, BrE -ise  v. 1. раўнаваць,
ураўноўваць, (колькасць, памеры і да т.п.)
2. зраўноўваць лік (у спорце)
equally adv. аднолькава, роўна, пароўну, у роўнай ступені; Let’s divide the work
equally. Давайце падзелім працу пароўну;
equally guilty аднолькава вінаваты
equanimity  n. fml самавалоданне; ураўнаважанасць
equate  v. раўнаваць; лічыць аднолькава
equation n. math. ураўненне
equator n. звыч. the еquator экватар
equatorial adj. экватарыяльны
equestrian  adj. конны; equestrian
sport конны спорт
equilateral  adj. math. раўнабедраны

equilibrium
equilibrium  n. раўнавага; keep/
lose one’s equilibrium захоўваць/губляць
раўнавагу
equine adj. fml конскі
equip  v. 1. (with, for) забяспечваць;
абсталёўваць 2. (for) рыхтаваць; He is well
equipped for the job. Ён добра падрыхтаваны
для гэтай працы.
equipment  n. абсталяванне; аснашчэнне, рыштунак
equitable  adj. fml справядлıвы, непрадузяты
equity  n. fml 1. справядлıвасць, непрадузятасць 2. звыч. pl. equities акцыі
equivalence  n. эквівалентнасць;
раўназначнасць, раўнавартасць
equivalent1  n. (of/to) эквівалент,
раўнацэнны заменнік
equivalent2  adj. (to) раўнацэнны,
раўназначны; be equivalent to smth. раўняцца 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. эра, эпоха; the nuclear era ядзерная эра
eradicate v. (from) выкараняць, вынішчаць
eradication  п. выкараненне; вынішчэнне
erase  v. 1. выкрэсліваць, выключаць;
знішчаць; She tried to erase the memory of that
incident. Яна намагалася выкрасліць гэта
здарэнне са сваёй памяці. 2. сціраць (з паперы або магнітнай стужкі); выдаляць (з
памяці камп’ютара)
eraser n. AmE гумка, сцıрка
ere  prep., conj. poet., dated да таго як;
раней чым
erect1 adj. fml прамы
erect2  v. fml 1. будаваць, узводзіць; ставіць 2. ствараць (сістэму, арганізацыю)
erection  n. 1. physiol. эрэкцыя 2. fml
збудаванне
ergonomics  n. эрганоміка, эрганомія
ermine  n. 1. футра гарнастая 2. zool.
гарнастай
erode  v. таксама erode away 1. (паступова) разбураць (вадой, ветрам); размываць 2. падрываць; псаваць; псавацца
Eros  n. myth. Эрас (бог кахання); сексуальнае каханне, жаданне
erosion  n. эрозія; (паступовае) разбурэнне (вадой, ветрам)
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Eskimo
erosive adj. разбуральны
erotic adj. эратычны
eroticа  n. эротыка; эратычная літаратура; эратычнае мастацтва
eroticism  n. выражэнне сексуальных пачуццяў у мастацтве, літаратуры і
да т.п.
err v. dated памыляцца; to err is human чалавеку ўласцıва памыляцца
errand  n. даручэнне; go on an errand
(for smb.) пайсцı/паехаць з даручэннем (ад
каго-н.); run errands быць на пабягушках
erratа  pl. → erratum спіс памылак
друку (у кнізе)
erratic adj. нерэгулярны; нестабıльны;
зменлівы; ненадзейны
erratumn. (pl. errata) лацін. памылка (у друку)
erroneous  adj. fml памылковы, няправільны
error  n. памылка; minor errors нязначныя, дробныя памылкі; commit an error
зрабıць памылку; in error памылкова; an error message comput. памылка
erudite adj. fml эрудзıраваны, дасведчаны; навуковы; вучоны
erupt  v. вывяргаць; вывяргацца (пра
вулкан); выбухаць (пра вайну, эпідэмію)
eruption n. вывяржэнне; выбух
escalate v. 1. пашыраць; пашырацца;
абвастраць; абвастрацца (пра ваенны канфлікт, насілле і да т.п.) 2. павышаць; павышацца (пра цэны)
escalation  n. 1. пашырэнне; абвастрэнне 2. павышэнне (цэн)
escalator n. эскалатар
escape1 n. 1. уцёкі; збаўленне; ратунак;
He had a narrow escape. Ён ледзь выратаваўся. 2. уцечка; an escape of gas уцечка газу
escape2 v. 1. (from) уцякаць; ратавацца
2. працякаць (пра газ, ваду) 3. пазбягаць; escape punishment пазбегнуць пакарання
escapism n. эскапıзм
eschew v. fml устрымлівацца; пазбягаць;
асцерагацца
escort1  n. 1. ахова; эскорт; under escort
пад аховай 2. mil. канвой 3. кавалер, партнёр;
партнёрка
escort2 v. эскартаваць, суправаджаць
Eskimo1  n. (pl. Eskimo or Eskimos)
эскімос; эскімоска
Eskimo2 adj. эскімоскі

ESL
ESL (скар. ад English as a second language) англıйская мова як другая мова навучання
esoteric adj. fml эзатэрычны; тайны;
вядомы толькі азнаёмленым, дасведчаным
esp. (пісьмовае скар. ад especially) асаблıва
especial  adj. BrE, fml асаблıвы; спецыяльны; незвычайны
especially  adv. 1. асаблıва; галоўным
чынам 2. спецыяльна; I bought it especially
for you. Я купіў гэта спецыяльна для вас.
Esperanto n. эсперанта
espionage n. шпіянаж; industrial espionage прамысловы шпіянаж
espouse  v. fml падтрымліваць (ідэю,
палітыку); аддавацца справе
esprit n. франц. жвавасць
Esq. BrE (пісьмовае скар. ад Esquire) эсквайр
еsquire n. эсквайр (тытул ветлівасці
ў Англіі, які дадаецца да прозвішча пры адсутнасці іншага тытула, асабліва ў афіцыйных
лістах і дакументах Peter Jones, Esq.)
essay n. (on) эсэ, нарыс; сачыненне (асабліва як вучэбнае заданне)
essayist n. эсэıст
essence  n. 1. сутнасць; ıснасць; in essence па сутнасці; на самай справе 2. эсэнцыя; экстракт ♦ be of the essence быць вельмі
важным, неабходным; In this situation their
opinion is of the essence. У гэтай сітуацыі іх
меркаванне вельмі важнае.
essential1 n. звыч. pl. essentials 1. асновы; the essentials of English grammar асновы англıйскай граматыкі 2. the essentials самае неабходнае; прадметы першай неабходнасці
essential2  adj. 1. (to/for) істотны, неабходны; an essential part/component of smth.
вельмі важная частка/надзвычай важны
кампанент чаго-н.; This discussion will be
essential for the ﬁnal decision. Гэта дыскусія
будзе вельмі важнай для канчатковага рашэння. 2. галоўны, асноўны
essentially adv. па сутнасці, істотна
establish  v. 1. засноўваць, ствараць
(дзяржаву, прадпрыемства) 2. устанаўліваць
(факты, адносіны) 3. усталёўваць
establishment  n. 1. заснаванне,
стварэнне 2. fml установа 3. the Establishment звыч. derog. істэблішмент, пануючыя
вярхı, кіруючыя колы
estate n. 1. маёнтак; сядзıба 2. BrE раён;
зона; а housing estate жылы раён; аn industrial estate прамысловая зона 3. law спад-
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ethic
чына; маёмасць; real estate нерухомая
маёмасць, нерухомасць
estate agent n. BrE рыэлтар, агент
па продажы нерухомасці
esteem1  n. fml павага, пашана; hold
smb. in esteem паважаць каго-н.
esteem2  v. fml паважаць, шанаваць
esthetе AmE = aesthetе
esthetic AmE = aesthetic
esthetics AmE = aesthetics
estimate1 n. 1. ацэнка 2. каштарыс
estimate2  v. 1. ацэньваць; лічыць,
меркаваць; It is estimated that the project will
cost $100 million. Мяркуецца, што праект будзе каштаваць сто мільёнаў долараў. 2. (for)
складаць каштарыс
estimation n. fml ацэнка; меркаванне, думка; Іn my estimation he’s ﬁt for the job.
На маю думку, ён справіцца з гэтай працай.
Estonian1 n. 1. эстонец; эстонка; the
Estonians эстонцы 2. эстонская мова
Estonian2 adj. эстонскі
estrange  v. fml (from) аддаляць,
адчужаць (асабліва людзей у сям’і)
estrangement n. fml (from, between) аддаленне, адчужэнне
estuary   n. (шырокае) вусце
ракı; the Thames estuary вусце Тэмзы
Estuary English  n. сучасны
дыялект англıйскай мовы, якı ўжываецца ў
Лондане і на паўднёвым усходзе Англіі
et al. (скар. ад лацін. et alii/alia) і ıншыя
(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 падобнае/і да т.п.; і гэтак далей/і г.д.; We
talked about our friends, plans, etc. Мы размаўлялі аб нашых сябрах, планах і г.д.
et cetera = etc.
etch  v. (in, on) гравіраваць (на метале,
шкле і да т.п.) ♦ be etched (оn) урэзацца,
запасці (у памяць, сэрца)
etching  n. 1. гравюра, афорт 2. гравіраванне; гравіроўка
eternal adj. вечны, адвечны, спрадвечны
eternally adv. вечна
eternity n. вечнасць, адвечнасць, спрадвечнасць
ethane n. chem. этан
ether n. эфıр (у розных знач.)
ethereal  adj. fml (вельмі) лёгкі; незямны
ethic n. этыка; the Christian ethic хрысціянская этыка

ethical
ethical adj. этычны
ethician n. этык, спецыялıст па этыцы
ethics  n. 1. этыка (навука) 2. мараль;
professional/business/medical ethics прафесіянальная/дзелавая/урачэбная этыка
Ethiopian1  n. эфіоп; эфіопка; the
Ethiopians эфіопы
Ethiopian2 adj. эфіопскі
ethnic adj. этнıчны
ethnic cleansing  n. этнıчная
чыстка
ethnic minority  n. нацыянальная меншасць
ethnographer n. этнограф
ethnographic adj. этнаграфıчны
ethnography n. этнаграфія
ethnologist n. этнолаг
ethnology n. этналогія
ethnos n. этнас
ethyl n. chem. этыл
ethylene n. chem. этылен
etiologyAmE = aetiology
etiquette n. этыкет
etyma pl. → etymon
etymological adj. ling. этымалагıчны
etymologist n. этымолаг
etymology n. ling. этымалогія
etymon n. (pl. etymons or etyma) ling.
этымон
EU n. (скар. ад the European Union) ЕС,
Еўрапейскі саюз, Еўрасаюз
eucalyptus n. bot. (pl. eucalyptuses
or eucalypti) эўкалıпт
eulogy n. (of/to) усхваленне, панегıрык
eunuch n. еўнух
euphemism n. (for) эўфeмıзм
euphoria n. эйфарыя
Eurasian adj. еўразıйскі
euro n. (pl. euros or euro) еўра (грашовая адзінка)
Euro adj. infml еўрапейскі (часта ў сувязі з Еўрапейскім саюзам); Euro rules правілы Еўрапейскага саюза
European1 n. еўрапеец; еўрапейка;
the Europeans еўрапейцы
European2 adj. еўрапейскі
European Commission  n.
the European Commission Еўрапейская камıсія, Еўракамıсія
European Parliament  n.
the European Parliament Еўрапейскі парламент, Еўрапарламент
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even
European Union  n. the European Union Еўрапейскi саюз, Еўрасаюз
Euro-sceptic n. еўраскептык
Eurovision n. Еўрабачанне
Eurozone n. the Eurozone еўразона
(краіны Еўрасаюза, якія карыстаюцца еўра
як агульнай грашовай адзінкай)
euthanasia n. med. эўтаназія
evacuate  v. 1. эвакуıраваць; эвакуıравацца 2. пакідаць, ачышчаць (памяшканне)
3. fml апаражнıцца, схадзıць па сваёй патрэбе
evacuation n. эвакуацыя
evacuee  n. эвакуıраваны; эвакуıраваная
evade v. ухіляцца, унікаць
evaluate v. ацэньваць
evaluation n. ацэнка; аналіз
evaluative  adj. якı змяшчае (у сабе) ацэнку
evangelical  adj. 1. евангелıчны;
пратэстанцкі 2. евангельскі 3. фанатычны
evangelist n. евангелıст
evaporate  v. 1. выпарваць; выпарвацца 2. знікаць; His hopes evaporated. У яго
не засталося надзей.
evaporation  n. 1. выпарэнне;
выпарванне 2. знікненне
evasion  n. 1. ухіленне; абход (закону,
правілаў і да т.п.) 2. хıтрыкі; выкруты, выкрутасы
evasive  adj. ухıлісты, унıклівы; няшчыры
eve n. 1. пярэдадзень; on the eve (of) напярэдадні; Christmas Eve вечарнапярэдадні
Каляд (24 снежня) 2. poet. вечар
even1adj. 1. роўны, гладкі; even ground
роўная зямля 2. роўны, аднолькавы; even
shares/chances роўныя долі/аднолькавыя шанцы; The score is now even. Лік зраўняўся.
3. цотны 4. спакойны, ураўнаважаны; an
even temper спакойны/ураўнаважаны характар 5. раўнамерны; even breathing/pulse рoўнае дыханне/роўны пульc ♦ get even with
smb. расквıтвaцца, зводзіць рахункі з кім-н.
even2 v. раўняць, выраўноўваць
even outphr.v. выраўноўвацца
even up phr.v. выраўноўваць
even3 adv. 1. нават; 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 нават калı; I
wouldn’t say even if I knew. Я не сказаў бы,
нават калі б i ведаў; even so infml усё ж такı;
нягледзячы на; It’s raining, even so I must go.

evening
Ідзе дождж. Нягледзячы на гэта, я павінен
ісці; even though нават калı; хоць, хаця; He
went even though I asked him to stay. Ён
пайшоў, хоць я прасіў яго застацца.
evening n. 1. вечар; every evening кожны вечар, штовечар; in the evening увечары,
вечарам; this evening сёння ўвечары; Good
evening! Добры вечар! 2. вечарына; musical
evenings музычныя вечары/вечарыны
evenings adv. AmE па вечарах, вечарамі, увечары; I’m always at home evenings. Я
заўсёды дома ўвечары.
evenly adv. 1. пароўну; на роўныя часткі 2. роўна, раўнамерна 3. спакойна, без злосці або хвалявання
event  n. 1. здарэнне, падзея, выпадак
2. sport від спаборніцтваў ♦ at all events/
in any event ва ўсякім разе; in the event of
smth. у выпадку чаго-н.
eventful  adj. багаты /насычаны падзеямі
eventual adj. канчатковы; канечны
eventually  adv. урэшце, у рэшце
рэшт, канчаткова
ever  adv. 1. калı-небудзь; Have you ever
met him? Вы калі-небудзь сустракаліся з ім?
2. (у адм. ск.) ніколі; hardly ever амаль ніколі; 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 вельмі, надзвычай; He’s ever so
rich. Ён вельмі багаты; yours ever/ever yours
infml заўсёды Ваш (у лістах)
evergreen adj. вечназялёны
everlasting adj. вечны; бясконцы
evermore adv. lit. назаўсёды; заўсёды
every pron. кожны; every other day/week
праз дзень/праз тыдзень; Take the medicine
every other day. Прымай гэта лякарства праз
дзень; every now and then/again час ад часу,
калı-нiкалı, зрэдку ♦ every other кожны
другı; They come here every other Tuesday.
Яны прыходзяць сюды кожны другі аўторак.
everybody  pron. кожны; усе; Everybody knows this. Усе гэта ведаюць.
everyday  adj. штодзённы; звычайны;
everyday life штодзённае жыццё; for everyday use для штодзённага ўжывання
everyone pron. кожны, усе; Everyone
likes her. Усе яе любяць.
everything pron. усё; You’ll get everything you need. Вы атрымаеце ўсё, што вам
патрэбна.
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exact
everywhere  adv. усюды, скрозь;
from everywhere адусюль
evict  v. (from) высяляць; выганяць (з
дому, будынка і да т.п.)
eviction n. (from) высяленне
evidence  n. 1. (of/for) доказ(ы), факты; They found new evidence for their theory.
Яны знайшлі новыя факты як доказ іх
тэорыі. 2. law доказ; сведчанне, паказанні
сведкаў; The ﬁngerprints were the only evidence. Адбіткі пальцаў былі адзіным доказам. ♦ be in evidence быць навідавоку; быць
лёгка заўважаным; 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) відавочны; ясны
evidently adv. відавочна; напэўна
evil1  n. fml 1. зло; лıха; good and evil
дабро і зло; the struggle of good against evil
барацьба дабра са злом ♦ choose the lesser of
two evils выбіраць з дзвюх бед меншую
evil2  adj. злы, ліхı; the evil eye ліхıя/
благıя вочы ♦ the evil hour ліхая гадзıна; the
evil day чорны дзень; the evil moment неспрыяльны момант
evocative  adj. (of) якı абуджае,
выклікае (успаміны, пачуцці і да т.п.)
evoke v. fml абуджаць, выклікаць (успаміны, пачуцці)
evolution  n. (of) эвалюцыя; развіццё; the theory of evolution тэорыя эвалюцыі
evolutionary adj. эвалюцыйны
evolve  v. (паступова) развіваць; развівацца
ewen. авечка
ewer n. збан
ex1  n. infml былы муж; былая жонка; He
inroduced me to his ex. Ён пазнаёміў мяне са
сваёй былой жонкай.
ex2  prep. BrE за вылікам; The price is
£2,000 ex VAT (value added tax). Гэта каштуе
2 000 фунтаў за вылікам ПДВ (падатку на дабаўленую вартасць).
exacerbate  v. fml 1. пагаршаць;
абвастраць (праблему, хваробу) 2. раздражняць; злаваць
exact1 adj. 1. дакладны; акуратны; the
exact date/amount дакладная дата/колькасць;
the exact time дакладны час; at that exact
moment акурат у гэты момант; to be exact
дакладней (кажучы); She has worked here for
several years, four to be exact. Яна працуе тут

exact
некалькі гадоў, дакладней чатыры. 2. акуратны; пунктуальны (пра людзей) 3. дакладны
(пра навукі)
exact2 v. fml (from) спаганяць (плату,
доўг)
exacting  adj. патрабавальны; якı
патрабуе/вымагае
exactly  adv. дакладна; менавıта; Exactly so! Менавіта так! ♦ not exactly infml
1) не зусıм так; This is not exactly what I meant.
Я меў на ўвазе некалькі іншае. 2) зусıм 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. дакладнасць; акуратнасць
exaggerate v. перабольшваць
exaggerated adj. перабольшаны
exaggeration  n. перабольшванне (дзеянне); перабольшанне (факт); a slight/
gross exaggeration нязначнае/вялıкае перабольшанне
exalt  v. fml 1. усхваляць 2. узвышаць,
узносіць
exaltation  n. fml 1. захапленне;
экзальтацыя 2. павышэнне
exam  n. экзамен, іспыт; тэст; a history/chemistry exam экзамен па гісторыі/хıміі;
an oral/a written exam вусны/пісьмовы экзамен; an entrance exam уступны экзамен; sit/
do/take an exam здаваць экзамен; pass/fail
an exam здаць/не здаць экзамен
examination  n. 1. агляд; абследаванне; праверка, даследаванне 2. fml экзамен
examine  v. 1. разглядаць, аглядаць,
правяраць; вывучаць; examine smth. in
depth/in detail разглядаць што-н. глыбока/
дэталёва; examine smth. for smth. правяраць
што-н. (з пэўнай мэтай); The police will examine the weapon for ﬁngerprints. Паліцыя будзе вывучаць адбіткі пальцаў на зброі. 2. fml
(in/on) экзаменаваць 3. law дапытваць
(сведку)
examineе n. той, каго экзаменуюць
examiner n. экзаменатар
example n. прыклад, узор; set an example (of smth. to smb.) падаваць прыклад
(чаго-н. каму-н.); follow smb.’s example браць
прыклад з каго-н. ♦ for example напрыклад
exasperate  v. раздражняць; злаваць
exasperated  adj. раздражнёны;
раззлаваны
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excess
exasperating  adj. якı выклікае
моцнае раздражненне або злосць
exasperation  n. раздражненне;
злосць
excavate  v. выкопваць, адкопваць;
раскопваць
excavation  n. 1. выкопванне
2. раскопкі
excavator  n. 1. экскаватар 2. той,
хто раскопвае (што-н.)
exceed  v. fml перавышаць, пераўзыходзіць; He was ﬁned for exceeding the speed
limit. Яго аштрафавалі за перавышэнне хуткасці; exceed smb.’s expectations пераўзыходзіць чыe-н. чаканні/спадзяванні
exceedingly  adv. надзвычай, надзвычайна
excel  v. (at/in) перасягаць; вылучацца
(чым-н. добрым); excel oneself пераўзыходзіць (самога) сябе
excellence n. выдатнасць
Excellency n. : Your/His Excellency
Ваша/Яго Правасхадзıцельства
excellent  adj. выдатны, вельмі добры; excellent service выдатны сэрвіс; What an
excellent idea! Якая цудоўная ідэя!; She
speaks excellent Swedish. Яна выдатна размаўляе па-шведску.
excellently  adv. выдатнa, вельмі
добрa
except1 v. fml (from) выключаць
except2 prep. акрамя, апроч, апрача, за
выключэннем; Nobody came except me. Ніхто
не прыйшоў, апроч мяне.
except3  conj. за выключэннем; The
house stayed empty except when we came. Дом
пуставаў, за выключэннем таго часу, калі мы
прыязджалі.
exception  n. выключэнне, вынятак
♦ the exception that proves the rule выключэнне, якое даказвае правіла; make an exception рабıць выключэнне; take exception to
smth. пярэчыць чаму-н; крыўдзіцца на што-н.;
with the exception of за выключэннем; without exception без выключэння
exceptional  adj. 1. асаблıвы 2. выключны, незвычайны
exceptionally  adv. 1. выключна,
незвычайна 2. у выключных абставінах/выпадках
excerpt  n. (from) урывак; вытрымка,
цытата
excess1 n. 1. (of) празмернасць; in excess
of больш за, звыш; The increase will not be in

excess
excess of 5%. Павелічэнне будзе не больш за
5%; to excess звыш меры; празмерна; Eating
chocolate is useful as long as you don’t do it to
excess. Есці шакалад карысна, калі не ўжываць яго звыш меры. 2. лıшак 3. pl. excesses
парушэнні; эксцэсы; the worst excesses of
human rights самыя грубыя парушэнні
правоў чалавека
excess2  adj. 1. залıшні; якı перавышае
норму; excess weight залıшняя вага
excess baggage n. багаж, якı перавышае норму
excessive adj. празмерны; вельмі вялıкі; Excessive drinking can lead to stomach disorder. Празмернае ўжыванне алкаголю можа
прывесці да захворвання страўніка.
excessively  adv. празмернa; надзвычай, занадта, залıшне; excessively high taxes
надзвычай высокія падаткі
exchange1 n. 1. абмен; an exchange
of ideas абмен думкамі; trade and cultural
exchanges with other countries гандлёвыя і
культурныя абмены з ıншымі краıнамі; in exchange for узамен; exchange rate/rate of exchange абменны курс; currency exchange
абмен валюты 2. бıржа; the London stock exchange Лонданская фондавая бıржа
exchange2  v. абменьваць; абменьвацца; exchange views/ideas/information
абменьвацца поглядамі/ідэямі/інфармацыяй;
exchange smth. for smth. абменьваць што-н.
на што-н.
exchangeable  adj. якı мoжна
замянıць, абмяняць
exchequer  n. 1. the Exchequer
казначэйства, міністэрства фінансаў (у Вялікабрытаніі); Chancellor of the Exchequer
канцлер казначэйства, мінıстр фінансаў
(у Вялікабрытаніі) 2. казна; дзяржаўныя фінансы
excise1 n. econ. акцыз, акцызны збор
excise2  v. (from) fml пазбаўляцца;
выдаляць; The tumour was successfully excised. Пухліну паспяхова выдалілі.
excitable  adj. уражлівы, узбуджальны (пра людзей або жывёл)
excite  v. 1. узбуджаць, узрушаць, хваляваць; be excited хвалявацца; 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) выклікаць; абуджаць;
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excusable
excite interest/envy/suspicion выклікаць цікавасць/зайздрасць/падазронасць
excited adj. (about/at/by) узбуджаны,
усхваляваны; The new play was nothing to get
excited about. Новы спектакль ні ў чым не
быў асаблівым.
excitedly  adv. усхвалявана, узбуджана
excitement  n. хваляванне; усхваляванасць; узбуджанасць; узрушанасць;
tremble/ﬂush with excitement дрыжаць/
чырванець ад хвалявання; In her excitement
she began to stammer. Усхваляваная, яна пачала запінацца.
exciting  adj. якı хвалюе; захапляльны; аn exciting opportunity/prospect захапляльная магчымасць/перспектыва; exciting
news хвалюючая навіна
exclaim v. усклікаць, выгукваць
exclamation n. вокліч, выгук
exclamation mark  n. BrE,
ling. клıчнік
exclude  v. (from) выключаць; выдзяляць; exclude smb./smth. from smth. выключаць каго-н./што-н. з чаго-н.
excluding  prep. апрача, за
выключэннем, не лıчачы; Supper costs £20,
excluding drinks. Вячэра каштуе 20 фунтаў, не
лічачы напояў.
exclusionn. 1. (of, from) выключэнне; выдаленне; the country’s exclusion from
the UN выключэнне гэтай краıны з ААН; to
the exclusion of smth. за выключэннем чаго-н.
2. забарона
exclusive  adj. 1. выбраны; шыкоўны; прэстыжны; He is a member of an exclusive club. Ён член прэстыжнага клуба. 2. эксклюзıўны; выключны, адзıны; an exclusive
іnterview эксклюзıўнае інтэрв’ю; exclusive
rights to выключныя правы на 3. (of) якı не
ўключае; The price is for accomodation only,
exclusive of meals. Гэта плата толькі за пражыванне і не ўключае харчаванне.
exclusively adv. выключна; толькі
excrement  n. fml экскрэменты;
кал
excrete  v. physiol. выдзяляць, вывяргаць
excretion n. physiol. экскрэцыя
excursion n. 1. экскурсія; вандроўка;
go on an excursion паехаць/пайсцı на экскурсію 2. экскурс
excusable adj. даравальны, прабачальны, выбачальны

excuse
excuse1  n. 1. апраўданне; прычына;
make excuses апраўдвацца 2. (for) выбачэнне, прабачэнне; There is no excuse for behaviour like that. Нельга апраўдаць такія паводзіны. 3. падстава; зачэпка; адгаворка; a
lame/feeble excuse непераканаўчая адгаворка
excuse2  v. 1. (for) выбачаць, прабачаць; дараваць 2. (from) адпускаць, вызваляць; He was excused from military service.
Яго вызвалілі ад вайсковай службы. ♦ excuse
me выбачай(це); прабач(це); Excuse me?
AmE Што вы сказалі?
execute v. 1. fml выконваць 2. караць
смерцю 3. law афармляць (дакумент, кантракт і да т.п.)
execution  n. 1. fml выкананне
2. пакаранне смерцю 3. law выкананне інструкцый (юрыдычных дакументаў, асабліва завяшчання)
executioner n. кат
executive1n. 1. кіраўнıк; кіраўнıцтва 2. the executive выканаўчая ўлада; Chief
Executive AmE прэзідэнт ЗША
executive2 adj. 1. выканаўчы; an
executive body/committee выканаўчы орган/
камітэт 2. адміністрацыйны; арганізацыйны
3. вышэйшага гатунку; дарагı; раскошны; executive cars/homes раскошныя аўтамабıлі/
дамы
exemplary adj. прыкладны, узорны
exempt1  adj. (from) вызвалены (ад
абавязку, службы, платы)
exempt2 v. (from) вызваляць (ад абавязку, службы, платы)
exercise1 n. 1. практыкаванне 2. трэніроўка; зарадка; take exercise рабıць зарадку, фізıчныя практыкаванні 3. pl. mil. exercises манеўры, вучэнні
exercise2 v. 1. практыкаваць; практыкавацца 2. выкарыстоўваць, ужываць; exercise power/control выкарыстоўваць уладу,
ужываць кантроль; exercise one’s rights as
a citizen выкарыстоўваць свае правы грамадзяніна
exercise book  n. сшытак; зборнік практыкаванняў
exert v. 1. ужываць (сілу, уменне); exert
inﬂuence/pressure ужываць уплыў/ціск 2. :
exert oneself прыкладаць намаганні
exertion n. 1. таксама exertions намаганне; высілак; старанне; напружанне 2. ужыванне; the exertion of force/authority ужыванне сıлы/аўтарытэту
exhale v. выдыхаць
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exit
exhalation n. выдых
exhaust1  n. 1. выхлапны газ 2. таксама exhaust pipe выхлапная труба
exhaust2  v. 1. вычэрпваць; даводзіць
да канца; exhaust a topic/а subject вычэрпваць тэмy/прадмет; My patience is exhausted.
Майму цярпенню прыйшоў канец. 2. знясıльваць, стамляць; This job is exhausting me.
Гэта праца знясільвае мяне.
exhausted  adj. 1. знясıлены, змораны, змарнелы 2. вычарпаны; спустошаны
exhaustion  n. 1. знямога, знясıленне; physical/nervous exhaustion фізıчнае/нервовае знясıленне 2. fml (of) вычарпанне; выкарыстанне
exhaustive adj. вычарпальны; усебаковы, поўны; This list is not exhaustive. Гэты
спіс няпоўны.
exhibit1  n. 1. экспанат 2. law рэчавы
доказ 3. AmE паказ; выстава, выстаўка
exhibit2  v. 1. (at/in) выстаўляць, экспанаваць 2. fml паказваць, выяўляць, праяўляць; The economy exhibited signs of recession.
У эканоміцы праяўляліся прыкметы рэцэсіі.
exhibition  n. 1. выстава, выстаўка;
be on exhibition быць выстаўленым; stage/
hold/mount an exhibition арганізаваць/наладзіць выставу 2. (of) праяўленне; an exhibition of a skill/а feeling праяўленне ўмельства/пачуцця ♦ make an exhibition of oneself
выставіць сябе дурнем, пашыцца ў дурні
exhibitor  n. удзельнік выставы
exhilirating adj. якı прыемна хвалюе, узбуджае
exhumation n. эксгумацыя
exile1  n. 1. ссылка, высылка,
выгнанне; be/live in exile быць/жыць у ссылцы; force/drive smb. into exile саслаць/выслаць каго-н. 2. ссыльны; выгнаннік
exile2  v. (from) ссылаць, высылаць
exist v. 1. існаваць; мець месца; Can life
exist on Mars? Ці можа існаваць жыццё на
Марсе? 2. (on) жыць, існаваць (у цяжкіх абставінах, без патрэбных сродкаў); They existed on unemployment beneﬁt. Яны існавалі
на дапамогу па беспрацоўі.
existence  n. існаванне; be in existence існаваць; come into existence узнікаць,
з’яўляцца; When did the world come into existence? Калі ўзнік сусвет?
existent adj. fml існуючы
exit1  n. 1. выхад (з будынкa); the
emergency exit запасны выхад; no exit (над-

exit
піс) выхаду няма; exit only (надпіс) уваходу
няма 2. выезд; exit (як дарожны знак) выезд
на ıншую дарогу; an exit visa выязная вıза
exit2 v. 1. fml выходзіць, пакідаць
(будынак і да т.п.) 2. comput. скончыць карыстанне камп’ютарнай праграмай 3. : (ва
ўказаннях да п’есы, што акцёр павінен пайсці са сцэны) Exit Hamlet Гамлет выходзіць
exit poll  n. экзітпол; апытанне (на
выхадзе) людзей, што прымалі ўдзел у галасаванні, пра іх выбар
ex libris n. экслıбрыс
exodus  n. 1. fml (from, to) масавы
выезд; эміграцыя 2. Exodus bibl. Зыход (2-я
кніга Старога Запавету)
exogamy  n. экзагамія; шлюб па-за
межамі свайго роду, племя, касты
exotic adj. экзатычны; заморскі, іншаземны; exotic ﬂowers/plants/birds экзатычныя кветкі/раслıны/птушкі
expand  v. 1. пашыраць; пашырацца
2. працягваць (гутарку), дадаваць падрабязнасці
expand on  phr.v. дадаваць падрабязнасці; Could you expand on that point,
please? Ці не маглі б вы дадаць якія-небудзь
падрабязнасці наконт гэтага?
expanse  n. прастора, абшар (зямлі,
вады); a vast/wide expanse вялıзная/шырокая
прастора
expansion  n. пашырэнне, павелічэнне; рост; развіццё; economic expansion
эканамıчны рост
expansionism  n. экспансіянıзм
expansionist1 n. экспансіянıст
expansionist2 adj. экспансіянıсцкі; expansionist policies экспансіянıсцкая палıтыка
expansive  adj. 1. дружалюбны; гаваркı 2. вялıкі; шырокі 3. экспансıўны 4. экспансіянıсцкі
expat n. infml скар. ад expatriate1
expatriate1  n. экспатрыянт; экспатрыянтка; эмігрант; эмігрантка
expatriate2  adj. экспатрыянцкі;
эмігранцкі
expect  v. 1. спадзявацца, разлıчваць;
expect smb. to do smth. разлıчваць, што хто-н.
зробіць што-н.; We expect them to help us. Мы
разлічваем, што яны нам дапамогуць.
2. чакаць; He was not expecting any visitors.
Ён не чакаў ніякіх наведвальнікаў. 3. меркаваць, думаць; Will they come? – Yes, I expect
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so. Яны прыйдуць? – Я мяркую, што так.
♦ be expecting a baby/a child infml быць
цяжарнай; She is expecting a child in May. Яна
чакае дзіця ў маі.
expectancy  n. чаканне (чаго-н.
цікавага, прыемнага); life expectancy верагодная працягласць жыцця
expectant adj. той, хто чакае з надзеяй/cпадзяваннем; an expectant mother
цяжарная (жанчына)
expectation  n. 1. спадзяванне,
надзея; against/contrary to (all) expectations
насуперак (усıм) спадзяванням; live up to
smb.’s expectations спраўджваць чыe-н. надзеі/спадзяванні 2. чаканне; in expectation of
smth. у чаканні чаго-н.; The expectation is
that prices will rise. Чакаюць, што цэны вырастуць.
expediency  n. 1. мэтазгоднасць
2. выгада; He acted out of expediency, not
principle. Ён дзейнічаў зыходзячы з выгады,
а не прынцыпу.
expedient  adj. мэтазгодны; слушны; выгадны (але не заўсёды справядлівы)
expedite  v. fml паскараць; палягчаць; They asked us to expedite deliveries. Яны
прасілі нас паскорыць пастаўкі.
expedition n. 1. экспедыцыя; plan/
lead an expedition планаваць/узначальваць
экспедыцыю; go on an expedition to the
North Pole накіравацца з экспедыцыяй на
Паўночны полюс 2. вылазка (паездка, паход
групы асоб)
expeditious  adj. fml эфектыўны;
an expeditious system эфектыўная сістэма
expel  v. (from) 1. выганяць; выправаджваць; выключаць; Two foreign journalists
were expelled from the country last week. Двое
замежных журналістаў былі выправаджаны з
краіны на мінулым тыдні; expel from school
выключаць са школы 2. выштурхоўваць,
выпıхваць (ваду, паветра)
expend v. fml (in, on) траціць, расходаваць, выдаткоўваць
expenditure  n. трата, расходы,
выдатак
expense  n. 1. расход, выдатак; кошт
2. pl. expenses расходы, выдаткі (дзеля пэўнай мэты); travelling expenses дарожныя
выдаткі; камандзіровачныя; 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, каштоўны

expensively
expensively  adv. дорага; за вялıкі
кошт, багата; She was expensively dressed. Яна
была багата апранута.
experience1  n. 1. (of) вопыт; досвед; уменне; веданне; practical/personal experience практычны/асабıсты вопыт; previous experience папярэдні досвед; lack of experience недахоп досведу; know/learn from
experience ведаць/даведвацца з вопыту; get/
gain experience набываць/напрацоўваць вопыт 2. (перажытая) прыгода; уражанне; an
unforgettable experience незабыўная прыгода, незабыўнае ўражанне; quite an experience вельмі цікавы, хвалюючы выпадак;
Surﬁng is quite an experience! Сeрфінг – гэта
так цікава!
experience2 v. 1. пазнаваць, зазнаваць, спасцігаць; ведаць з вопыту 2. адчуваць, перажываць
experienced  adj. (in) вопытны,
дасведчаны; спрактыкаваны; кваліфікаваны;
an experienced surgeon вопытны хірург; He
is very experienced in looking after animals. У
яго шмат вопыту ў доглядзе жывёлы.
experiment1  n. (on) дослед, эксперымент; do/perform/carry out an experiment праводзіць эксперымент
experiment2  v. (on, with) праводзіць доследы, эксперыментаваць
experimental  adj. эксперыментальны, пробны
experimentally  adv. эксперыментальнa, шляхам эксперыментаў
experimentation  n. fml (on,
with) эксперыментаванне
expert1  n. (at/in/on) эксперт; спецыялıст, знаўца; a computer expert спецыялıст
па камп’ютарах; a ﬁnancial/medical expert
фінансавы/медыцынскі эксперт; an expert in
child psychology спецыялıст у галіне дзіцячай псіхалогіі; an expert on modern literature спецыялıст па сучаснай літаратуры
expert2  adj. вопытны, (высока)кваліфікаваны; expert advice; кваліфікаваная парада; заключэнне экспертаў
expertise  n. (in) уменне, веды (у
пэўнай галіне)
expire  v. 1. канчацца, заканчвацца,
мінаць (пра тэрмін на дакуменце); My visa
expires next month. Мая віза заканчваецца ў
наступным месяцы. 2. lit. паміраць
expiration  n. 1. выдых 2. AmE
заканчэнне тэрміну

212

explosive
expiry n. заканчэнне тэрміну; an expiry date тэрмін заканчэння годнасці (дакумента)
explain  v. 1. тлумачыць, растлумачваць; explain smth. to smb. тлумачыць што-н.
каму-н. 2. апраўдвацца
explanation  n. 1. тлумачэнне
2. апраўданне; Has he got anything to say in
explanation of his conduct? Ён можа сказаць
што-небудзь у апраўданне сваіх паводзін?
explanatory  adj. тлумачальны,
паясняльны; explanatory notes тлумачальныя заўвагі
explicable  adj. вытлумачальны, даступны для разумення
explicit  adj. экспліцытны; ясны, відавочны; be explicit about smth. выказвацца
аб чым-н. ясна і адкрыта
explicitly adv. экспліцытна; ясна, адкрыта
explode  v. 1. узрываць; узрывацца;
выбухаць (таксама перан.); explode into
laughter разрагатацца; explode with rage
вельмі раззлавацца; Experts exploded the rocket. Эксперты ўзарвалі ракету. 2. разбураць,
падрываць (таксама перан.); абвяргаць; explode a myth/a theory разбурыць міф, абвергнуць тэорыю 3. рэзка павялıчвацца; The
population is expected to explode. Разлічваюць, што насельніцтва рэзка павялічыцца.
exploit1  n. (звыч. pl.) подзвіг; his
wartime exploits яго подзвігі ў час вайны
exploit2 v. 1. эксплуатаваць 2. выкарыстоўваць (што-н. эфектыўна) 3. derog.
выкарыстоўваць у сваıх мэтах; эксплуатаваць
4. распрацоўваць, здабываць (карысныя выкапні)
exploitation  n. 1. эксплуатацыя;
выкарыстанне ў сваıх мэтах 2. (эфектыўнае)
выкарыстанне
exploration  n. (of) даследаванне;
разведванне; the exploration of space даследаванне космасу
exploratory adj. 1. даследчы 2. разведвальны; пробны
explore  v. даследаваць; разведваць;
вывучаць; explore literary texts вывучаць літаратурныя тэксты
explorer n. даследчык-вандроўнік
explosion  n. выбух (таксама перан.); a population explosion дэмаграфıчны
выбух
explosive1 n. выбуховае рэчыва

explosive
explosive2 adj. 1. выбуховы; an explosive situation выбухованебяспечнае становішча 2. запальчывы; гарачлівы; an explosive temper запальчывы характар
exponent  n. 1. выразнік, тлумачальнік (ідэі, тэорыі і да т.п.); прадстаўнıк
2. math. экспанент, паказчык ступені
export1  n. 1. (of) экспарт, вываз; for
export на экспарт 2. pl. exports тавары на экспарт; the country’s major exports асноўныя
тавары, што экспартуе гэта краıна
export2 v. экспартаваць, вывозіць
exporter n. экспарцёр
expose  v. 1. пакідаць незасцярожаным (ад небяспекі, сонца, дажджу і да т.п.);
not to be exposed to light не пакідаць пад
уздзеяннем святла; people exposed to high
levels of radiation людзі, якıя знаходяцца пад
уздзеяннем высокіх доз радыяцыі; Don’t expose the child to strong sunlight. Не пакідайце
дзіця на моцным санцапёку. 2. выкрываць,
выяўляць; expose the truth/one’s fears выяўляць праўду/страхі 3. рабıць вытрымку (у
фатаграфіі)
exposed adj. неабаронены, незасцярожаны
exposure  n. 1. неабароненасць, незасцярожанасць 2. выкрыццё, выяўленне
3. экспазıцыя, вытрымка; кадр (у фатаграфіі)
ex-President n. былы прэзідэнт,
экс-прэзідэнт
express1  n. 1. таксама express train
экспрэс 2. BrE тэрміновая паслуга (на пошце, чыгунцы і да т.п.)
express2  adj. 1. тэрміновы; хуткасны;
an express bus хуткасны аўтобус 2. fml ясны,
выразны; express instructions ясныя/дакладныя інструкцыі
express3  v. 1. выказваць, выяўляць,
паказваць, перадаваць; express interest/regret/surprise выказваць цікавасць/шкадаванне/здзіўленне; This phrase expresses exactly
the meaning of the word. Гэты выраз дакладна
перадае сэнс слова. 2. выціскаць (вадкасць,
паветра)
expression n. 1. выяўленне, перадача
2. выраз (твару, вачэй); an expression of
amazement/disbelief/horror выраз здзіўлення/недаверу/жаху; There was a worried expression on his face. Яго твар выглядаў занепакоеным. 3. выказванне, выражэнне, слоўны выраз; expression of thanks/sympathy/
regret
выказванне
падзякі/спачування/
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extent
шкадавання 4. выразнасць; экспрэсія; пачуццё (у музыцы, спевах і да т.п.)
expressionism n. экспрэсіянıзм
expressionist1 n. экспрэсіянıст
expressionist2  adj. экспрэсіянıсцкі
expressionless  adj. невыразны;
an expressionless face/voice/tone невыразны
твар/голас/тон
expressive  adj. 1. выразны; выразлiвы; экспрэсıўны; an expressive face выразлiвы твар 2. выяўленчы; expressive means of
the language выяўленчыя сродкі мовы
expressively  adv. выразна; выразлiва
expressly  adv. fml 1. ясна, выразна
2. спецыяльна, наўмысна; The role was written expressly for you. Гэта роля была напісана
спецыяльна для вас.
expropriate v. fml 1. law экспрапрыıраваць; канфіскаваць; адчужаць 2. адбіраць
expropriation  n. экспрапрыяцыя; канфіскацыя; адчужэнне
expulsion  n. (from) выгнанне, выключэнне (са школы, арганізацыі і да т.п.)
exquisite  adj. 1. вытанчаны; элегантны 2. fml вельмі моцны; востры
(пра пачуцці, адчуванні)
ext. (пісьмовае скар. ад extension) (пра тэлефонны дадатковы нумар) еxt. 221 дадатковы
нумар 221
extempore adj. fml імправізаваны
extemporize, BrE -ise  v. fml
імправізаваць
extend  v. 1. пашыраць, падаўжаць,
працягваць; распасцірацца 2. (to) выказваць,
праяўляць; extend a warm welcome цёпла
сустрэць; extend thanks/condolences to smb.
выказваць падзяку/спачуванні каму-н.
extension  n. 1. (of) пашырэнне, павелічэнне 2. (of) адтэрміноўка; працяг (тэрміну), прадаўжэнне 3. (to) прыбудова; працяг
(дарогі, лініі метро і да т.п.) 4. дадатковы,
дабавачны нумар (тэлефона); My extension
(number) is 25. Мой дадатковы нумар 25.
extensive adj. вялıзны; шырокі
extensively adv. шырока; шмат; часта; a spice used extensively in Indian cooking
прыправа, якая шырока ўжываецца ў індыйскай кухні; He has travelled extensively. Ён
шмат падарожнічаў.
extent n. (of) 1. памер; працяг, працягласць 2. ступень, мера ♦ to some/a certain/a

exterior
large extent у некаторай/пэўнай/значнай ступені; to what extent? наколькі?
exterior1  n. 1. вонкавы, знешні, знадворны выгляд 2. уяўныя паводзіны
exterior2 adj. вонкавы; знешні
exterminate  v. вынішчаць, поўнасцю знішчаць (людзей, жывёлу), забіваць
(пагалоўна)
extermination  n. вынішчэнне,
знішчэнне
external  adj. 1. вонкавы, знешні; for
external use only med. толькі для вонкавага
ўжывання 2. павярхоўны 3. замежны; external trade замежны гандаль; external affairs
замежныя справы
externally adv. 1. вонкава, з выгляду
2. для формы, не па сутнасці
extinct  adj. 1. вымерлы; неіснуючы
(пра жывёл, расліны, мовы і да т.п.) 2. патухлы (пра вулкан)
extinction n. 1. выміранне, знікненне 2. затуханне; on the verge/edge/brink of
extinction на мяжы знікнення
extinguish v. 1. тушыць, гасıць (таксама перан.) 2. знішчаць; The news extinguished all hope for peace. Гэта навіна знішчыла
ўсе надзеі на мір.
extinguisher  n. (таксама ﬁre extinguisher) вогнетушыцель
extol  v. fml усхваляць (вельмі, залішне); расхвальваць
extort  v. (from) вымагаць (што-н.
сілай, пагрозамі)
extortion n. вымаганне (сілай, пагрозамі); хабарніцтва
extra1  n. дадатковая плата; дадатковая
рэч
extra2  adj. дадатковы; extra time
дадатковы час (у спорце); I need some extra
money. Мне патрэбны дадатковыя грошы.
extra3  adv. асаблıва; дадаткова, у дадатак; pay/cost extra плацıць/каштаваць дадаткова; I have to be extra careful. Я павінен
быць асабліва ўважлівым.
extract1  n. 1. (from) урывак; вытрымка (з кнігі, твора і да т.п.) 2. (of) экстракт, выцяжка
extract2  v. (from) выцягваць; здабываць; extract a tooth med. вырываць зуб; extract coal здабываць вугаль
extraction n. 1. (from) выцягванне;
здабыча, здабыванне; oil/gold/uranium extraction здабыча нафты/золата/урану 2. fml
паходжанне
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eye
extradite v. fml (from, to) выдаваць
уладам ıншай краıны чалавека, якı абвінавачваецца ў злачынстве
extradition n. экстрадыцыя
extraordinary  adj. 1. незвычайны;
дзıўны 2. надзвычайны; а city of extraordinary beauty надзвычай прыгожы горад; extraordinary measures надзвычайныя меры;
an envoy extraordinary надзвычайны і паўнамоцны пасол, пасланнік
extraordinarily  adv. асаблıва,
надзвычайна
extravagance  n. 1. марнатраўства 2. дзівацтва 3. экстравагантнасць
extravagant adj. 1. марнатраўны
2. неразумны; непрактычны; нерэальны 3. экстравагантны
extravaganza n. феерыя
extreme1  n. 1. крайнасць 2. звыч. pl.
extremes процілегласці ♦ go from one extreme
to the other кıдацца з адной крайнасці ў другую; in the extreme fml вельмі, надзвычайна
extreme2  adj. крайні; экстрэмальны;
радыкальны
extremely adv. вельмі, надзвычайна,
надзвычай; Was it difﬁcult? – Extremely. Ці цяжка гэта было? – Надзвычайна.
extremism n. экстрэмıзм
extremist  n. экстрэмıст; экстрэмıстка; the left-wing/right-wing extremist левы/правы экстрэмıст
extrinsic  adj. fml неўласцıвы; вонкавы
extrovert n. экстраверт
exuberance n. 1. бурная радасць,
нястрымная весялосць 2. багацце, пышнасць,
буянне (раслін)
exuberant adj. вельмі энергıчны,
жвавы, вясёлы
exult  v. fml (at/in) радавацца (поспеху,
перамозе), цешыцца (поспехам, перамогай);
быць вельмі ўзрадаваным і шчаслıвым; They
exulted at their victory. Яны былі вельмі ўзрадаваныя сваёй перамогай.
exultant  adj. fml (at) вельмі ўзрадаваны, шчаслıвы
exultation  n. fml вялıкая радасць;
экзальтацыя
eye1  n. 1. вока; close/open one’s eyes заплюшчваць/расплюшчваць вочы 2. зрок; A surgeon needs a good eye. Хірургу патрэбен
добры зрок. 3. бачанне; погляд; to my eye на
мой погляд 4. вушка (іголкі) 5. tech., bot. вочка 6. пятля ў вязанні 7. цэнтр урагану, тарна-

eye

215

да і да т.п. ♦ a black eye сіняк; the evil eye
ліхıя/благıя вочы, паганае вока; with the naked eye простым вокам; an eye for an eye вока за вока; eye to eye вока ў вока/вочы ў вочы; in the eyes of smb. у вачах каго-н.; на
думку каго-н.; keep an eye on smb./smth.
назіраць за кім-н./чым-н.; see eye to eye with
smb. быць адной думкі з кім-н., згаджацца з
кім-н.; turn a blind eye to smth. заплюшчваць вочы на што-н., не звяртаць увагі на
што-н.
eye2 v. глядзець, назіраць; They eyed us with
alarm. Яны глядзелі на нас з трывогаю.
eyeball1  n. 1. anat. вочны яблык ♦ eyeball to eyeball infml твар у твар; be up to
one’s eyeballs in work/debt быць па вушы ў
рабоце/даўгах
eyeball2  v. infml утаропіцца; глядзець
пıльна
eyebrow  n. брыво; raise one’s eyebrows уздымаць бровы (ад здзіўлення або незадавальнення)
eyeglass n. 1. лıнза; манокль 2. pl. eyeglasses AmE акуляры
eyelash n. вейка
eyelid n. павека
eyesight n. зрок; good/keen eyesight добры/востры зрок; bad/poor eyesight дрэнны
зрок
eyesore  n. брыдкасць; брыдота; недарэчнасць
eyewitness n. (of, to) сведка, відавочца

Ff
F, f n. 6-я літара англійскага алфавіта
F1 n. mus. нота «фа»
F2  (скар. ад Fahrenheit) Фарэнгейт; Water
boils at 212°F. Вада закіпае пры 212° па
Фарэнгейту.
FA n. the FA (скар. ад Football Association) Асацыяцыя футболу (у Англіі і Уэльсе)
fab adj. BrE, infml цудоўны; ашаламляльны, класны; казачны
fable  n. 1. байка; Aesop’s fables байкі
Эзопа 2. небыль, небылıца; казка 3. легенда,
міф
fabled adj. lit. легендарны; міфıчны
fabric ] n. 1. тканıна, матэрыя; woolen/
silk/cotton fabrics шарсцяныя/шаўковыя/
баваўняныя тканıны 2. структура, будoва
(таксама перан.); the fabric of society структура грамадства

face cream
fabricate  v. 1. выдумляць, выдумваць 2. фабрыкаваць, падробліваць, падрабляць; The evidence was totally fabricated. Паказанні сведак былі поўнасцю сфабрыкаваны. 3. вырабляць
fabrication  n. 1. выдумка; His
story was a complete fabrication from start to
ﬁnish. Яго гісторыя была абсалютнай выдумкай з пачатку і да канца. 2. фабрыкацыя,
падробка
fabulous  adj. 1. infml выдатны, цудоўны; We had a fabulous holiday. Мы выдатна адпачылі. 2. fml нечуваны; неверагодны;
fabulous wealth/riches казачнае багацце
3. міфıчны; казачны; fabulous beasts міфıчныя істоты
fabulously  adv. fml надзвычайна
(багаты, прыгожы і г.д.)
facade  n. 1. фасад (будынка) 2. знешнасць; вонкавае аблıчча; a facade of indifference напускное раўнадушша
face1 n. 1. твар; аблıчча (таксама перан.);
He pulled a long face. Яго твар зрабіўся сумным. 2. выраз твару : a sad/happy/smiling
face сумны/радасны/усмешлівы твар; His
face fell when he read the telegram. Яго твар
пахмурнеў, калі ён прачытаў тэлеграму.
3. цыферблат 4. бок, паверхня (чаго-н.); the
north face of the mountain паўночны бок
гары 5. характар, аспект (чаго-н.); the unacceptable face of drinking непрымальны характар алкагалıзму ♦ face to face тварам у
твар; face-to-face talks прамыя перамовы; in
the face of насуперак, нягледзячы на; on the
face of it на першы погляд, знешне; to smb.’s
face адкрыта, у твар; have the face to do
smth. BrE, infml мець нахабства зрабıць нешта заганнае; lose face упасці ў чыıх-н. вачах;
make/pull faces at smb. грымаснічаць; save
face зберагчы рэпутацыю; wipe off the face
of the earth сцерці з твару зямлı
face2  v. 1. быць звернутым тварам/перадам да чаго-н.; The windows face south. Вокны глядзяць/выходзяць на поўдзень. 2. сустракаць смела/упэўнена (што-н./каго-н.)
3. чакаць, пагражаць; The country faces a serious crisis. Краіне пагражае сур’ёзны крызіс.
face up  phr.v. (to) праяўляць (мужнасць, адказнасць і да т.п.); He faced up to
the difﬁculties. Ён не спужаўся цяжкасцей; He
faced up to his responsibilities. Ён не ўхіляўся
ад адказнасці.
face cream n. крэм для твару

faceless
faceless  adj. 1. безаблıчны; faceless
bureaucrats безаблıчныя бюракраты 2. ананıмны
facelift n. 1. падцяжка скуры на твары
2. касметычны рамонт (пакоя, будынка)
face pack  n. BrE маска (касметычная, якая накладваецца на скуру твару)
face powder n. пудра
face-saving adj. якı мае мэтаю зберагчы рэпутацыю, прэстыж; a face-saving
compromise кампрамıс з мэтаю зберагчы прэстыж
facet n. 1. грань 2. аспект
facetious  adj. жартаўлıвы, несур’ёзны; a facetious comment жартаўлıвая заўвага
face value n. намінальная вартасць
♦ take smth. at face value прымаць што-н. на
веру, прымаць за чыстую манету; I took his
words at face value. Я прыняў яго словы за
чыстую манету.
facial1 n. касметычны догляд твару
facial2  adj. (які мае дачыненне да твару); а facial expression выраз твару; а facial
massage масаж твару
facile  adj. лёгкі; павярхоўны; беззмястоўны; a facile remark/generalisation павярхоўная заўвага/павярхоўнае абагульненне
facilitate  v. аблягчаць, палягчаць;
садзейнічаць, дапамагаць; It would facilitate
matters. Гэта паспрыяла б справе; Computers
are used to facilitate language learning. Камп’ютары выкарыстоўваюцца, каб палегчыць
вывучэнне моў.
facility  n. 1. pl. facilities; абсталяванне; збудаванні; выгоды; спрыяльныя ўмовы;
sport facilities спартыўныя збудаванні; leisure facilities умовы для адпачынку 2. (for)
здольнасць, здатнасць; her facility for languages яе здольнасць да моў 3. асобная магчымасць (прылады механізма, абслугоўвання); a facility for spelling checking аўтаматычны карэктар 4. памяшканне, месца (пэўнага прызначэння)
facing  n. 1. абліцоўка 2. падшыўка;
падбıўка
facsimile n. 1. (of) факсıміле; a facsimile edition of the manuscript факсıмільнае
выданне рукапісу 2. fml = fax
fact n. 1. факт; hard facts неабвержныя,
бясспрэчныя факты; stick to the facts прытрымлівацца фактаў 2. ıсціна, праўда; сапраўднасць; I know for a fact that she is not involved
in the matter. Я ўпэўнены, што яна не замешана ў гэтай справе. ♦ the fact (of the mat-
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fail
ter) is… на самай справе…; facts speak for
themselves факты гавораць самі за сябе; Is
that a fact? infml Няўжо так?
fact-ﬁnding adj. якı збірае інфармацыю адносна канкрэтнай сітуацыі; a factﬁnding mission/visit мıсія/візıт з мэтай збору
інфармацыі
faction1 n. 1. фракцыя; групоўка 2. рознагалоссе; разыходжанне; a party divided by
faction партыя, якую падзяляюць разыходжанні
faction2  n. літаратурны або кінематаграфıчны жанр, у якıм рэальныя здарэнні служаць асновай для мастацкага твора
factional  adj. фракцыйны; раскольніцкі
factitious adj. fml штучны, наўмысны
factor  n. 1. (in) фактар 2. math. множнік
factory  n. фабрыка, завод; He works
in a car factory. Ён працуе на аўтазаводзе.
factory farm  n. вялıкая спецыялізаваная гаспадарка (птушкафабрыка, конны завод і да т.п.)
factory ﬂoor  n. тая частка прадпрыемства, дзе непасрэдна вырабляюць прадукцыю
factory ship  n. плывучы рыбазавод
factual adj. фактычны, сапраўдны
faculty  n. 1. звыч. pl. (of, for) здольнасць; be in possession of one’s faculties
быць пры сваıм розуме 2. факультэт 3. AmE
прафесарска-выкладчыцкі склад універсітэта
або каледжа
fad n. infml капрыз, прыхамаць, дзівацтва
fade v. 1. вянуць 2. выцвітаць, блякнуць,
ліняць
fade away phr.v. знікаць, заціхаць
faeces n. pl. fml фекаліі
fag1 n. BrE, infml нудная, цяжкая праца
fag2 n. BrE, infml цыгарэта
fag3 n. AmE, slang гей, гомасексуалıст
fag end  n. BrE, infml недакурак,
акурак
Fahrenheit  n. шкала Фарэнгейта
(па якой вада закіпае пры 212°)
faience n. фаянс
fail1  n. правал на экзамене ♦ without fail
абавязкова, безумоўна
fail2  v. 1. пацярпець няўдачу, не здолець;
We failed to arrive on time. Мы не здолелі
прыехаць у час. 2. правалıць экзамен; правалıцца на экзамене 3. псавацца; The engine

failing
failed. Матор сапсаваўся. 4. слабець; His sight
is failing. У яго слабее зрок.
failing n. недахоп, адмоўная рыса, хıба
failure  n. 1. няўдача, правал; The ﬁlm
was a failure. Фільм праваліўся. 2. няўдачнік;
няўдачніца 3. аварыя, пашкоджанне; перабой; crop/harvest failure неўраджай, няўрод;
heart failure med. сардэчная недастатковасць
4. банкруцтва
faint1  adj. 1. слабы, аслабелы 2. слабы,
невыразны 3. вельмі нязначны ♦ not have
the faintest idea about smth. не мець ніякага
ўяўлення аб чым-н.
faint2 v. млець, траціць прытомнасць
faintly adv. слаба; ледзьве
fair1 n. 1. кірмаш 2. выстава, выстаўка
fair2  adj. 1. сумленны, справядлıвы 2. неблагı, нядрэнны 3. ясны (пра надвор’е) 4. светлы, бялявы 5. lit. прыгожы ♦ by fair means or
foul любымі сродкамі, усıмі праўдамі і
няпраўдамі
fair3 adv. сумленна, справядлıва ♦ fair and
square па ўсіх правілах
fair copy n. BrE чыставıк
fairground  n. месца, дзе адбываецца кірмаш
fair-headed adj. светлавалосы
fair-minded  adj. справядлıвы;
непрадузяты
fairly  adv. 1. справядлıва, сумленна
2. даволі, дастаткова; He is still fairly young.
Ён яшчэ даволі малады.
fair play  n. 1. гульня па правілах
2. справядлıвасць
fairy n. фея
fairy tale n. казка
fait accompli  n. франц. здзейснены факт
faith n. 1. вера, давер 2. вера, рэлıгія ♦ in
good faith чэсна, добрасумленна; in bad faith
вераломна
faithful  adj. 1. (to) верны; адданы; а
faithful friend/husband верны сябра/муж
2. дакладны; праўдзıвы; а faithful translation
дакладны пераклад; а faithful account праўдзıвае паведамленне
faithfully adv. 1. верна; добрасумленна 2. дакладна; Yours faithfully BrE (у канцы
ліста) з павагай
faithfulness n. вернасць; адданасць
faithless  adj. fml 1. няверны; здрадлівы; ненадзейны 2. няверуючы
fake1  n. 1. падробка, фальшыўка 2. прытворшчык; прытворшчыца
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false
fake2 adj. падроблены, фальшывы, сфабрыкаваны
fake3  v. 1. падманваць, ашукваць, уводзіць у зман; падрабляць 2. прыкıдвацца
fakir n. факıр
falcon n. zool. сокал
fall1  n. 1. падзенне; зніжэнне 2. AmE восень
fall2  (fell, fallen) v. 1. падаць, спадаць,
валıцца; He fell off the ladder. Ён зваліўся з
драбін. 2. загıнуць, пасці; The Government
has fallen. Урад паў. 3. прыпадаць, выпадаць;
Christmas falls on Sunday this year. Божае нараджэнне прыпадае ў гэтым годзе на нядзелю. 4. надыходзіць; насоўвацца; Night fell
quickly. Ноч надышла хутка; fall asleep
заснуць; fall ill захварэць; fall in love закахацца, палюбıць
fall apart  phr.v. распадацца; Their
marriage seems to be falling apart. Іх шлюб,
здаецца, распадаецца.
fall behind  phr.v. 1. адставаць
2. спазняцца, затрымлівацца; If you fall behind with the rent you’ll be evicted. Калі вы
спозніцеся з аплатай, вас выселяць.
fall down  phr.v. падаць; The child
fell down and hurt his knee. Дзіця павалілася і
выцяла калена.
fall in  phr.v. правалıцца, абвалıцца;
The roof fell in. Дах абваліўся.
fall out  phr.v. 1. выпадаць; My hair
is beginning to fall out. У мяне пачынаюць
выпадаць валасы. 2. сварыцца; The two girls
fell out. Гэтыя дзве дзяўчынкі пасварыліся.
3. mil. разыходзіцца; Fall out! Разысціся!
fallacious n. fml памылковы
fallacy n. 1. памылковая думка, памылковы погляд 2. fml няправільны аргумент;
беспадстаўны доказ
fallen p.p. → fall
fall guy n. казёл адпушчэння
fallout  n. 1. радыеактыўныя ападкі
2. адмоўныя вынікі (здарэння або сітуацыі)
fallow  adj. agr. пад папарам, у папары
(пра зямлю)
fallow deer n. zool. лань
falls  n. pl. вадаспад; Niagara Falls Ніягарскі вадаспад
false  adj. 1. ілжывы, памылковы; а false
statement ілжывая заява 2. несапраўдны,
фальшывы; а false passport фальшывы пашпарт; а false friend няверны сябра 3. штучны; false limbs пратэзы

falsehood
falsehood n. 1. мана, хлусня 2. хлуслıвасць
false start  n. 1. sport фальстарт
2. няўдалая спроба, няўдалы пачатак
false teeth n. pl. зубны пратэз
falsetto n. mus. фальцэт
falsify v. фальсіфікаваць, падрабляць;
скажаць
falter v. 1. спатыкацца; запінацца 2. хістацца, вагацца
fame  n. слава, вядомасць; achieve/win
instant fame здабыць хуткую славу
famed  adj. (for) вядомы, славуты,
слынны
familiar  adj. 1. (to) знаёмы, вядомы,
звычны; These facts are familiar to everybody.
Гэтыя факты вядомыя ўсім. 2. (with) знаёмы,
дасведчаны; I’m not familiar with his latest
books. Я не знаёмы з яго апошнімі кнігамі.
3. сяброўскі; фамільярны
familiarity n. 1. (with) добрыя веды (чаго-н.), дасведчанасць (у чым-н.)
2. прастата, вольнасць (у паводзінах) 3. pl. familiarities fml фамільярнасць; фамільярныя
паводзіны
family  n. 1. сям’я 2. дзеці; Have you
any family? У вас ёсць дзеці?; start a family
заводзіць дзяцей ♦ run in the family быць частай з’явай у пэўнай сям’ı; Heart disease runs
in the family. Сардэчнае захворванне – характэрная з’ява ў гэтай сям’і.
family doctor n. infml урач агульнай практыкі; сямейны доктар
family name n. прозвішча
family planning n. кантроль за
дзетанараджэннем (шляхам выкарыстання
процізачаткавых сродкаў)
family tree n. радавод, генеалагıчнае дрэва
famine n. голад (у выніку неўраджаю,
засухі, вайны)
famous  adj. (for) вядомы, славуты,
слынны
fan1 n. 1. вентылятар 2. веер
fan2  n. энтузіяст; аматар; балельшчык,
фанат; a fan club фан-клуб, фэн-клуб; клуб
фанаў/фанатаў
fan3 v. 1. абмахваць 2. раздзьмухваць
fanatic n. фанатык; фанатычка
fanatical adj. фанатычны
fancier n. знаўца; аматар (асабліва які
разводзіць каго-н. або што-н.); a pigeon/rose
fancier той, хто разводзіць галубоў/ружы і
да т.п.
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Far East
fanciful adj. 1. фантастычны, нерэальны 2. незвычайны, дзівацкі 3. мудрагелісты,
вычварны
fancy1  n. 1. фантазія, уяўленне 2. капрыз 3. (раптоўнае або неразумнае) захапленне (кім-н./чым-н.); схıльнасць (да каго-н./ чаго-н.); take a fancy to smb./smth. захапıцца
кім-н./чым-н.
fancy2 adj. мудрагелісты, вычварны
fancy3  v. 1. (за)хацець; I fancy a cup of
tea. Я выпіў бы зараз кубачак чаю. 2. уяўляць,
думаць; I fancy we’ve met before. Здаецца, мы
ўжо сустракаліся; Fancy that! Толькі ўяві
сабе!
fancy dress  n. BrE маскарадны
ўбор
fang n. 1. клык 2. ядавıты зуб (змяі)
fantastic adj. 1. фантастычны; дзıўны 2. infml выдатны, цудоўны
fantasy n. фантазія, уяўленне
fanzine n. часопіс для фанатаў
FAQ  (пісьмовае скар. ад frequently
asked questions) comput. частыя пытанні
faquir = fakir
far1 аdj. (farther/further, farthest/furthest)
далёкі, аддалены ♦ a far cry from smth. вельмі непадобны да чаго-н.
far2 adv. (farther/further, farthest/furthest)
1. далёка 2. значна, шмат; far better/worse
значна 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 remember наколькі мне вядома/я памятаю; as
far as I am concerned што датычыцца мяне;
by far значна, намнога, нашмат; бясспрэчна,
безумоўна; She is by far the best tennis player.
Яна, безумоўна, лепшая тэнісістка; far and
wide/far and near усюды; far from it зусıм
не; наадварот; so far да гэтага часу, дагэтуль;
So far the weather has been ﬁne. Дагэтуль
надвор’е было цудоўнае.
faraway adj. далёкі, аддалены; a faraway look адсутны позірк
farce n. фарс
fare1  n. 1. кошт праезду/білета; кошт
праезду аўтобусам/цягніком/на таксı; What’s
the fare? Колькі каштуе праезд?; a fare dodger infml безбілетны пасажыр, «заяц» 2. пасажыр (у таксі) 3. fml страва, ежа; good/simple
fare добрая/простая ежа
fare2  v. быць, жыць; fare well/badly мець
поспех/не мець поспеху; It fared well with
him. Усё яму спрыяла.
Far East n. the Far East Далёкі Усход

farewell
farewell1 n. fml развітанне
farewell2  adj. развітальны; а farewell
party развітальная вечарына/вечарынка
farewell3 interj. fml бывай(це)!
far-fetched  adj. ненатуральны, штучны; нацягнуты; far-fetched comparison нацягнутае параўнанне; a far-fetched story небыль; выдумка
farm1  n. ферма, гаспадарка; a collective
farm калгас; a state farm саўгас; a pig/dairy
farm свінаферма/малочная ферма
farm2 v. займацца сельскай гаспадаркай
farmer n. фермер; селянıн
farmhand  n. сельскагаспадарчы
рабочы
farmhouse n. дом/хата фермера
farming  n. сельская гаспадарка, земляробства; жывёлагадоўля
far-off  adj. далёкі, аддалены (пра месца або час)
far-out adj. вельмі дзıўны, незвычайны
far-reaching  adj. важны, сур’ёзны;
якı мае сур’ёзныя наступствы/вынікі ў далейшым; far-reaching consequences сур’ёзныя наступствы; far-reaching reforms важныя рэформы
farrow v. agr. парасıцца
Farsi n. фарсı (сучасная персідская мова, якая ўжываецца ў Іране)
far-sighted  adj. 1. прадбачлівы,
празорлівы 2. дальназоркі
fart1  n. infml 1. пярдзёж 2. : an old fart
derog. стары грыб; старая порхаўка
fart2 v. infml пярдзець
farther1  adj. (выш. ст. ад far1) больш
далёкі, далейшы
farther2 adv. (выш. ст. ад far2) далей
farthest1 adj. (найвыш. ст. ад far1) самы далёкі
farthest2  adv. (найвыш. ст. ад far2)
найдалей
fascinate  v. чараваць, зачароўваць,
прыводзіць у захапленне
fascinating  adj. чароўны, захапляльны
fascination  n. зачараванне, чароўнасць
fascism n. фашызм
fascist1 n. фашыст; фашыстка
fascist2 adj. фашысцкі
fashion  n. 1. манера, спосаб, лад 2. мода, фасон; in/out of fashion у модзе, модны/
нямодны ♦ after a fashion у пэўнай ступені,
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fatherless
сяк-так; after the fashion of smb./smth. fml у
стылі каго-н. або чаго-н.
fashionable adj. модны
fast1 n. relig. пост
fast2 v. пасцıць
fast3 adj. 1. хуткі, шпаркі; a fast train хуткі цягнıк; 2. : be fast спяшацца (пра гадзіннік); My watch is ten minutes fast. Мой гадзіннік спяшаецца на 10 хвілін. 3. трывалы, моцны; fast colours/dyes трывалыя фарбы; hard
and fast rules цвёрдыя правілы
fast4 adv. 1. хутка, шпарка 2. моцна, трывала; be fast asleep моцна/беспрабудна/непрабудна спаць
fasten  v. 1. замацоўваць; прывязваць;
зашпıльваць 2. зачыняць; зaчыняцца; This
door won’t fasten. Гэтыя дзверы ніяк не зачыняюцца.
fastener  n. запор, засаўка, шпінгалет;
зашпілька; засцежка (розных відаў)
fast food ] n. фаст-фуд, ежа хуткага
прыгатавання
fastidious  adj. пераборлівы; грэблівы, гідлıвы
fat1 n. тлушч, тук
fat2  adj. поўны, тоўсты, тлусты, сыты;
grow/get/become fat таўсцець, тлусцець ♦ a
fat chance of doing smth. слабая надзея, што;
наўрад ці/што, безнадзейна
fatal  adj. (to) наканаваны, фатальны,
пагıбельны
fatality n. 1. fml ахвяра, смерць (у выніку 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. смяротнасць 3. fml наканаванасць
fate n. лёс, доля
fated adj. наканаваны
fateful  adj. фатальны, ракавы, пагıбельны
fathead n. infml дурань, ёлуп(ень)
father1 n. 1. бацька 2. стваральнік 3. pl.
fathers продкі ♦ like father, like son ≅ яблык
ад яблыні недалёка коціцца; якое дрэва, такı
клін, якı бацька, такı сын
father2 v. 1. параджаць 2. быць/лічыцца
бацькам, творцам
Father Christmas ] n. BrE Дзед
Мароз
father-in-law n. (pl. fathers-in-law)
цесць; свёкар
fatherless  adj. якı не мае бацькі; fatherless children бязбацькавічы

fatherly
fatherly  adj. бацькоўскі; fatherly
advice бацькоўская парада; in a fatherly way
па-бацькоўску
Father’s Day  n. Дзень бацькі (свята, якое ў ЗША адзначаюць у 3-ю нядзелю
чэрвеня)
fathom1  n. марскı сажань (мера
глыбіні = 6 футаў)
fathom2  v. (таксама fathom out) цяміць, разумець, спасцігаць, дапяць; I still
can’t fathom out what she meant. Я ўсё яшчэ
не магу зразумець, што яна мела на ўвазе.
fatigue1 n. стомленасць
fatigue2 v. стамляць; стамляцца
fatten  v. 1. адкoрмліваць 2. таўсцець,
тлусцець
fattening adj. якı вядзе да атлусцення;
Bread is fattening. Ад хлеба тлусцеюць.
fatty1 n. infml, derog. таўстун; таўстуха
fatty2 adj. тлусты (пра ежу)
fatuous  adj. fml дурны, бязглузды; a
fatuous remark бязглуздая заўвага
faucet  n. AmE кран; The faucet leaks.
Кран цячэ.
fault n. 1. памылка; хıба, загана 2. віна, памылка; be at fault быць вінаватым (у чым-н.);
ﬁnd fault with (smb./smth.) прыдзірацца,
чапляцца (да каго-н./чаго-н.)
faultless  adj. беззаганны; беспамылковы
faulty adj. заганны, з дэфектамі; памылковы
fauna n. фаўна
favor1 AmE = favour1
favor2 AmE = favour2
favorable AmE = favourable
favorite1 AmE = favourite1
favorite2 AmE = favourite2
favour1  n. 1. прыхıльнасць 2. паслуга;
Do me a favour. Зрабіце мне ласку; Can I ask
a favour of you? У мяне да вас просьба; in favour (of) за, у абарону; на карысць; Are you
in favour of our new plan? Вы за наш новы
план?
favour2  v. ставіцца з прыхıльнасцю,
спрыяць
favourable adj. 1. спрыяльны; прыхıльны 2. ільготны
favourite1  n. улюбёнец; улюбёнка;
любıмец; любıміца; любıмчык
favourite2 adj. любıмы, улюбёны
fawn n. 1. аленяня, аленянё 2. жаўтаватакарычневы колер
fax1 п. факс
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federation
fax2 v. пасылаць факсам
FBI ] (скар. ад Federal Bureau of Investigation) ЦРУ, Цэнтральнае разведвальнае
ўпраўленне
FE (скар. ад further education) BrE далейшая адукацыя
fear1  n. страх, боязь; I couldn’t move for
fear. Са страху я не мог паварушыцца; be in
fear (of) баяцца ♦ No fear! BrE, infml Ні ў
якім разе!
fear2 v. fml баяцца
fearful adj. 1. жахлıвы, жудасны, страшэнны, вусцішны 2. fml баязлıвы; напалоханы, перапалоханы, спужаны
fearfully adv. страшэнна, вусцішна
fearless adj. бясстрашны, смелы
fearlessly adv. смела, бясстрашна
feasible  adj. магчымы, ажыццявıмы;
a feasible plan здзяйсняльны план; a feasible
idea/suggestion здзяйсняльная ідэя/прапанова
fearsome  adj. fml якı страшыць/застрашвае/палохае/пужае
feast n. свята; баль, баляванне
feat  n. подзвіг; майстэрства; That was no
mean feat. Зрабіць гэта было нялёгка.
feather  n. пяро (птушкі) ♦ birds of
a feather ﬂock together ≅ cарока сароку бачыць здалёку
feature1  n. 1. рыса, асаблıвасць; The
town has many interesting features. Горад мае
шмат цікавых асаблівасцей. 2. pl. features
рысы твару 3. артыкул, рубрыка (у газеце)
feature2  v. 1. паказваць 2. выводзіць у
галоўнай ролі, (і)граць галоўную ролю (у
фільме)
feature ﬁlm n. мастацкі фільм
Feb. (пісьмовае скар. ад February) люты
February n. люты (месяц); in February у лютым
fеces AmE = faeces
Fed n. the Fed infml = the Federal Reserve
fed past, p.p. → feed
federal adj. федэральны
Federal Bureau of Investigation
 n. the Federal Bureau of Investigation
Цэнтральнае
разведвальнае
ўпраўленне, ЦРУ
Federal Reserve System 
n. the Federal Reserve System, таксама the
Federal Reserve Федэральная рэзeрвовая сістэма (якая ажыццяўляе крэдытна-грашовую
палітыку ў ЗША)
federation n. федэрацыя

fed up
fed up adj. infml (with) незадаволены;
I’m fed up with his complaints. Мне надакучылі яго скаргі.
fee n. 1. плата; ганарар; There is no entrance
fee to the museum. Уваход у музей бясплатны.
2. узнос, унёсак; membership fees членскія
ўзносы/унёскі
feeble adj. слабы, кволы
feed1 n. 1. ежа, яда, харч 2. фураж
feed2  v. (fed) кармıць; кармıцца; харчаваць; харчавацца
feedback  n. зваротная сувязь; рэакцыя ў адказ
feeder n. 1. ядок 2. дапаможная лıнія (паветраная, чыгуначная, аўтобусная і да т.п.)
feel1 n. 1. дотык; soft/cold to the feel мяккі/
халодны на дотык; by the feel навобмацак
2. уражанне; адчуванне; атмасфера 3. пачуццё; здатнасць, здольнасць ♦ have a feel for
smth. мець здатнасць да чаго-н.
feel2 v. (felt) 1. адчуваць; пачувацца, адчуваць сябе; He felt better. Ён адчуў сябе лепш.
2. мацаць, адчуваць на дотык; He felt in his
pocket for the key. Ён пашукаў у кішэні ключ.
♦ feel free to do smth. быць вольным рабıць
што-н.; Can I use your pen for a minute? – Feel
free. Можна мне ўзяць вашу ручку на хвілінку? – Калі ласка; feel sick BrE нудзıць; ванітаваць; feel like хацець; I don’t feel like singing now. Мне не хочацца зараз спяваць; feel
smth. in one’s bones інстынктыўна прадбачыць што-н.
feel for  phr.v. спачуваць; I feel for
you. Я вам спачуваю.
feel up phr.v. (to) мець дастаткова сıлы/энергіі (рабіць што-н.); I don’t feel up to
going anywhere today. У мяне няма сілы сёння куды-небудзь ісці.
feeler n. zool. шчупальца, вусік ♦ put out
feelers infml пусцıць пробны шар
feeling  n. 1. (of) пачуццё, адчуванне; a
feeling of pain/hunger адчуванне болю/голаду 2. (of) пачуццё; эмоцыя; good feelings
добразычлıвасць; bad/ill feeling(s) злосць;
недавер; hard feelings крыўда; No hard feelings! Не крыўдуй!; Я не крыўдую; mixed feelings змяшаныя пачуцці; hurt smb.’s feelings
крыўдзіць каго-н. 3. (on, about) думка; уражанне; стаўленне; What are your feelings
about his proposal? Якая ваша думка наконт
яго прапановы?
feet pl. → foot
feign v. fml рабıць выгляд, сімуляваць
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ferocious
felicitous  adj. fml удалы; удала выбраны
felicity n. шчасце; удача
feline  adj. кашачы, кашэчы (прыметнік ад слова кошка)
fell1  v. 1. сячы, секчы (дрэвы) 2. валıць
каго-н.
fell2 past → fall
feller n. BrE, infml = fellow
fellow n. infml 1. чалавек, хлопец 2. таварыш; сябра; а fellow worker/student таварыш па рабоце/вучобе; а fellow sufferer таварыш па няшчасці; а fellow countryman суайчыннік, зямляк; а fellow traveller спадарожнік 3. член навуковага таварыства 4. член
савета ўніверсітэта, каледжа 5. парная рэч,
парны прадмет
fellowship n. таварыства, сяброўства
felon n. law крымінальны злачынца
felony  n. AmE (цяжкае) крымінальнае
злачынства
felt1 n. фетр; а felt hat фетравы капялюш
felt2 past, p.p. → feel
female1 n. 1. жанчына 2. zool. самка
female2 adj. жаночы; жаночага полу
feminine  adj. 1. жаночы 2. жаноцкі
3. ling. жаночага роду
feminist n. фемінıст; фемінıстка
femininity n. жаноцкасць
fen n. балота, дрыгва
fence1 n. 1. агароджа, плот 2. infml скупшчык і прадавец крадзенага ♦ sit on the fence
не ўмешвацца ў спрэчку, чакаючы зручнага
моманту
fence2  v. 1. агароджваць 2. sport фехтаваць
fencer  n. sport фехтавальшчык; фехтавальшчыца
fencing n. 1. sport фехтаванне 2. агароджа; матэрыял для агароджы
fend  v. : fend for oneself самому клапацıцца пра сябе, абыходзіцца без чыёй-н. дапамогі
fend off  phr.v. адбіваць (удар, атаку і да т.п.)
fender n. 1. камıнная рашотка 2. засцерагальная рашотка/прылада
fennel n. bot. фенхель, салодкі кроп
ferment  n. 1. непакой, хваляванне (у
грамадстве) 2. dated фермент; закваска
fern n. папараць, папаратнік; а fern ﬂower папараць-кветка
ferocious  adj. люты, раз’юшаны,
раз’ятраны, жорсткі

ferocity
ferocity  n. лютасць, раз’юшанасць,
раз’ятранасць, жорсткасць
ferret n. zool. тхор, шашок
ferrous  adj. chem. жалезісты; ferrous
metals чорныя металы
ferry1 n. 1. паром 2. пераправа, перавоз
ferry2 v. перавозіць, перапраўляць на пароме
fertile adj. урадлıвы; пладавıты; багаты
(перан.); fertile soil урадлıвая глеба; а fertile
writer пладавıты пісьменнік; have a fertile
imagination мець багатую фантазію
fertility n. пладавıтасць; урадлıвасць
fertilize, BrE -ise v. угнойваць
fertilizer, BrE -iser n. угнаенне
fervent adj. гарачы; палкі, палымяны
fervor AmE = fervour
fervour n. палкасць, энтузіязм
festival n. свята; фестываль
festive adj. святочны
festivity  n. 1. святочная весялосць
2. pl. festivities свята, святкаванне
festoon1 n. гірлянда
festoon2 v. (with) упрыгожваць, аздабляць (кветкамі, гірляндамі); The city was festooned with ﬂags. Горад быў упрыгожаны
флагамі.
fetch ] v. 1. прыносіць; прыводзіць; схадзıць
(па каго-н./што-н.); fetch a doctor паклıкаць
доктара 2. атрымаць (за прададзеную рэч);
This won’t fetch much. За гэта шмат не дадуць.
fetch up phr.v. infml (нечакана) апынуцца
fetching adj. прывабны
fetish n. фетыш
fetishize, BrE -ise v. фетышызаваць
fetters n. pl. ланцугı; кайданы, кайданы;
путы (таксама перан.)
fetus n. = foetus
feud n. варожасць; a blood feud кроўная
варожасць
feudal  adj. феадальны; the feudal system феадальная сістэма
feudalism n. феадалıзм
fever n. гарачка; ліхаманка (таксама перан.); He has a high fever. У яго высокая тэмпература.
feverish  adj. ліхаманкавы (таксама
перан.)
few n. adj. 1. няшмат, нямнога, мала, мала
хто; We saw few children there. Мы бачылі там
мала дзяцей. 2. : а few некалькі; in а few
days праз некалькі дзён; quite а few даволі
шмат/многа; Quite а few of them spoke Eng-
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ﬁeld sports
lish. Даволі шмат хто з іх ведаў англійскую
мову.
fewer  adj. (выш. ст. ад few) менш, меней ♦ the fewer the better чым менш, тым
лепш
fez n. феска
ﬁancé n. жанıх
ﬁancée n. нявеста
ﬁasco n. (pl. -os) фіяска, поўны правал
ﬁb1 n. infml хлусня, мана, брахня
ﬁb2 v. infml хлусıць, брахаць, манıць
ﬁber AmE = ﬁbre
ﬁbre n. BrE 1. нıтка, ніць 2. валакно
ﬁbroma n. med. фіброма
ﬁbrous adj. валакнıсты
ﬁckle  adj. зменлівы, няўстойлівы; ﬁckle
weather зменлівае надвор’е
ﬁction n. 1. мастацкая літаратура 2. фıкцыя; выдумка, хлусня, вымысел
ﬁctitious adj. фіктыўны; выдуманы
ﬁddle1 n. infml 1. скрыпка 2. BrE махінацыя; махлярства ♦ (as) ﬁt as a ﬁddle мець добрае здароўе; play second ﬁddle іграць другарадную ролю, займаць другараднае становішча
ﬁddle2  v. infml 1. (і)граць на скрыпцы
2. ашукваць, махляваць; He ﬁddles his income
tax. Ён махлюе са сваім падаходным падаткам.
ﬁddle about  phr.v. займацца другараднымі справамі
ﬁddle around phr.v. = ﬁddle about
ﬁddler n. скрыпач
ﬁdelity n. fml (to) 1. вернасць; marital
ﬁdelity шлюбная вернасць 2. дакладнасць;
the ﬁdelity of the translation дакладнасць перакладу; the ﬁdelity of a sound recording чысціня гуказапісу
ﬁdget1  n. infml непаседа, гарэза, жэўжык
ﬁdget2 v. круцıцца, ёрзаць
ﬁeld1  n. 1. поле, луг; in the ﬁeld на полі
2. галіна ведаў/дзейнасці 3. спартыўная пляцоўка ♦ have a ﬁeld day : The tabloid press
had a ﬁeld day with the scandal. Таблоіды смакавалі гэты скандал.
ﬁeld2  adj. 1. палявы; ﬁeld ﬂowers палявыя кветкі; ﬁeld mice палявыя мышы 2. палявы, якı выконваецца ў палявых умовах паза лабараторыяй; a ﬁeld test палявое выпрабаванне
ﬁeld glasses n. pl. палявы бінокль
ﬁeld sports  n. pl. BrE паляванне,
рыбная лоўля

ﬁeld trip
ﬁeld trip  n. 1. экскурсія навучэнцаў
на прадпрыемства, ферму і да т.п. 2. вытворчая практыка навучэнцаў
ﬁend  п. 1. злы дух; нячысцік; д’ябал
2. вырадак, ліхадзей 3. joc. фанат, энтузіяст
ﬁendish  adj 1. жорсткі; страшэнны
2. infml мудрагелісты; складаны, цяжкі; а
ﬁendish question мудрагелістае пытанне
ﬁerce adj. 1. раз’юшаны, раз’ятраны, разлютаваны, шалёны; жорсткі 2. вельмі моцны
ﬁercely  adv. 1. шалёна, люта 2. нястрымна
ﬁery adj. 1. вогненны, агнявы 2. палымяны, палкі; а ﬁery speech палымяная прамова 3. запальчывы; а ﬁery temper запальчывы, гарачы характар
ﬁesta n. фіеста
ﬁfteen num., n. пятнаццаць
ﬁfteenth num., n. пятнаццаты; пятнаццатая частка
ﬁfth num., n. пяты; пятая частка
ﬁfth columnn. пятая калона
ﬁftieth  num., n. пяцідзясяты; пяцідзясятая частка
ﬁfty  num., n. пяцьдзясят; the ﬁfties лıкі
ад 50 да 59 (пра гады, тэмпературу); She
was born in the ﬁfties. Яна нарадзілася ў пяцідзясятых гадах; He is in his late ﬁfties. Яму
далёка за 50 (гадоў).
ﬁfty-ﬁfty1 adj. infml аднолькавы, роўны; You have a ﬁfty-ﬁfty chance of winning. У
вас аднолькавы шанс выйграць а(ль)бо прайграць.
ﬁfty-ﬁfty2  adv. папалам; напалам;
Let’s go ﬁfty-ﬁfty. Давай падзелім (кошт) папалам.
ﬁg1 n. 1. інжыр, фıга 2. фıгавае дрэва, смакоўніца ♦ not care/give a ﬁg (for smb./smth.)
BrE, infml : I don’t care a ﬁg for it. Мне напляваць на гэта.
ﬁg2 1. (пісьмовае скар. ад ﬁgure) малюнак; чарцёж (у кнізе) 2. (пісьмовае скар. ад ﬁgurative(ly)) пераносны; у пераносным сэнсе
ﬁght1  n. 1. бой; бойка 2. барацьба, змаганне
ﬁght2 v. (fought) 1. змагацца, ваяваць; бıцца; ﬁght racism/corruption/poverty змагацца
з расıзмам/карупцыяй/галечай; ﬁght (against)
an enemy змагацца супраць ворага; ﬁght for
independence змагацца за незалежнасць
2. (with smb. over/about smth.) спрачацца
♦ ﬁght a losing battle рабıць што-н. без надзеі на поспех; ﬁght tooth and nail змагацца
вельмі рашуча
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ﬁll
ﬁght off  phr.v. 1. перамагчы; справіцца, адолець, асıліць She fought off the illness. Яна (хутка) справілася з хваробай.
2. адбıць, адагнаць; They fought off the enemy.
Яны адбілі ворага.
ﬁghter  n. 1. змагар, барацьбıт 2. mil.
самалёт-знішчальнік
ﬁghting n. 1. бой; бойка 2. барацьба
ﬁg leaf  n. фıгавы лıсцік (таксама перан.)
ﬁgment n. выдумка; фıкцыя
ﬁgurative  adj. пераносны; фігуральны; in a ﬁgurative sense у пераносным
сэнсе
ﬁgure1  n. 1. фігура 2. aсоба, дзеяч; He
was a prominent ﬁgure of his time. Ён быў выдатным дзеячам свайго часу. 3. лıчба 4. чарцёж; малюнак 5. pl. ﬁgures infml арыфметыка; have a head for ﬁgures мець арыфметычныя здольнасці
ﬁgure2  v. 1. займаць месца, іграць, адыгрываць ролю; She ﬁgured as chief guest that
day. Яна была галоўнай госцяй у той дзень.
2. infml лічыць, меркаваць; вылічаць, вылıчваць; We ﬁgured that he would arrive on Sunday. Мы вылічылі, што ён прыедзе ў нядзелю.
ﬁgure out  phr.v. 1. AmE вылічаць;
падлıчваць; Figure out how much we owe you.
Падлічыце, колькі мы вам вінаватыя.
2. разумець; I can’t ﬁgure him out. Я яго не
разумею.
ﬁgurehead  n. намінальны начальнік/
кіраўнıк; «марыянетка»
ﬁgure-skating n. фігурнае катанне
ﬁlament n. ніць, нıтка; тонкі дрот
ﬁlch v. infml красці, цягнуць (па дробязі)
ﬁle1 n. напıльнік
ﬁle2 n. 1. comput. файл 2. картатэка 3. папка; дасье 4. падшыўка
ﬁle3 n. рад, шарэнга, калона (людзей) ♦ in
single ﬁle адзıн за адным, адзıн за другıм,
гужам
ﬁle4  v. 1. рэгістраваць, падшываць (паперы, дакументы) 2. ісцı адзıн за адным/гужам
ﬁlial adj. сыноўскі; даччын
Filipino1 n. філіпıнец; філіпıнка
Filipino2 adj. філіпıнскі
ﬁll1  n. дастатковая колькасць; eat/drink
one’s ﬁll наесціся/напıцца ўволю
ﬁll2  v. (with) напаўняць; напаўняцца; запаўняць; запаўняцца
ﬁll in phr.v. 1. запаўняць (бланк, анкету і да т.п.) 2. даваць апошнія звесткі; уво-

ﬁlling
дзіць у курс справы; I ﬁlled him in. Я ўвёў яго
ў курс справы. 3. (for) замяшчаць, замяняць
(каго-н.); I’m ﬁlling in for him while he is
on leave. Я замяшчаю яго, пакуль ён у адпачынку.
ﬁll out phr.v. папраўляцца, акругляцца, паўнець; Her cheeks began to ﬁll out. Яна
пачала паўнець з твару.
ﬁll up  phr.v. напаўняць; напаўняцца;
We filled up (the car) with petrol. Мы заправіліся бензінам.
ﬁlling  n. 1. напаўненне; начынка, фарш
2. пломба (зубная)
ﬁlling station  n. бензакалонка,
заправачная станцыя
ﬁlly n. zool. жаробка
ﬁlm1  n. 1. фільм; а colour/silent ﬁlm каляровы/нямы фільм; a documentary/feature
ﬁlm дакументальны/мастацкі фільм; a horror ﬁlm фільм жахаў; a ﬁlm critic/director/
producer кінакрытык/кінарэжысёр/кінапрадзюсар; make/shoot a ﬁlm здымаць фільм;
What ﬁlm is on today? Які фільм ідзе сёння?
ﬁlm2 v. здымаць фільм; экранізаваць
ﬁlming  n. стварэнне фıльма; здымкі
фıльма
ﬁlm-maker n. стваральнік фıльма;
кінарэжысёр
ﬁlm star n. кіназорка
ﬁlmstrip n. дыяфıльм
ﬁlmy  adj. празрысты (асабліва пра
тканіны)
ﬁlter1 n. фільтр
ﬁlter2 v. фільтраваць, працэджваць
ﬁlth  n. 1. гразь, бруд 2. брыдота, паскудства
ﬁlthy adj. брудны, агıдны
ﬁltration n. фільтрацыя
ﬁn n. плаўнıк
ﬁnal1  n. 1. sport фінал, фiнальная сустрэча/гульня 2. pl. ﬁnals BrE выпускныя экзамены; sit/take one’s ﬁnals здаваць выпускныя экзамены
ﬁnal2 adj. апошні; канчатковы
ﬁnale  n. mus. фінал; a grand ﬁnale
урачысты фінал
ﬁnalist n. фіналıст; фіналıстка
ﬁnality  n. завершанасць; незваротнасць
ﬁnalize, BrЕ ﬁnalise  v. завяршаць;
афармляць (канчатковы варыянт)
ﬁnally adv. 1. нарэшце; у рэшце рэшт,
урэшце 2. у канцы, напрыканцы, на заканчэнне, у заключэнне; And ﬁnally I would like
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ﬁne arts
to thank you all for help. І ў заключэнне я хацеў бы падзякаваць усім вам за дапамогу.
3. канчаткова; The matter was not ﬁnally settled until later. Справа была канчаткова вырашана толькі пазней.
ﬁnance1 n. фінансы
ﬁnance2 v. фінансаваць
ﬁnancial adj. фінансавы
ﬁnancier n. фінансıст
ﬁnch n. zool. берасцянка, зяблік
ﬁnd1  n. (цікавая або каштоўная) знаходка
ﬁnd2  v. (found) 1. знаходзіць; ﬁnd a
solution знаходзіць вырашэнне; I called but
found him out. Я зайшоў, але не заспеў яго
(дома); ﬁnd oneself апынуцца (дзе-н.), трапіць (куды-н.); He found himself in hospital.
Ён апынуўся ў шпіталі. 2. існаваць; расцı;
These ﬂowers are found only in Africa. Гэтыя
кветкі сустракаюцца толькі ў Афрыцы.
3. лічыць; адчуваць; зразумець; I found (that)
I was mistaken. Я зразумеў, што памыляўся.
4. law, fml прызнаваць, выносіць прыгавор;
The jury found him guilty. Прысяжныя прызналі яго вінаватым. ♦ ﬁnd fault with smb./
smth. прыдзірацца да каго-н./чаго-н., чапляцца да каго-н./чаго-н.; ﬁnd one’s way to знайсцı дарогу да
ﬁnd out  phr.v. даведвацца, выяўляць; высвятляць, выясняць; Have you found
out the train schedule? Ты даведаўся (пра)
расклад цягнікоў?
ﬁnding n. 1. law рашэнне (суда) 2. pl.
ﬁndings высновы, заключэнне; атрыманыя
даныя
ﬁne1 n. штраф; a heavy ﬁne вялıкі штраф;
impose a ﬁne накладаць штраф
ﬁne2 v. штрафаваць
ﬁne3  adj. 1. прыгожы, цудоўны; а ﬁne
house прыгожы дом; a ﬁne musician цудоўны музыкант 2. вельмі добры (пра самаадчуванне); I feel ﬁne. Я адчуваю сябе выдатна.
3. ясны; сухı (пра надвор’е) 4. (вельмі) тонкі
(таксама перан.); ﬁne silk тонкі шоўк; ﬁne
rain дробны дождж; ﬁne distinctions тонкія
разыходжанні
ﬁne4  adv. infml у самы раз; якраз; This
dress will suit me ﬁne. Гэта сукенка якраз мне
падыдзе; do ﬁne (пра самаадчуванне) вельмі
добра; How is your wife? – She’s doing ﬁne,
thank you. Як здароўе вашай жонкі? – Вельмі
добра, дзякуй.
ﬁne arts n. pl. the ﬁne arts выяўленчае мастацтва

ﬁnesse
ﬁnesse n. 1. такт 2. майстэрства, умельства 3. хıтрасць
ﬁnger n. палец (на руцэ) ♦ have a ﬁnger
in every pie infml быць замешаным у чым-н.,
мець дачыненне да розных падзей; have/
keep one’s ﬁngers in the till BrE, infml красці
(казённыя) грошы, запускаць руку ў касу;
have/keep one’s ﬁngers on the pulse трымаць
руку на пульсе (падзей, змен і да т.п.); keep
one’s ﬁngers crossed infml спадзявацца на лепшае; not to lift/raise a ﬁnger палец аб палец
не ўдарыць, пальцам не паварушыць; саломку не пераломіць; work one’s ﬁngers to the
bone працаваць вельмі старанна/не пакладаючы рук; be all ﬁngers and thumbs быць
няспрытным, няўмелым; His all ﬁngers are
thumbs. У яго рукі не адтуль растуць; not lay
a ﬁnger on smb. пальцам не крануць/не
зачапıць каго-н.; put one’s ﬁnger on smth.
правільна разумець што-н.; папасці ў самую
кропку; not put one’s ﬁnger on smth. не магчы/быць не ў стане разабрацца ў якой-н.
сітуацыі
ﬁngernail n. пазногаць (на руцэ)
ﬁngerprint  n. адбıтак/след пальца(ў)
ﬁngertip  n. кончык пальца ♦ have
smth. at one’s ﬁngertips 1) ведаць што-н. як
свае пяць пальцаў 2) мець што-н. пад рукой/у непасрэднай блıзкасці; трымаць што-н.
напагатове
ﬁnicky adj. 1. пераборлівы 2. карпатлıвы; a ﬁnicky job карпатлıвая праца
ﬁnish1  n. канец, завяршэнне, фıніш
♦ from start to ﬁnish з пачатку да канца
ﬁnish2  v. 1. канчаць; канчацца 2. sport
фінішаваць; He ﬁnished second. Ён фінішаваў
другім.
ﬁnish off  phr.v. завяршаць, даводзіць да канца
ﬁnish up  phr.v. infml 1. (нарэшце)
апынуцца (дзе-н.); аказацца ў якıм-н. становішчы; He ﬁnished up in jail. Ён апынуўся ў
турме. 2. даесці, дапıць
ﬁnished  adj. 1. завершаны 2. : be ﬁnished 1) скончыць; Are you ﬁnished with your
work? Ты скончыў сваю працу? 2) прапасці,
трапіць у бязвыхаднае становішча; If he refuses to help us we’re ﬁnished. Калі ён не згодзіцца памагчы нам, мы прапалі.
ﬁnishing  adj. апошні; the ﬁnishing
touches апошні штрых, заключны акорд
ﬁnite  adj. 1. абмежаваны 2. ling.
асабовы (пра дзеяслоў)
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ﬁrst
Finn n. фін; фıнка; the Finns фıны
Finnish1 n. фıнская мова
Finnish2 adj. фıнскі
ﬁord n. фіёрд
ﬁr n. 1. елка, ёлка, ялıна 2. пıхта
ﬁre1  n. 1. агонь, полымя; 2. пажар; put
out the ﬁre тушыць пажар 3. вогнішча, касцёр 4. стралянıна, стральба ♦ between two
ﬁres памıж двух агнёў; play with ﬁre гуляць/
жартаваць з агнём; a speech full of ﬁre палымяная/палкая прамова; be on ﬁre гарэць,
быць у агнı; catch ﬁre загарацца; set ﬁre to
smth. падпальваць што-н.
ﬁre2 v. 1. страляць 2. звальняць (з працы)
ﬁrearms  n. pl. fml агнястрэльная
зброя
ﬁrebomb n. запальная бомба
ﬁre brigade n. пажарная каманда
ﬁrebug n. infml падпальшчык
ﬁre engine n. пажарная машына
ﬁre escape n. пажарная лесвіца
ﬁre extinguisher  n. вогнетушыцель
ﬁreﬁghter n. пажарны, пажарнік
ﬁreﬂy n. zool. святляк, светлячок
ﬁreman  n. (pl. -men) пажарны, пажарнік
ﬁreplace n. камıн; ачаг
ﬁreproof  adj. вогнетрывалы; незгаральны
ﬁre station n. пажарнае дэпо
ﬁrewood n. дровы
ﬁrework(s) n. феерверк
ﬁring n. 1. стральба, стралянıна 2. звальненне
ﬁrm1 n. фıрма
ﬁrm2  adj. 1. цвёрды; моцны, трывалы; a
ﬁrm foundation трывалы падмурак 2. устойлівы, стабıльны; ﬁrm prices стабıльныя цэны
3. цвёрды, непахıсны; a ﬁrm decision цвёрдае рашэнне; a ﬁrm conviction цвёрдая ўпэўненасць
ﬁrmly adv. цвёрда, непахıсна
ﬁrmness  n. 1. цвёрдасць 2. трываласць 3. непахıснасць; рашучасць
ﬁrst1  num., n., adj. першы (на пісьме
часта 1st); the ﬁrst of May/May 1st Першае
мая; He was the ﬁrst to come. Ён прыйшоў
першым; for the ﬁrst time упершыню, першы раз ♦ at ﬁrst sight/glance 1) з першага позірку/погляду 2) на першы погляд; на першае
вока; як на першае ўражанне; in the ﬁrst
place найперш, перш за ўсё; ﬁrst come, ﬁrst
served ≅ першага першым і абслугоўваюць

ﬁrst
ﬁrst2  adv. 1. спачатку; Do this ﬁrst. Спачатку зрабі гэта. 2. упершыню; I’ve loved you
since I ﬁrst saw you. Я пакахаў вас з таго моманту, як упершыню ўбачыў. ♦ at ﬁrst спачатку; ﬁrst of all перш за ўсё; ﬁrst and foremost найперш
ﬁrst aid n. першая дапамога
ﬁrstborn n. першынец
ﬁrst class1 n. першы клас
ﬁrst-class2 adj. першакласны, высакаякасны; ﬁrst-class tickets білеты першага
класа; ﬁrst-class work першакласная/выдатная праца
ﬁrst class3 adv. першым класам; She
always travels ﬁrst class. Яна заўсёды ездзіць
першым класам.
ﬁrst cousin  n. стрыечны брат;
стрыечная сястра
ﬁrst ﬂoor  n. (звыч. the ﬁrst ﬂoor)
1. BrE другı паверх 2. AmE першы паверх
ﬁrst-hand adj. з першых рук; ﬁrsthand information звесткі з першых рук
ﬁrst lady  n. the First Lady першая
лэдзі; жонка прэзідэнта (у ЗША)
ﬁrstly  adv. па-першае; There are two
reasons for my refusal. Firstly,... Мая адмова
мае дзве прычыны. Па-першае, ...
ﬁrst name  n. імя (што стаіць перад прозвішчам); be on ﬁrst-name terms
быць добра знаёмым, у сяброўскіх адносінах
(з кім-н.)
ﬁrst night n. прэм’ера
ﬁrst person n. the ﬁrst person ling.
першая асоба (пра займеннікі і формы дзеяслова); in the ﬁrst person ад першай асобы;
The novel is written in the ﬁrst person. Раман
напісаны ад першай асобы.
ﬁrst-rate adj. першакласны, выдатны
ﬁr tree n. елка, ёлка, ялıна
ﬁscal adj. fml фінансавы; фiскальны; ﬁscal policy фінансавая палıтыка
ﬁsh1  n. (pl. ﬁsh or ﬁshes) 1. рыба, рыбіна;
He caught several ﬁsh. Ён злавіў некалькі
рыбін; freshwater ﬁsh прэснаводная рыба;
frozen/smoked ﬁsh марожаная/вэнджаная рыба 2. the Fishes astron. Рыбы (сузор’е) 3. the
Fishes astrol. Рыбы (знак задыяка); чалавек,
якı нарадзıўся пад гэтым знакам ♦ have bigger/other ﬁsh to fry мець больш важныя або
цікавыя справы; neither ﬁsh nor fowl ні рыба
ні мяса; ні тое ні сёе; there are other ﬁsh in
the sea ≅ свет клıнам не сышоўся (на кім-н.,
чым-н.)
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ﬁt
ﬁsh2 v. 1. лавıць рыбу, рыбачыць; go ﬁshing
пайсцı на рыбалку 2. (for) шукаць; ﬁsh for
the key/a coin in one’s pocket шукаць ключ/
манету ў кішэні; He ﬁshed for the right word.
Ён шукаў патрэбнае слова; ﬁsh for compliments напрошвацца на кампліменты ♦ ﬁsh in
troubled waters лавıць рыбу ў каламутнай/
мутнай вадзе
ﬁsh out  phr.v. 1. выцягваць, вымаць
2. выпытваць, вывуджваць
ﬁsh and chips  n. рыба са смажанай бульбай
ﬁsherman  n. (pl. -men) рыбак,
рыбалоў
ﬁshery  n. 1. рыбная прамысловасць;
рыбная гаспадарка 2. месца ў моры або рацэ,
дзе ловяць шмат рыбы
ﬁshing  n. 1. рыбная лоўля, рыбалка; go
ﬁshing iсцı на рыбалку 2. рыбалоўства
ﬁshing rod n. вуда
ﬁshmonger  n. гандляр/гандлярка
рыбай; the ﬁshmonger’s рыбная крама
ﬁshy  adj. 1. рыбны (пра смак, пах)
2. infml падазроны; This sounds ﬁshy. Гэта гучыць падазрона.
ﬁssion  n. phys., biol. расшчапленне; дзяленне (атамаў, клетак)
ﬁssure  n. шчыліна; трэшчына (у скале,
зямлі)
ﬁst  n. кулак; clench one’s ﬁsts сціскаць
кулакı
ﬁt1  n. (of) 1. прыпадак; прыступ (пра хваробу; таксама перан.); a ﬁt of coughing/rage
прыступ кашлю/гневу 2. парыў; настрой
♦ by/in ﬁts and starts урыўкамі, нерэгулярна
ﬁt2  adj. 1. (for) прыгодны, прыдатны; This
meat is not ﬁt to eat. Гэта мяса не прыдатнае
для ежы./Гэта мяса нельга есці. 2. (for)
здаровы; He is still not ﬁt for work. Ён яшчэ не
можа працаваць. 3. у (добрай) форме; He’s
very ﬁt this season. Ён у вельмі добрай форме
ў гэтым сезоне; keep ﬁt захоўваць (добрую)
форму; I run every morning to keep ﬁt. Я займаюся бегам кожную раніцу, каб заставацца
ў форме. ♦ (as) ﬁt as a ﬁddle infml у добрым
здароўі; He is over ninety now, but still as ﬁt as
a ﬁddle. Яму зараз за дзевяноста, але ён яшчэ
добра сябе адчувае.
ﬁt3 v. 1. падыходзіць, адпавядаць; Your description ﬁts the facts. Ваша апісанне адпавядае фактам. 2. пасаваць; быць якраз (памерам); This suit ﬁts him very well. Гэты касцюм
добра сядзіць на ім. 3. прыладжваць, прыладкоўваць

ﬁtful
ﬁt in  phr.v. 1. знаходзіць час (для
чаго-н./каго-н.); I can ﬁt you in next week.
Я магу прызначыць вам сустрэчу на нaступным тыдні. 2. (with) супадаць; падыходзіць;
That ﬁts in with my plans. Гэта цалкам супадае
з маімі планамі; His story ﬁts in with hers. Яго
аповед пацвярджае яе словы.
ﬁtful adj. перарывісты; нерэгулярны
ﬁtness n. 1. (for) прыгоднасць, прыдатнасць; адпаведнасць 2. добрае здароўе; натрэніраванасць; a ﬁtness centre фıтнес-цэнтр,
цэнтр здароўя
ﬁtted adj. 1. (with) усталяваны, абсталяваны (чым-н.); Is the car ﬁtted with a radio? Ці
ёсць у аўтамабілі радыё? 2. прыладкаваны
(прыбіты, прыкручаны і да т.п.); a ﬁtted
carpet BrE дыван на ўвесь пакой 3. (пра
адзенне) якое аблягае фігуру
ﬁtter n. зборшчык, слесар-мантажнік
ﬁtting n. 1. звыч. pl. ﬁttings абсталяванне; electric ﬁttings электраабсталяванне
2. прымерка (адзення)
ﬁve  num., n. пяць; пяцёра; пяцёрка; Volume 5 пяты том; It’s after ﬁve. Цяпер шостая
гадзіна; ﬁve hundred пяцьсот
ﬁver n. BrE, infml пяць фунтаў; банкнот
у пяць фунтаў; It costs a ﬁver. Гэта каштуе 5
фунтаў; I’ve got only ﬁvers. У мяне толькі
банкноты па 5 фунтаў.
ﬁx1 n. 1. infml няёмкае або цяжкае/цяжкое
становішча; be in a ﬁx быць/апынуцца ў цяжкім становішчы 2. infml доза/укол (наркотыку) 3. вызначэнне месца (каго-н./чаго-н.); We
couldn’t get a ﬁx on his whereabouts. Мы не
маглі вызначыць яго месцазнаходжанне.
ﬁx2 v. 1. замацоўваць; устанаўліваць, устанаўляць 2. вырашаць, вызначаць; They ﬁxed
the rent at £100 a month. Яны вызначылі рэнту ў 100 фунтаў (стэрлінгаў) за месяц; How
are you ﬁxed for Sunday? Якія твае планы на
нядзелю? 3. папраўляць, рамантаваць, наладжваць 4. гатаваць (ежу) 5. infml фальсіфікаваць (вынікі выбараў, спаборніцтва)
6. infml караць 7. AmE, infml кастрыраваць,
лягчаць, пакладаць (жывёлу)
ﬁx on phr.v. 1. вырашаць, дамаўляцца; Let’s ﬁx on a date. Давайце дамовімся пра
дату. 2. затрымліваць (думкі, увагу); спыняць
(позірк); She ﬁxed her eyes on the clock. Яна
спыніла свой позірк на гадзінніку.
ﬁx upphr.v.адрамантаваць, прыстасаваць
ﬁxed  adj. 1. нерухомы, замацаваны (пра
абсталяванне, мэблю) 2. дамоўлены; выра-
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ﬂamingo
шаны; a ﬁxed time/date дамоўлены час/дзень;
ﬁxed prices фіксаваныя цэны 3. цвёрды,
непахıсны; He has ﬁxed ideas. Яго погляды не
мяняюцца.
ﬁxture n. 1. BrE запланаванае спартыўнае мерапрыемства 2. нерухомае абсталяванне (у доме); сантэхніка 3. хто-н./што-н. як
пастаянная прыналежнасць да пэўнага
асяроддзя; звычайная з’ява; She was a ﬁxture
in the city’s nightclubs. Яна была сталай наведвальніцай начных клубаў у горадзе.
ﬁzz  v. шыпець, бурболіць, пеніцца (пра
вадкасці, напіткі)
ﬁzzy  adj. BrE шыпучы; газiраваны (пра
напіткі)
fjord n.= ﬁord
ﬂabby adj. 1. infml друзлы; адвıслы; вялы 2. слабы
ﬂack n. = ﬂak
ﬂag1  n. сцяг; hoist/raise the ﬂag узнімаць/уздымаць сцяг; The ﬂags were at half
mast. Сцягі былі прыспушчаныя (у знак
жалобы). ♦ ﬂy/show/wave the ﬂag дэманстраваць патрыятызм/падтрымку сваёй радзıмы, арганізацыі і да т.п.
ﬂag2 v. слабець; стамляцца; панікаць
ﬂag down  phr.v. спыняць таксı/
машыну
ﬂag day  n. 1. дзень збору грошай на
дабрачынныя мэты 2. Flag Day Дзень
нацыянальнага сцяга ў ЗША (14 чэрвеня)
ﬂagpole n. флагшток
ﬂagrant adj. абуральны; страшэнны
ﬂagship n. флагманскі карабель, флагман; the ﬂagship of the industry флагман гэтай (галіны) прамысловасці
ﬂair  n. (for) здольнасць, здатнасць, талент
ﬂak n. жорсткая крытыка
ﬂake  n. звыч. pl. ﬂakes (of) камякı,
шматкı; cornﬂakes/oat ﬂakes кукурузныя/
аўсяныя шматкı; snowﬂakes/ﬂakes of snow
сняжынкі
ﬂak jacket n. бронекамізэлька
ﬂaky  adj. крохкі; ломкі; ﬂaky pastry
слаıстае цеста
ﬂamboyant  adj. 1. квяцıсты;
пышны 2. паказны; (сама)упэўнены
ﬂame  n. полымя; be in ﬂames гарэць,
быць у агнı, палаць, палымнець
ﬂaming adj. 1. якı палае агнём, у агнı
2. яркі, палымяны 3. ярка-чырвоны; вогненна-рыжы
ﬂamingo n. zool. фламıнга

ﬂammable
ﬂammable  adj. згаральны; вогненебяспечны
ﬂan  n. адкрыты пірог (звыч. з фруктовай начынкай, сырам і да т.п.); a mushroom
ﬂan пірог з грыбамі
ﬂank n. 1. бок (у чалавека або жывёліны) 2. mil. фланг
ﬂannel  n. 1. фланель 2. BrE рукавıчка
для абцірання (мыцця) твару, цела
ﬂap1  n. 1. узмах; лопат, лапатанне (пра
крылы, ветразі) 2. : the ﬂap of a pocket/envelope клапан кішэні/канверта; the ﬂap of
a tent полка палаткі; ear ﬂaps вушы шапкі;
a cap with ﬂaps аблавуха, шапка-вушанка
3. ifml паніка, хваляванне
ﬂap2 v. махаць; ляпаць, лопаць, лапатаць,
ляскаць; The birds were ﬂapping their wings.
Птушкі махалі крыламі.
ﬂare1  n. 1. яркае няроўнае святло 2. успышка агню 3. светлавы сігнал; сігнальная
ракета 4. клёш (пра адзенне)
ﬂare2  v. палаць, ярка гарэць, успыхваць;
ускіпаць (таксама перан.)
ﬂare up phr.v. 1. успыхваць 2. выбухаць (пра вайнy, эпідэмію і да т.п.) 3. чырванець 4. ускіпаць, узгарацца, узбуджацца
ﬂash1  n. успышка, пробліск; in a ﬂash
імгненна, вокамгненна
ﬂash2 v. успыхваць, блıскаць
ﬂash by phr.v. пралятаць (пра час)
ﬂashback n. 1. рэтраспекцыя (у фільме, рамане і да т.п.) 2. успамıн пра падзею ў
мінулым (нечаканы і хвалюючы)
ﬂashlight  n. 1. кішэнны ліхтар 2. успышка (у фатаграфіі)
ﬂashy adj. infml кıдкі, яркі, крыклıвы
ﬂask n. 1. колба; пляшка 2. BrE тэрмас
ﬂat1 n. кватэра; a ground-ﬂoor ﬂat кватэра на першым паверсе; a block of ﬂats
шматкватэрны дом
ﬂat2 adj. 1. плоскі, пляскаты (камень); роўны; а ﬂat roof плоскі дах; а ﬂat surface роўная паверхня; ﬂat foot med. плоскаступнёвасць; ﬂat shoes туфлі без абцасаў;
а ﬂat tyre спушчаная шына; The battery is
ﬂat. BrE Батарэйка села. 2. катэгарычны, канчатковы; a ﬂat refusal катэгарычная адмова
3. сумны, аднастайны, нудны; Life here seems
ﬂat. Жыццё тут здаецца сумным; His story fell
ﬂat. Яго аповед не выклікаў зацікаўленасці.
♦ and that’s ﬂat гэта маё канчатковае рашэнне
ﬂat3  adv. 1. роўна; плазам 2. рашуча,
катэгарычна
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ﬂesh
ﬂatﬁsh n. zool. камбала
ﬂat-footed  adj. 1. плоскаступнёвы
2. AmE не падрыхтаваны да пэўнай падзеі;
He was caught ﬂat-footed by the crisis. Крызіс
здарыўся для яго нечакана.
ﬂatly adv. катэгарычна, рашуча
ﬂatten v. раўняць, разраўноўваць
ﬂatter v. ліслıвіць, падлıзвацца
ﬂatterer  n. ліслıвец, падлıзнік, падлıза
ﬂattering adj. 1. ліслıвы 2. прыемны;
якı дадае прыгажосці
ﬂattery n. ліслıвасць
ﬂavor1 AmE = ﬂavour1
ﬂavor2 AmE = ﬂavour2
ﬂavour1 n. смак, прысмак; пах (таксама перан.); The ﬁlm gives you the ﬂavour of
Paris in the twenties. Фільм перадае атмасферу Парыжа ў дваццатыя гады.
ﬂavour2  v. прыпраўляць, запраўляць
(ежу)
ﬂaw n. загана, хıба, дэфект
ﬂawed  adj. заганны; пашкоджаны, сапсаваны
ﬂawless adj. беззаганны
ﬂax n. лён
ﬂay  v. 1. здзіраць скуру 2. fml рэзка крытыкаваць
ﬂea n. блыха; a ﬂea market блышыны рынак/базар
ﬂeck n. (of) 1. крапін(к)а; пляма 2. крупıнка, драбıнка
ﬂed past, p.p. → ﬂee
ﬂee  v. (ﬂed) fml (from) уцякаць; ﬂee the
country уцякаць з краıны
ﬂeece1 n. воўна, руно, шэрсць (авечкі)
ﬂeece2 v. infml абіраць, абдзіраць (каго-н.)
(перан.)
ﬂeet n. флот; флатылія
ﬂeeting adj. мімалётны
Fleet Street  n. Фліт-стрыт (вуліца ў
Лондане, дзе раней знаходзіліся рэдакцыі большасці брытанскіх газет. Цяпер ужываецца
ў сэнсе “брытанскія газеты наогул”)
Flemish1  n. 1. фламандская мова
(нідэрландская мова, якая ўжываецца ў паўночнай Бельгіі) 2. the Flemish фламандцы
Flemish2  adj. фламандскі; Flemish
painting фламандскі жывапіс
ﬂesh n. 1. цела; плоць 2. мякаць (пладоў)
♦ one’s ﬂesh and blood сваякı; in the ﬂesh у
рэчаıснасці; жывы; make one’s ﬂesh creep :
It makes my ﬂesh creep. У мяне па целе бегаюць

ﬂesh wound
мурашкі; put ﬂesh on smth. дадаваць падрабязнасці, дэталі (да аповеду, плана і
да т.п.); go the way of all ﬂesh паміраць
ﬂesh wound n. лёгкае раненне
ﬂeshy adj. мясıсты; тоўсты
ﬂew past → ﬂy2
ﬂex1  n. BrE провад, шнур; an electric
ﬂex электрычны шнур
ﬂex2  v. 1. згінаць, гнуць 2. сціскаць; напружваць
ﬂexible  adj. 1. гнуткі, гıбкі, падатлівы 2. якı лёгка адаптуецца да розных абставін
ﬂick1  n. пстрыканне, лясканне, шчоўканне; змахванне (як аднаразовае дзеянне)
ﬂick2 v. 1. пстрыкaць, ляскаць, шчоўкаць;
змахваць; ﬂick the switch шчоўкнуць/пстрыкнуць выключальнікам 2. перагортваць, гартаць (кнігу, часопіс і да т.п.)
ﬂicker1 v. мігцець, мільгаць, мільгацець
ﬂicker2  n. 1. мігаценне, мігценне, мільгаценне; the ﬂicker of a candle мільгаценне
свечкі 2. міганне; the ﬂicker of an eyelid міганне павека 3. пробліск (надзеі, зацікаўленасці); успышка (гневу)
ﬂier n. = ﬂyer
ﬂies  n. pl. BrE шырынка, прарэх (штаноў)
ﬂight1  n. 1. палёт, пералёт; рэйс; а domestic/an international ﬂight унутраны/міжнародны рэйс; a space ﬂight касмıчны палёт
2. чарада (птушак) 3. пралёт (лесвічны)
♦ а ﬂight of fancy/imagination палёт фантазіі
ﬂight2  n. уцёкі ♦ put smb. to ﬂight dated
прымусіць каго-н. уцякаць; take ﬂight уцякаць
ﬂight crew n. экіпаж самалёта
ﬂight deck  n. 1. кабıна пілота 2. узлётная палуба (на авіяносцы)
ﬂight lieutenant n. капітан авіяцыі (у Вялікабрытаніі)
ﬂighty  adj. infml легкадумны; шалапутны
ﬂimsy  adj. 1. нямоцны; ненадзейны
2. тонкі і празрысты; a ﬂimsy dress тонкая,
празрыстая сукенка 3. слабы; непераканаўчы; а ﬂimsy excuse слабае апраўданне
ﬂinch  v. 1. (at) уздрыгваць 2. (from)
ухіляцца
ﬂing1  n. infml кароткі перыяд бесклапотнага і вясёлага жыцця
ﬂing2 v. (ﬂung) кıдаць; кıдацца; шпурляць
ﬂint n. крэмень
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ﬂop
ﬂinty  adj. 1. крамянıсты; крэмніевы,
крамянёвы 2. халодны, суровы; a ﬂinty look/
stare суровы позірк
ﬂip  v. 1. падкідаць, падкıдваць уверх
(што-н. лёгкае) 2. (on/off) націскаць (на
кнопку, выключальнік і да т.п.); пстрыкаць
3. раззлавацца; пстрыкаць, фыркаць
ﬂip over  phr.v. 1. перагортваць
(старонкі кнігі) 2. перакулıцца; перавярнуцца (пра аўтамабіль)
ﬂipper n. zool. плаўнıк; ласт
ﬂirt1 n. какетка (пра жанчыну)
ﬂirt2  v. фліртаваць, заляцацца, какетнічаць
ﬂit  v. пералятаць; пырхаць (таксама перан.); Bees ﬂit from ﬂower to ﬂower. Пчолы пералятаюць з кветкі на кветку; He ﬂits from
one job to another. Ён пырхае з аднаго месца
працы на іншае.
ﬂoat1 n. паплавок, буй
ﬂoat2  v. плаваць, плысці, плыць (на паверхні); лунаць; Wood ﬂoats on water. Дрэва
не тоне ў вадзе.
ﬂock1  n. 1. статак (авечак, коз); чарада
(птушак) 2. натоўп 3. lit., eccl. парафіяне
ﬂock2  v. тоўпіцца; валам валıць; Crowds
ﬂocked to the exhibition. Людзі валам валілі на
выставу.
ﬂoe n. льдзıна, крыга
ﬂog v. 1. лупцаваць, біць (каго-н. бізуном,
пугай і да т.п.) 2. BrE, infml уперці, прадаць,
навязаць (што-н. каму-н.) ♦ ﬂog a dead horse
BrE, infml марнаваць сıлы і час
ﬂood1  n. 1. паводка 2. паток (слёз, слоў);
a ﬂood of complaints паток скаргаў
ﬂood2  v. затапляць, заліваць, навадняць;
запаўняць; Cheap imported goods are ﬂoоding
the market. Танныя імпартныя тавары навадняюць рынак.
ﬂoodgate  n. шлюз ♦ open the ﬂoodgates (of smth.) 1) адкрываць дарогу (чаму-н.)
2) даваць волю (пачуццям)
ﬂoodlight n. пражэктар
ﬂoor  n. 1. падлога 2. паверх; the ground/
ﬁrst/second/top ﬂoor BrE першы/другı/трэці/
верхні паверх 3. дно (мора, акіяна) 4. the
ﬂoor месцы членаў парламента ў зале пасяджэнняў 5. the ﬂoor : get/give the ﬂoor атрымаць/даць слова 6. мінімальны ўзровень
(цэн, заработнай платы)
ﬂoor lamp n. таршэр
ﬂop1 n. правал, няўдача (звыч. пра фільм,
п’есу і да т.п.)

ﬂop
ﬂop2  v. 1. плюхaцца, шлёпaцца 2. infml
цярпець няўдачу; The play ﬂopped. П’еса правалілася.
ﬂora n. флора, раслıннасць
ﬂoral  adj. 1. зроблены з кветак або
ўпрыгожаны кветкамі 2. квяцıсты; a ﬂoral
dress квяцıстая сукенка
ﬂorid  adj. 1. чырвоны; пачырванелы
(твар) 2. квяцıсты; напышлівы, вычварны; a
ﬂorid language/style напышлівая мова/напышлівы стыль
ﬂorist  n. кветкавод; уладальнік/уладальніца магазıна кветак або той, хто працуе
ў ім; the ﬂorist’s магазıн кветак
ﬂounder1 n. zool. (дробная) камбала
ﬂounder2  v. 1. цялепкацца, боўтацца
2. блытацца, рабıць памылкі
ﬂour1 n. мука
ﬂour2 v. пасыпаць мукой
ﬂourish v. квітнець, працвітаць
ﬂout  v. наўмысна парушаць закон, правілы
ﬂow1  n. цячэнне, плынь, паток (таксама
перан.); the ﬂow of immigrants паток імігрантаў
ﬂow2  v. цячы, лıцца; The river ﬂows into
the Baltic Sea. Рака ўпадае ў Балтыйскае
мора.
ﬂower1  n. кветка; be in ﬂower цвісцı,
быць у квецені; come into ﬂower зацвітаць;
the ﬂower of smth. fml лепшая частка чаго-н.;
the ﬂower of the nation’s youth цвет молaдзі
краıны
ﬂower2 v. цвісцı (таксама перан.)
ﬂower bed n. клумба, кветнік
ﬂown p.p. → ﬂy2
ﬂu n. infml грып; bird ﬂu птушыны грып
ﬂuctuate  v. (between) хістацца, вагацца; кратацца; Prices ﬂuctuated between $50
& $70. Цэны вагаліся ад 50 да 70 долараў.
ﬂuctuation n. (in) хістанне, ваганне; кратанне
ﬂuency n. бегласць; плаўнасць
ﬂuent adj. (in) беглы, свабодны; He is
ﬂuent in English./His English is ﬂuent. Ён свабодна размаўляе на англійскай мове.
ﬂuffy  adj. 1. мяккі; пухкі, пушысты
2. мяккі, пухкі, лёгкі (пра ежу)
ﬂuid1  n. вадкасць; cleaning ﬂuid вадкасць для мыцця, чысткі
ﬂuid2  adj. fml 1. плаўны, грацыёзны
(пра музыку, рухі) 2. зменлівы, нестабıльны
(пра сітуацыю)
ﬂuke n. infml (нечаканая) удача; выпадак
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foamy
ﬂung past, p.p. → ﬂing2
ﬂunk v. AmE, infml 1. правалıць экзамен,
тэст 2. правалıць каго-н. на экзамене
ﬂuorescent adj. флуарэсцэнтны
ﬂuoride n. chem. фтарыд
ﬂush1 n. 1. прылıў крывı; румянец 2. прыступ; a ﬂush of anger прыступ злосці; a ﬂush
of embarrassment момант разгубленасці
3. спуск вады (у прыбіральні)
ﬂush2 v. 1. прамываць, змываць (струменем вады); спускаць ваду (у прыбіральні); прамывацца, змывацца; infml выганяць 2. (па)
чырванець
ﬂute n. mus. флейта
ﬂutist n. флейтыст
ﬂutter  v. 1. махаць, лопаць, лапатаць,
біць крыламі; The bird ﬂuttered its wings.
Птушка махала крыламі. 2. трапятаць; трапятацца; дрыжэць; развявацца, калыхацца;
Flags ﬂuttered in the breeze. Вецер калыхаў
сцягі.
ﬂux  n. 1. няспынны рух; змяненне; The
world is in a ﬂux. Свет пастаянна змяняецца.
2. паток, плынь
ﬂy1  n. муха ♦ a/the ﬂy in the ointment
≅ лыжка дзёгцю ў бочцы мёду
ﬂy2  v. (ﬂew, ﬂown) лятаць, ляцець ♦ ﬂy
into a rage раззлавацца, раз’юшыцца; раз’ятрыцца; ﬂy open (нечакана) расчыняцца насцеж; The doors ﬂew open. Дзверы расчыніліся насцеж.
ﬂy in phr.v. прылятаць
ﬂy offphr.v. адлятаць
ﬂyer n. infml лётчык
ﬂying  adj. якı лятае, лятучы ♦ а ﬂying
visit BrE (вельмі) кароткатэрміновы візıт;
with ﬂying colours з вялıкім поспехам, вельмі паспяхова
ﬂying ﬁsh ] n. zool. лятучая рыба
ﬂying ofﬁcer n. старшы лейтэнант
(у брытанскай авіяцыі)
ﬂying saucer  n. «лятаючая талерка» (НЛА, неапазнаны лятаючы аб’ект)
ﬂying squad  n. мабıльны паліцэйскі атрад (у Вялікабрытаніі)
ﬂyover n. BrE пуцеправод; эстакада
FM  (скар. ад frequency modulation)
частотная мадуляцыя, ЧМ
foal1 n. жарабя, жарабё
foal2 v. жарабıцца
foam1 n. пена
foam2 v. пеніцца
foam rubber n. паралон
foamy adj. пеністы

focal
focal adj. цэнтральны; вельмі важны
foci n. pl. → focus1
focus1  n. (pl. focuses or foci) фокус;
цэнтр; the focus of attention цэнтр увагі
focus2 v. (on/upon) змясцıць у фокусе/
цэнтры; засяродзіць (увагу, думкі); The recent
events have focused public attention on the region. Апошнія падзеі засяродзілі ўвагу грамадскасці на гэтым рэгіёне.
fodder  n. 1. корм для скацıны, фураж
2. (неадабральна) рэчы або людзі, што могуць быць выкарыстаны для пэўнай мэты;
cannon fodder гарматнае мяса
foe n. fml вораг
foetus n. BrE, biol. зародак
fog1 n. туман
fog2 v. пацець (пра шкло)
foggy adj. туманны ♦ not have the foggiest (idea) infml не мець ніякага ўяўлення
foil n. фольга
fold1 n. 1. складка, згіб 2. лагчына 3. the
fold групоўка (аднадумцаў, аднаверцаў)
fold2  v. 1. згінаць, складаць, складваць
(паперу, адзенне і да т.п.); fold one’s arms
скласці рукі на грудзях 2. складацца; складвацца; Does the table fold? Гэты стол складаецца? 3. загортваць; She folded the bread in
a piece of paper. Яна загарнула хлеб у кавалак
паперы.
folder n. папка
folding adj. складаны, складны; a folding bed раскладушка; a folding bicycle
складны веласіпед
foliage n. лıсце, лістота
folk1  n. infml 1. народ, людзі; country
folk сяляне, сельскія 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. народны; folk music/a folk
song народная музыка/песня
folklore n. фальклор
folklorist n. фалькларыст
folksy adj. 1. AmE просты; фамільярны
2. простанародны
follow  v. 1. ісцı ўслед/следам; надыходзіць; Follow me. Iдзі ўслед за мной. 2. гнацца (за кім-н.), праследаваць; I think we’re being
followed. Мне здаецца, што за намі гоняцца.
3. сачыць; слухаць уважліва; Do you follow
the speaker? Вы слухаеце прамоўцу? 4. разумець; I didn’t quite follow you. Я не зусім
вас зразумеў. 5. трымацца, прытрымлівацца;
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foolhardy
follow the rules прытрымлівацца правіл(аў);
follow the advice выконваць параду; follow
an example браць прыклад 6. вынікаць; it
follows from this that... з гэтага вынікае,
што... ♦ follow suit рабıць тое ж самае; as follows наступны, такı; My proposal is as follows. У мяне такая/наступная прапанова.
follower n. паслядоўнік; пераемнік
following1  n. 1. група прыхıльнікаў
2. the following наступнае, вось што; He said
the following. Ён сказаў наступнае/вось што.
following2  adj. наступны, другı; on
the following day на наступны/другı дзень;
Answer the following questions. Адкажыце на
наступныя пытанні.
follow-up n. працяг
folly n. глупства, неразумныя паводзіны
fond  adj. 1. : be fond of smb./smth. любıць каго-н./што-н. 2. : be fond of doing smth.
мець цягу/схıльнасць рабıць што-н.; I’m fond
of swimming. Я люблю плаваць. 3. пяшчотны,
ласкавы, замілаваны; a fond look замілаваны
позірк; a fond farewell пяшчотнае развітанне
4. безнадзейны, марны; а fond hope марная
надзея
fondly  adv. 1. ласкава, пяшчотна
2. марна
fondness n. пяшчотнасць, ласкавасць
food n. ежа, яда, харч; food and drink яда
і піццё; frozen foods замарожаныя прадукты;
the food industry харчовая прамысловасць ♦
food for thought пажыва для роздуму
foodie  n. infml аматар/аматарка паесці
або гатаваць розныя стравы
food poisoning n. med. харчовае
атручэнне, атручэнне ежай
food processor n. кухонны камбайн
foodstuff  n. звыч. pl. foodstuffs харчовы прадукт; basic foodstuffs асноўныя
харчовыя прадукты
fool1  n. 1. дурань; He is no/nobody’s fool.
Ён зусім не дурань. 2. hist. блазан (пры двары); make a fool of smb. абдурваць каго-н.
♦ make a fool of oneself ставіць сябе ў дурное становішча; play the fool дурэць, строіць
дурня; A fool and his money are soon parted.
Дурань і яго грошы хутка развітваюцца.
fool2  v. 1. абдурваць; You can’t fool him.
Яго не абдурыш. 2. жартаваць, шуткаваць
fool about  phr.v. валяць дурня,
дурэць
fool around BrE = fool about
foolhardy adj. безразважна смелы

foolish
foolish adj. дурны,дурнаваты
foolishness n. глупства, дурасць; неразважлівасць
foolproof  adj. 1. правільны, надзейны; a foolproof plan надзейны план 2. infml
просты, нескладаны (для разумення, ужывання)
foot1  n. (pl. feet) 1. нага; ступня; in bare
feet басанож; a foot brake нажны тормаз; on
foot пешшу, пехатой; rise/get to one’s feet
уставаць, паднімацца 2. падножжа, нıжняя
частка; the foot of the mountain падножжа
гары; the foot of the page нıжняя частка
старонкі 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. ступıць нагой куды-н.,
пабываць дзе-н.; the ﬁrst man to set foot on
the Moon першы чалавек, якı ступıў нагой на
Месяц/пабываў на Месяцы; stand on one’s
own (two) feet быць самастойным, не залежаць ад каго-н.; have one’s feet on the
ground быць рэалıстам; have one foot in the
grave infml стаяць адной нагой у магıле; put
one’s foot down скарыстаць уладу, каб забаранıць/прыпынıць што-н.
foot2  v. : foot the bill infml аплачваць рахунак
footage n. пэўны эпізод з фıльма
foot-and-mouth disease  n.
яшчур
football n. 1. футбол 2. футбольны мяч
footballer n. BrE футбалıст
foothold  n. 1. пункт, месца апоры
(пры пад’ёме на гару) 2. плацдарм, зыходны
пункт для чаго-н.
footing  n. 1. апора, пункт апоры; lose
one’s footing спатыкнуцца, паслізнуцца 2. аснова; on a legal/scientiﬁc footing на законнай/
навуковай аснове 3. узаемаадносіны; be on
an equal footing (with) быць на аднолькавых
правах
footlights  n. pl. theatre рампа, святло
рампы
footnote n. зноска
footpath n. пешаходная сцежка
footprint n. след
footstep n. след; крок
footwear n. абутак
for1 prep. 1. (пра час і адлегласць) 1) на
працягу; 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-
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force
значэнні мэты, прызначэння) для, дзеля; па,
за; books for children кнıжкі для дзяцей; We
did it for fun. Мы зрабілі гэта дзеля забавы;
what for? дзеля чаго?/навошта?; ﬁght for
freedom змагацца за волю 3. (пра прычыну)
ад, за, з-за, праз; cry for joy плакаць ад радасці; I can’t see anything for the fog. Я нічога
не бачу з-за туману. 4. (пры абазначэнні напрамку) у, на; sail for London плыць у Лондан; passengers for Liverpool пасажыры на
Ліверпуль 5. (пры ўказанні на цану) на, за; a
check for $5 чэк на 5 долараў; They sold
the car for four thousand dollars. Яны прадалі
аўтамабіль за 4 тысячы долараў. 6. (пры
абазначэнні адносін, схільнасцей) да; love for
children любоў да дзяцей; an ability for music здольнасці да музыкі 7. замест, за; I’ll do
it for him. Я зраблю гэта замест яго. 8. (пры
абазначэнні падтрымкі) Are you for the proposal? Вы за гэту прапанову?
for2 conj. таму што, бо; He found it difﬁcult to read, for his eyes were failing. Яму цяжка было чытаць, бо зрок у яго пагаршаўся.
forage1 n. фураж
forage2 v. (for) шукаць
foray n. вылазка; набег
forbade past → forbid
forbid  v. (forbade, forbidden) забараняць, не дазваляць ♦ God/Heaven forbid
(that...) Баранı божа, не дай бог, няхай бог
крые
forbidden1  adj. забаронены ♦ forbidden fruit забаронены плод
forbidden2 p.p. → forbid
forbidding  adj. суровы, грозны;
непрыветлівы
force1  n. 1. сıла, моц; the force of the
blow/explosion моц удару/выбуху 2. гвалт;
насıлле; by force гвалтам, гвалтоўна; use
force прымяняць насıлле 3. звыч. pl. the forces mil. войска; government forces урадавае
войска; the armed forces узброеныя сıлы; a
peace-keeping force міратворчыя сıлы
4. phys. сıла; the force of gravity сıла прыцягнення 5. the force палıцыя ♦ in force мноства, шмат; be in force мець сıлу, дзейнічаць
(пра закон, правіла); bring into force уводзіць у сıлу; come/enter into force уваходзіць
у сıлу
force2  v. 1. прымушаць, змушаць; 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. узломліваць; The thieves forced the lock/

forced
door. Зладзеі выламалі замок/дзверы ♦ force
one’s way сıлай пракладваць сабе дарогу,
прабівацца (праз натоўп)
forced  adj. прымушаны, змушаны; прымусовы; а forced landing вымушаная пасадка
forceful  adj. 1. моцны, валявы (пра
чалавека) 2. пераканаўчы (доказ, аргумент і
да т.п.)
forceps n. pl. тed. шчыпцы; пінцэт
forcible  adj. 1. гвалтоўны, насıльны
2. пераканаўчы
ford1 n. брод
ford2 v. пераходзіць/пераязджаць бродам,
уброд
fore1  n. : to the fore на першы/пярэдні
план; Recently the problem has come to the fore
again. Апошнім часам гэта праблема зноў
выйшла на першы план.
fore2  adj., adv. пярэдні; у пярэдняй/насавой частцы (карабля, самалёта)
forearm n. перадплечча; рука (ад локця да кісці)
forecast1 n. прадказанне, прагноз; the
weather forecast прагноз надвор’я
forecast2 v. (forecast, forecast or forecasted, forecasted) прадказваць
forecaster  n. прадказальнік; прадказальніца
forefather  n. звыч. pl. forefathers
продкi
foreﬁnger n. указальны палец
forefront  n. (of) перад, цэнтр; in/at
the forefront у цэнтры (барацьбы, руху і
да т.п.)
forego v. = forgo
foregone  adj. dated мінулы ♦ a foregone conclusion непазбежны вынік
foreground  n. пярэдні план; in
the foreground на пярэднім плане, у цэнтры
forehead n. лоб
foreign  adj. замежны; а foreign language замежная мова; foreign policy знешняя
палıтыка; foreign trade знешні гандаль; the
Foreign Secretary мінıстр замежных спраў (у
Вялікабрытаніі)
foreign affairs  n. pl. замежныя
справы; the Ministry of Foreign Affairs Міністэрства замежных спраў
foreigner  n. чужаземец; чужаземка;
іншаземец; іншаземка
foreign exchange n. 1. замежная валюта; the main source of foreign exchange галоўная крынıца замежнай валюты
2. абмен валюты, месца абмену валюты
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forget
Foreign Ofﬁce n. dated the Foreign
Ofﬁce Міністэрства замежных спраў (у Вялікабрытаніі)
foreman  n. (pl. -men) майстар; брыгадзıр
foremost adj. вельмі важны, вядучы;
ﬁrst and foremost перш за ўсё, найперш
forename n. fml імя (у адрозненне ад
прозвішча)
forerunner  n. папярэднік; папярэдніца; прадвеснік; прадвесніца
foresaw past → foresee
foresee  v. (foresaw, foreseen) прадбачыць
foreseeable  adj. : in the foreseeable
future у недалёкай/агляднай будучыні
foreseen p.p. → foresee
foresight  n. прадбачанне, прадбачлівасць
forest n. лес; а pine forest бор; a forest
ﬁre лясны пажар ♦ a forest of hands лес рук;
not see the forest for the trees AmE за дрэвамі
не бачыць лесу
forestall  v. infml папярэджваць, прадухіляць
forested adj. лясны, лясıсты
forester n. ляснıк; ляснıчы; лесавод
forestry n. лесаводства
foretell  v. (foretold) прадказваць; foretell the future прадказваць будучыню
foretold past, p.p. → foretell
forever  adv. 1. назаўсёды, назаўжды,
навек 2. заўжды, заўсёды
forewent past → forego
foreword n. прадмова
forfeit1 n. 1. адплата, расплата 2. штраф
3. канфіскацыя 4. фант (у гульні)
forfeit2 v. пазбаўляцца (чаго-н.); траціць
права (на што-н.)
forgave past → forgive
forge1 n. кузня
forge2  v. 1. падрабляць (грошы, дакументы, подпіс і да т.п.) 2. каваць
forge ahead  phr.v. вырывацца
ўперад
forger  n. фальшываманетчык; фальшываманетчыца; фальсіфікатар
forgery n. падробка; падлог
forget  v. (forgot, forgotten) (about)
забываць; забывацца; I forget his name. Я забываю яго імя ♦ forget it infml 1) не варта пра
гэта гаварыць, хвалявацца 2) скончым на гэтым размову; never to be forgotten незабыў-

forgetful
ны; not forgetting BrE у дадатак (дадаючы
што-н. у спіс)
forgetful  adj. (of) няпамятлівы, забыўлівы
forgetfulness n. забыўлівасць
forget-me-not n. bot. незабудка
forgivable adj. прабачальны, даравальны
forgive  v. (forgave, forgiven) дараваць,
прабачаць; forgive smb. for smth. дараваць
каму-н. за што-н.
forgiven p.p. → forgive
forgiveness  n. (of) дараванне, прабачэнне
forgo  v. (forwent, forgone) fml адмаўляцца, устрымлівацца (ад чаго-н. прыемнага)
forgone p.p. → forgo
forgot past → forget
forgotten p.p. → forget
fork1 n. 1. відэлец 2. вıлы 3. развıлка; развıлак; ростань; разгалінаванне
fork2 v. 1. працаваць вıламі 2. разгаліноўвацца, раздзяляцца (асабліва на дзве часткі)
forklift truck n. аўтапагрузчык
forlorn  adj. 1. пакıнуты ў адзіноце;
няшчасны; forlorn hope безнадзейная справа
2. пакıнуты, занядбаны; а forlorn old house
пакıнутая/занядбаная хата
form1  n. 1. форма; выгляд; medicine in
the form of powder лекі ў выглядзе парашку
2. тып, від; various forms of transport розныя тыпы/вıды транспарту 3. бланк; анкета;
ﬁll in/out a form запаўняць бланк/анкету
4. стан здароўя; in form/out of form у добрай
форме/не ў форме 5. ling. форма (слова); the
plural form форма множнага лıку 6. BrE, dated клас (у школе)
form2  v. 1. прыдаваць/прымаць абрысы/
выгляд/форму; She formed a vase from the
clay. Яна вылепіла з гліны вазу. 2. утвараць;
утварацца; фарміраваць; form a government/a committee ствараць урад/камітэт;
form a habit фарміраваць звычку 3. складаць; уваходзіць; the ministers who form
the government мінıстры, якıя складаюць
урад/уваходзяць ва ўрад
form up phr.v. строіцца, станавıцца
ў рад; The soldiers formed up into a line. Салдаты пастроіліся ў рад.
formal  adj. 1. афіцыйны; a formal dinner афіцыйны абед; a formal letter афіцыйны ліст 2. фармальны
formalism  n. фармалıзм; педантычнасць, педантызм
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fortieth
formalist1nфармалıст; педант
formalist2adj.фармалістычны
formality n. фармальнасць
formalize BrE -ise  v. fml 1. узаконьваць, надаваць законную сıлу 2. фармалізаваць
format  n. фармат; the format of
the new programme фармат новай праграмы;
a large-format book кнıга вялıкага фармату
formation adj. утварэнне, стварэнне,
заснаванне
formative adj. якı/што фарміруе (характар, стаўленне і да т.п.); She spent her
formative years in London. Яна правяла гады,
што сфарміравалі яе характар, у Лондане.
former adj. 1. ранейшы, былы; the former president былы прэзідэнт 2. the former
першы (з двух названых); Of the two routes
the former is the shorter. З гэтых дзвюх дарог
першая карацейшая.
formerly adv. раней
formidable  adj. вялıзны; страшэнны; вельмі цяжкі; It’s a formidable task. Гэта
вельмі цяжкая справа.
formless  adj. 1. бясформенны 2. хаатычны
formula n. (pl. formulas or formulae)
формула
formulae pl. → formula
formulate  v. 1. выпрацоўваць;
ствараць; formulate a plan/theory/policy выпрацаваць план/тэорыю/палıтыку 2. фармуляваць
formulation  n. 1. фарміраванне;
распрацоўка 2. фармулёўка 3. склад, рэцэптура (стравы, лекаў)
forsake  v. (forsook, forsaken) fml пакідаць, адмаўляцца
forsaken p.p. → forsake
forsook past → forsake
forsythia n. bot. фарзıцыя
fort  n. форт ♦ hold the fort BrE, infml
часова прыглядаць (за чым-н.), пільнаваць
forte adv. mus. фортэ, моцна, на поўную
сıлу
forth adv. уперад, далей; and so forth і гэтак далей
forthcoming ] adj. надыходзячы; якı
мае/павıнен адбыцца; а forthcoming visit
візıт, якı мае адбыцца
forthright adj. прамалінейны; шчыры
fortieth  num., n. саракавы; саракавая
частка

fortify
fortify  v. умацоўваць; рабıць больш
моцным; fortiﬁed wine мацаванае віно
fortitude n. мужнасць; сıла духу
fortnight  n. два тыдні; in a fortnight
праз два тыдні
fortnightly1 adj. BrE двухтыднёвы
fortnightly2 adv. BrE праз два тыдні;
The meetings take place fortnightly. Cход адбываецца кожныя два тыдні.
Fortran  n. comput. Фартран (мова
праграмавання)
fortress n. крэпасць
fortuitous adj. fml выпадковы
fortunate  adj. шчаслıвы, удачлівы;
He was extremely fortunate to survive. Яму
вельмі пашанцавала, што ён не загінуў.
fortunately adv. на шчасце
fortune n. 1. шчасце, удача 2. лёс; tell
smb.’s fortune прадказваць каму-н. лёс 3. (вялıкае) багацце; be worth a fortune каштаваць
шмат грошай; fame and fortune слава і багацце; make a fortune разбагацець
fortune-teller n. варажбıт; варажбıтка
forty  num, n. сорак; the forties гады ад
40 да 49; in one’s forties ва ўзросце ад 40 да
49; He’s over/under forty. Яму за/пад сорак.
forum n. (for) форум; a forum for political debate форум для палітычных дэбатаў
forward1 n. sport форвард, нападаючы
(ігрок)
forward2  adj. 1. пярэдні; перадавы
2. ранні; а forward child развітое дзіця
3. дзёрзкі; бесцырымонны, нахабны
forward3  v. адсылаць, перасылаць
(лісты, тавары і да т.п. на новы адрас)
forward4 adv. уперад, наперад
forwardness  n. бесцырымоннасць;
нахабнасць, нахабства
forwent past → forgo
fossil n. 1. выкапень, акамянеласць; fossil
fuel арганıчны від паліва (нафта, каменны
вугаль, торф) 2. derog. дапатопная істота
(пра чалавека)
foster  v. 1. выхоўваць, гадаваць (пэўны
час чужое дзіця); They couldn’t adopt a child,
so they decided to foster. Яны не маглі ўсынавіць дзіця, таму вырашылі аформіць апеку.
2. песціць (пра планы, надзеі і да т.п.)
fought past, p.p. → ﬁght
foul1 n. sport парушэнне правіл(аў); фол
foul2 adj. 1. брудны; смярдзючы; foul air
смярдзючае паветра; foul water брудная вада
2. дрэнны (пра надвор’е) 3. агıдны, брыдкі;
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foxy
foul language брыдкаслоўе, брыдкая лаянка
4. несумленны; foul play/means несумленная
гульня/несумленныя сродкі
foul3  v. 1. забруджваць, псаваць 2. sport
гуляць несумленна, парушаць правілы
foully adv. 1. брыдка; He swore foully. Ён
брыдка вылаяўся. 2. подла; па-здрадніцку
found1  v. 1. засноўваць, закладваць;
закладаць; ствараць; The town was founded in
1805. Горад быў заснаваны ў 1805 годзе.
2. фундзıраваць, ствараць на ўласныя/свае
сродкі
found2 past, p.p. → ﬁnd2
foundation n. 1. заснаванне 2. фонд;
the Ford Foundation фонд Форда 3. аснова,
базіс; the foundation stone краевугольны камень 4. pl. foundations падмурак, фундамент; lay the foundations закладваць аснову/
фундамент
founder  n. заснавальнік; заснавальніца
foundling  n. dated падкıдыш, знайдыш
foundry n. ліцейны цэх/завод
fountain n. фантан
fountain pen n. аўтаручка
four  num., n. чатыры; чацвёра; чацвёрка;
Сhapter 4 раздзел чатыры; He is four. Яму
чатыры гады; It’s after four. Цяпер пятая гадзіна; four hundred чатырыста ♦ on all fours
на карачках, ракам
four-letter word  n. нецэнзурнае
слова
foursome  n. (спартыўная або грамадская) група з чатырох людзей
four-star adj. чатырохзоркавы; a fourstar hotel чатырохзоркавы гатэль
fourteen num., n. чатырнаццаць
fourteenth  num., n. чатырнаццаты;
чатырнаццатая частка
fourth num., n. чацвёрты; чвэрць, чвэртка,
чацвёртая частка; three fourths тры чвэрткі
fourth dimension  n. the fourth
dimension чацвёртае вымярэнне, час
fowl  n. (pl. fowl or fowls) 1. свойская
птушка 2. poet. птах
fox1 n. ліса, лісıца, ліс
fox2  v. infml 1. ставіць у тупıк 2. хітраваць, хітрыць, абдурваць
foxglove n. bot. наперстаўка
foxy  adj. 1. лісıны, падобны да лісы
2. сексапıльная (пра жанчыну) 3. хıтры

foyer
foyer n. 1. фае; вестыбюль 2. AmE пярэдні пакой, прыхожая, вітальня
Fr. пісьмовае скар. ад 1. franc франк 2. French
французскі 3. Father (перад імем каталіцкага святара) айцец
fraction  n. 1. math. дроб; a common/
decimal fraction просты/дзесятковы дроб
2. часцıнка, частачка; крупıнка (перан.)
fractional adj. 1. fml нязначны, дробязны, маленькі 2. math. дробавы
fracture1 n. med. пералом; трэшчына
fracture2 v. 1. med. ламаць; ламацца;
разбіваць; трэскацца; He fell and fractured
his leg. Ён паваліўся і зламаў нагу. 2. fml
расколвацца (пра партыю, арганізацыю і
да т.п.)
fragile  adj. 1. крохкі, ломкі; fragile
china крохкі фарфор; fragile bones ломкія
косці 2. кволы; fragile health кволае здароўе
3. слабы, нетрывалы; ненадзейны; a fragile
alliance ненадзейны саюз
fragility n. 1. крохкасць 2. кволасць
3. нетрываласць
fragment1  n. (of) 1. асколак, абломак, аскабалак, аскепак; a fragment of glass
асколак шкла 2. урывак; фрагмент; a fragment of conversation урывак размовы
fragment2  v. разбіваць; разбівацца;
распадацца, ламацца
fragmentary adj. фрагментарны;
адрывачны; няпоўны
fragmentation  n. распадзенне;
распад; а fragmentation grenade/bomb асколачная граната/бомба
fragmented  adj. расколаты;
раздроблены
fragrance  n. водар, прыемны пах,
духмянасць
fragrant  adj. духмяны, пахучы, водарны
frail  adj. 1. кволы, слабы, хваравıты
2. нетрывалы, нямоцны
frame1 n. 1. каркас; касцяк 2. рама, рамка; a window frame аконная рама 3. pl.
frames аправа акуляраў 4. цела; целасклад;
постаць; а man with a powerful frame мужчына магутнага целаскладу 5. кінакадр
frame2 v. 1. fml ствараць (пэўную форму
чаго-н.); фармуляваць 2. фабрыкаваць; падтасоўваць факты; абвінавачваць без падстаў
frame of mind n. настрой
frame-up n. infml падтасоўка фактаў;
ілжывае абвінавачанне
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free
framework  n. 1. каркас 2. будова;
структура; within the framework of (smth.) у
межах (чаго-н.)
franc n. франк (грашовая адзінка)
franchise  n. 1. прывілея (дадзеная
фірмай каму-н. на продаж яе тавараў са
скідкай) 2. fml права голасу
francophone n. франкафон (чалавек, асноўная мова якога – французская)
frank adj. шчыры, праўдзıвы, адкрыты;
to be frank шчыра кажучы
frankfurter n. сасıска
frankly  adv. шчыра, праўдзıва; шчыра кажучы; Frankly, I’m not very interested.
Шчыра кажучы, я не вельмі зацікаўлены.
frankness  n. шчырасць, праўдзıвасць
frantic adj. шалёны; вар’яцкі
fraternal adj. брацкі; братэрскі
fraternity  n. 1. брацтва 2. група
людзей, аб’яднаных агульнай прафесіяй або
інтарэсамі
fraud  n. 1. падман, ашуканства, махлярства 2. ашуканец; ашуканка; махляр; махлярка
fraudulent adj. падманны; падманлівы, зманлівы
fraught  adj. (with) поўны; багаты на
(што-н. непрыемнае); be fraught with danger таıць у сабе небяспеку
fray  v. 1. абтрапацца, вынасіцца; раскалмаціцца; frayed cuffs абтрапаныя манжэты; a
frayed carpet вынашаны дыван 2. вымотваць
(нервы)
freak  n. 1. вырадак, пачвара; a freak of
nature памылка прыроды 2. цуд, незвычайная/нечаканая з’ява 3. infml дзівак 4. infml
фанат
freckle  n. 1. вяснушка 2. pl. freckles
рабацıнне
free1  adj. 1. свабодны, вольны; free time
вольны час; a free translation вольны пераклад; free speech свабода слова; set free
вызваляць 2. бясплатны, дармавы, дармовы;
free of duty бяспошлінны; Admission is free.
Уваход бясплатны. 3. (from/of) пазбаўлены
(чаго-н. непажаданага); free from care
пазбаўлены турбот, бестурботны, бесклапотны 4. (with) шчодры; She is free with her money. Яна шчодрая на грошы. ♦ free and easy
раскаваны (у паводзінах), бесцырымонны;
have/give a free hand мець/даць поўную
свабоду дзеянняў
free2 v. вызваляць; He was freed from prison. Яго выпусцілі з турмы.

free
free3 adv. (таксама free of charge) бясплатна, дарма
freedom  n. (from/of) свабода, вольнасць; воля; freedom of assembly свабода сходаў; freedom of speech свабода слова; a freedom ﬁghter змагар/барацьбıт за свабоду
freelance  adj. 1. якı не з’яўляецца
штатным супрацоўнікам і працуе без кантракта для розных кампаній, уcтаноў, газет і
да т.п. 2. незалежны, вольны
freelancer  п. асоба, якая працуе на
дагаворнай аснове, няштатны супрацоўнік
freely adv. 1. свабодна, вольна 2. шчодра
freeze1  n. замарожванне; a price/wage
freeze замарожванне цэн/заработнай платы
freeze2  v. (froze, frozen) 1. марозіць;
замарожваць; замярзаць; freeze meat/vegetables замарожваць мяса/гародніну; Water
freezes at 0°C. Вада замярзае пры 0° па Цэльсію; Two men froze to death. Два чалавекі замерзлі да смерці; It is slightly freezing today.
Сёння злёгку марозіць. 2. мерзнуць; дубець;
калець; My hands are frozen. У мяне адубелі
рукі. 3. замарозіць (цэны, зарплату) 4. раптоўна спынıцца, замерці (ад страху) 5. спынıць кадр (у фільме, на відэа і да т.п.)
freeze over  phr.v. пакрывацца
ільдом; The river has frozen over. Рэчка пакрылася ільдом.
freezer n. маразıльнік, маразıлка
freezing point  n. пункт замярзання
freight  n. груз, фрахт; а freight train
грузавы цягнıк
French1  n. французская мова; the
French французы
French2 adj. французскі
French fries n. pl. чыпсы
Frenchman n. (pl. -men) француз
French window  n. зашклёныя
дзверы, якıя вядуць у сад
Frenchwoman  n. (pl. -women)
францужанка
frenetic adj. нястрымны; утрапёны
frenzied  adj. шалёны, раз’юшаны,
раз’ятраны
frenzy  n. шаленства, шал, раз’юшанасць, вар’яцтва
frequency  n. частата; a high/low
frequency высокая/нıзкая частата
frequent1 adj. часты, неаднаразовы
frequent2 v. fml часта наведваць
frequently  adv. fml часта, неаднаразова
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frighten
fresco n. (pl. frescoes or frescos) фрэска
fresh  adj. 1. свежы; fresh bread свежы
хлеб 2. новы; A fresh approach is needed. Патрэбны новы падыход. 3. прэсны (пра ваду)
freshen v. свяжэць, халаднець; мацнець
(пра вецер)
freshen up  phr.v. асвяжаць, абнаўляць; падмацоўваць
fresher n. infml першакурснік
freshly adv. толькі што; нядаўна
freshman n. (pl. -men) першакурснік
freshness n. свежасць
freshwater  adj. прэснаводны;
freshwater ﬁsh прэснаводныя рыбы; freshwater lakes прэснаводныя азёры
fret  v. (about/over) хваляваць; хвалявацца; нерваваць; нервавацца
fretful adj. раздражнёны
fretsaw n. tech. лобзік
friar n. каталıцкі манах
friary n. мужчынскі кляштар; каталıцкі манастыр
fricative  n., adj. ling. фрыкатыўны
(гук)
friction n. 1. трэнне 2. (between) нязгода, разлад; There was friction between them.
Паміж імі ўзнік разлад.
Fri. (пісьмовае скар. ад Friday) пятніца
Friday  n. пятніца; on Friday у пятніцу; Good Friday eccl. Вялıкая пятніца
fridge  n. BrE, infml (скар. ад refrigerator) халадзıльнік
fried adj. смажаны; fried eggs яечня
friend  n. 1. сябра, сябрук; сяброўка;
прыяцель(ка); таварыш(ка); an old friend of
mine мой даўні сябра/прыяцель 2. прыхıльнік; спонсар 3. : the Society of Friends квакеры ♦ make friends (with) пасябраваць; a
friend in need is a friend indeed ≅ cябры
пазнаюцца ў бядзе
friendless  adj. адзінокі, якı не мае
сяброў
friendly  adj. (to/towards) сяброўскі,
дружалюбны, прыязны; in a friendly way
прыязна, дружалюбна
friendship  n. сяброўства, дружба; а
close/lasting friendship цеснае/трывалае сяброўства; strike up a friendship пасябраваць,
падружыцца
frigate n. фрэгат
fright  n. спалох, перапуд; страх; give
smb. a fright спужаць каго-н.
frighten  v. пужаць, палохаць; She
doesn’t frighten easily. Яе не надта спужаеш.

frightenеd
frightenеd  adj. (of) напалоханы,
напужаны
frightening  adj. якı палохае, страшыць, пужае; It was a frightening thought. Ад
гэтай думкі стала страшна.
frightful adj. infml, dated страшэнны
frill  n. BrE 1. аборка, брыжы 2. звыч. pl.
frills непатрэбнае ўпрыгажэнне/упрыгожанне
fringe n. 1. махры 2. грыўка 3. край, бераг, беражок; ускрай
fringe theatre  n. BrE эксперыментальны тэатр
frisk  v. 1. бегаць, скакаць (пра жывёл)
2. абшукваць
frisky adj. жвавы; гарэзлівы
fritter1 n. аладка (з начынкай)
fritter2  v. : fritter away марна траціць,
растрачваць на дробязі (грошы, час і да т.п.)
frivolous adj. 1. фрывольны 2. легкадумны, несур’ёзны
fro adv. : to and fro узад і ўперад; тудысюды
frock n. жаночая або дзіцячая сукенка
frog  n. жаба ♦ а frog in the/one’s throat
infml хрыпата
frogman  n. BrE (pl. -men) аквалангıст; вадалаз
frolic v. забаўляцца, дурэць
from prep. 1. (у розных знач., указвае на зыходны пункт, прычыну) з, ад, з-за;
go away from home паехаць з дому; come
from abroad прыехаць з-за мяжы; He was
blind from birth. Ён быў сляпым ад нараджэння; Wine is made from grapes. Віно вырабляюць з вінаграду; die from hunger памерці
з голаду/ад голаду; translation from English
into French пераклад з англıйскай мовы на
французскую; Where are you from? Aдкуль
вы?; from that time з таго часу 2. (у спалучэнні з іншымі прыназоўнікамі і прыслоўямі) from... to/till ад/з... да; from morning to
night з раніцы да ночы; from day to day з
дня на дзень; from above зверху; from below
знıзу; 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. перад, фасад; at the front of
перад; There was a garden at the front of
the house. Перад домам быў сад; in the front
of the car побач з вадзıцелем 2. грудзі
(пярэдняя частка тулава); She spilled coffee
down her front. Яна разліла каву сабе на гру-

238

froze
дзі. 3. галіна дзейнасці; фронт; on all fronts на
ўсıх франтах; on the economic front у эканоміцы; на эканамıчным фронце 4. фронт (у
час вайны); He was sent to the front. Яго паслалі на фронт. 5. the front BrE дарога, месца
ўздоўж берага мора, ракı; Every evening they
walked along the front. Кожны вечар яны прагульваліся па беразе/уздоўж берага. 6. твар (у
фігуральным сэнсе), аблıчча, выгляд; put on
a bold front напускаць на сябе храбры выгляд 7. Front фронт (у назве арганізацый);
The National Liberation Front Фронт нацыянальнага вызвалення 8. : in front of спераду,
наперадзе, перад; Park your car in front of the
house. Пастаўце вашу машыну перад домам.
front2  adj. 1. пярэдні; першы; the front
page першая старонка/паласа (у газеце); тытульны ліст (у кнізе); the front page news
асноўныя навıны ў газеце; the front rows першыя рады; the front wheels/legs пярэднія колы/лапы 2. ling. пярэдні; a front vowel галосны пярэдняга рада
frontal adj. лабавы; франтальны
frontbencher  n. важны член
брытанскага ўрада або парламенцкай апазıцыі, якı сядзıць у першых радах
front door  n. парадныя дзверы,
параднае
frontier n. (between) мяжа, гранıца; a
frontier town/post пагранıчны горад/пост; a
frontier zone пагранıчная зона
frost n. мароз; 10 degrees of frost 10 градусаў марозу
frostbite n. абмарожанае месца
frostbitten adj. абмарожаны
frosted  adj. 1. : frosted glass матавае
шкло 2. пакрыты ıнеем/шэранню
frosty  adj. марозны; frosty weather
марознае надвор’е
froth1 n. 1. пена 2. глупства, балбатня
froth2  v. пеніць; пеніцца; froth at the
mouth быць вельмі раззлаваным; кіпець ад
злосці
frothy adj. пеністы
frown1  n. хмуры позірк; насупленыя
бровы
frown2  v. (at) хмурыцца, насупліваць
бровы
frown on  phr.v. не адабраць, непрыхıльна ставіцца да (каго-н./чаго-н.); Many
teachers frown on the reform. Многія настаўнікі не адабраюць рэформу.
frown upon phr.v. = frown on
froze past → freeze

frozen
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frozen1  adj. 1. змёрзлы, замёрзлы;
The river is frozen. Рэчка замерзла; I’m absolutely frozen. Я канчаткова змёрз. 2. замарожаны; frozen ﬁsh замарожаная рыба
frozen2 p.p. → freeze
frugal  adj. 1. ашчадны, эканомны
2. сцıплы, бедны
fruit1  n. 1. садавіна, фрукт(ы), плады
2. pl. fruits плён, вынік ♦ bear fruit прыносіць плён
fruit2 v. плоданасıць
fruitful adj. плённы, паспяховы; fruitful cooperation плённае супрацоўніцтва
fruition  n. fml плоданашэнне; come to
fruition пачаць прыносіць плён; збывацца
fruitless adj. бясплодны, марны
fruit machine  n. BrE ігральны
аўтамат
fruit salad n. салат з фруктаў
fruity adj. 1. фруктовы або якıнагадвае
фрукты (на смак, па паху) 2. сакавıты, гучны
(пра голас, смех) 3. AmE, infml не пры сваıм
розуме, не зусıм нармальны псіхıчна
frustrate  v. разладжваць, парушаць
(планы, надзеі); псаваць настрой, засмучаць
frustrated adj. (at/with) расчараваны, расхваляваны
frustration  n. разладжванне (планаў); крушэнне (надзей)
fry1 n. : small fry infml малеча; дробязь
fry2 v. пячы; пячыся; смажыць; смажыцца
(на патэльні)
frying pan  n. патэльня ♦ out of
the frying pan into the ﬁre ≅ з агню ды ў полымя
fuchsia n. bot. фуксія
fuck1  n. slang, taboo 1. траханне (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. трахацца 2. : (ужываецца 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
паводзіць сябе недарэчным чынам
fuck around  phr v. BrE, slang,
taboo = fuck about
fucking adj. slang, taboo лаянкавае слова, якое ўжываецца падобна fuck n., v. у
значэнні 2.
fudge1  n. 1. фадж, сметанковая памадка
2. выдумка, хлусня

full-sized
fudge2 v. увıльваць, ухіляцца
fuel1 n. паліва, гаручае; liquid/solid fuel
вадкае/цвёрдае паліва ♦ add fresh fuel to a
quarrel распальваць сварку; add fuel to the
ﬂames падліваць масла/смалы ў агонь
fuel2  v. запраўляць палівам/гаручым;
запрaўляцца палівам
fugitive1 n. (from) уцякач, бягляк; a
fugitive from justice асоба, якая хаваецца ад
правасуддзя
fugitive2 adj. 1. збеглы (пра злачынца) 2. мімалётны; a fugitive thought мімалётная думка
fugue n. mus. фуга
fulcra pl. → fulcrum
fulcrum   n. (pl. fulcrums or
fulcra) tech. пункт апоры
fulﬁl v. BrE выконваць, здзяйсняць; fulﬁl а promise выконваць абяцанне; fulﬁl one’s
duties выконваць свае абавязкі; fulﬁl oneself
рэалізаваць свае магчымасці
fulﬁlment  n. BrE выкананне,
здзяйсненне
full1 n. : in full поўнасцю; to the full у поўнай меры, цалкам
full2  adj. 1. поўны; перапоўнены; The bus
was full (up). Aўтобус быў перапоўнены.
2. падрабязны; а full report падрабязнае паведамленне 3. сыты; I can’t eat any more, I’m
full up. Я не магу больш есці, я сыты. 4. шырокі (пра адзенне); а full skirt шырокая спаднıца 5. гладкі, поўны, паўнацелы; круглы
(пра цела); а full face круглы твар; а full ﬁgure поўная фігура 6. багаты, моцны (пра колер, смак, пах); at full speed на поўнай хуткасці; in full swing поўным ходам, у разгары;
The party was in full swing when I came. Калі я
прыйшоў, вечарынка была ў разгары.
full3 adv. 1. прама; full in the face/eyes прама ў твар/у вочы 2. вельмі; know full well
вельмі добра ведаць
full-ﬂedged = fully-ﬂedged
full house ] n. аншлаг
full-length adj. 1. на поўны рост (пра
фатаграфію, партрэт) 2. поўнаметражны
(пра фільм) 3. доўгі, да пят (пра адзенне)
full moon n. поўня
fullness n. паўната (у розных знач.)
full-scale  adj. у натуральную велічыню; у поўным аб’ёме
full-size  adj. нармальнага памеру; a
full-size model мадэль у натуральную велічыню, на поўны рост
full-sized adj. = full-size

full stop
full stop1  n. кропка ♦ come to a full
stop поўнасцю спынıцца
full stop2  interj. BrE, infml досыць;
канец; 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
працаваць поўны рабочы дзень/тыдзень; I’ve
got a full-time job. Я працую поўны рабочы
дзень/тыдзень.
fully  adv. цалкам, поўнасцю; I fully understand your reasons. Я поўнасцю разумею,
чаму вы так зрабілі.
fully-ﬂedged  adj. 1. апераны і
здольны лятаць (пра птушаня) 2. поўнасцю
абучаны, падрыхтаваны (пра розных спецыялістаў); пaўнапраўны
fumble  v. (for) мацаць, шукаць; He
fumbled for the matches in the dark. Ён шукаў
у цемры запалкі.
fumes  n. pl. дым; выпарэнні; выхлапныя газы
fun  n. забава, уцеха; for fun для забавы,
дзеля жарту; have fun весела бавіць/праводзіць час ♦ make fun (of) smb./smth. высмейваць каго-н./што-н.
function1 n. 1. прызначэнне, абавязак,
функцыя 2. імпрэза; прыём (пра афіцыйныя
мерапрыемствы і да т.п.) 3. math. функцыя
function2  v. функцыянаваць, працаваць, дзейнічаць
functional  adj. 1. функцыянальны;
практычны 2. якı дзейнічае/працуе; спраўны;
Is this phone functional? – No, it needs repairing. Гэты тэлефон спраўны? – Не, яго трэба
адрамантаваць.
fund1 n. 1. запас 2. фонд 3. капітал, сродкі; I’m short of funds. У мяне малавата сродкаў/грошай.
fund2  v. фундаваць, даваць грошы (на
што-н.); The project will be funded by the government. Фундаванне праекта будзе забяспечана ўрадам.
fundamental1  n. звыч. pl. fundamentals асновы (сістэмы, навукі і да т.п.)
fundamental2  adj. фундаментальны; асноўны, істотны
fundamentalism ] n. relig.
фундаменталıзм
fundamentally  adv. 1. карэнным чынам; Our views on many things are fundamentally different. Нашы погляды на многія
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further
рэчы карэнным чынам разыходзяцца. 2. па
сутнасці; Fundamentally she is а nice person
but sometimes she sounds too categorical. Па
сутнасці, яна прыемны чалавек, але часам
выказваецца занадта катэгарычна.
funder() n. спонсар
funding n. фінансаванне
funeral n. пахаванне ♦ infml it’s your
funeral гэта ваш клопат/ваша турбота; наракайце на сябе
fungal adj. 1. грыбны 2. med. грыбковы
fungi pl. → fungus
fungus n. (pl. fungi or funguses) грыб,
грыбок; цвіль; edible fungi ядомыя грыбы
funk v. ухіляцца, увıльваць
funnel  n. 1. лейка 2. BrE труба (парахода)
funnily adv. 1. дзıўна, нязвычна, незвычайна 2. смешна, забаўна
funny  adj. 1. смешны, забаўны; a funny
joke смешны жарт 2. дзıўны, нязвычны, незвычайны; a funny smell дзıўны пах 3. infml
падазроны; незаконны 4. infml не зусıм здаровы; I feel a bit funny today. Сёння я адчуваю
сябе не зусім добра. 5. BrE, infml не зусıм у
сваıм розуме
fur  n. 1. футра; шэрсць; a fur coat футра
2. накіп (на чайніку, катле і да т.п.) 3. налёт
(на языку хворага)
furious  adj. (at/with) гнеўны, раз’юшаны; be furious with smb. гневацца на каго-н., абурацца на каго-н.
furlong  n. фарлонг (мера даўжыні =
220 ярдаў, або 201 метр)
furnace n. печ, топка; горан
furnish v. 1. пастаўляць, дастаўляць, забяспечваць 2. абстаўляць, абсталёўваць (мэбляю)
furnished  adj. мэбляваны; a furnished
ﬂat мэбляваная кватэра
furnishings  n. pl. абсталяванне кватэры або дома (мэбля, дываны, шторы і г.д.)
furniture  n. мэбля; a piece of furniture прадмет мэблі
furrow n. 1. баразна 2. маршчына, зморшчына (на твары, асабліва на лбе)
furry adj. 1. футровы, футравы 2. пушысты
further1 adj. (выш. ст. ад far1) 1. больш
далёкі, далейшы 2. дадатковы; further information/details/instructions дадатковыя звесткі/падрабязнасці/указанні

further
further2  v. спрыяць, садзейнічаць; further smb.’s career спрыяць чыёй-н. кар’еры
further3 adv. (выш. ст. ад far2) далей
further education  п. BrE
адукацыя пасля школы
furthermore  adv. BrE, fml да таго,
апроч таго
furthest adj., adv. (найвыш. ст. ад far1,
far2) = farthest1, farthest2
furtive ] adj. патаемны, скрытны; (зроблены) цішком, употай; a furtive glance позірк
крадком
furtively ] adv. скрытна; крадком, употайкі
fury  n. lit. лютасць, шаленства, раз’юшанасць; ﬂy into a fury раз’юшыцца,
разлютавацца
fuse1 n. засцерагальнік, пробка
fuse2 n. tech. запал, узрывальнік; бікфордаў шнур
fuse3  v. плавіць; плавіцца; сплаўляць;
сплаўляцца; злучаць; злучацца; зліваць; злівацца; The lights have fused. Пробкі перагарэлі.
fuselage n. фюзеляж
fusion  n. 1. tech. плаўка 2. tech. сплаў
3. спалучэнне; a fusion of different styles
спалучэнне розных стыляў
fusion bomb n. вадародная бомба
fuss1  n. мітусня, сумятня, (бязладная) беганıна; make a fuss мітусıцца; дарэмна хвалявацца; ствараць ажыятаж; узнімаць шумıху (вакол чаго-н.)
fuss2  v. (with/over) мітусıцца; дарэмна
хвалявацца
fussy adj. derog. 1. мітуслıвы 2. пераборлівы; наравıсты
futile  adj. 1. марны, дарэмны; a futile
attempt марная спроба 2. несур’ёзны; пусты;
a futile play пустая п’еса
futility n. марнасць, дарэмнасць
future1 n. 1. будучыня; in (the) future у
будучым; in the near future у бліжэйшым будучым 2. the future ling. будучы час
future2 adj. будучы
futuristic adj. футурыстычны
futurity n. fml будучыня
futurology n. футуралогія
fuzzy  adj. 1. неакрэслены; невыразны;
цьмяны (пра гук, адлюстраванне і г.д.)
2. пушысты (пра валасы, шэрсць)
FYI (пісьмовае скар. ад for your information)
да вашага ведама

gain

241

Gg
G, g n. 7-я літара англійскага алфавіта
G n. mus. нота «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 балбатаць
gabardine n. габардзıн
gabble1 n. 1. хуткая гаворка, якую цяжка зразумець; лапатанне 2. гогат (гусей)
gabble2  v. 1. infml (away/on) гаварыць
хутка і незразумела; лапатаць 2. гагатаць
(пра гусей)
gabby adj. infml гаваркı, балбатлıвы
gable n. франтон
gabled  adj. востраканцовы, спічасты
(пра дах)
gadabout n. infml валацуга; непаседа
gad about  phr.v. infml бадзяцца,
швэндацца
gadﬂy n. авадзень; сляпень
gadget n. 1. невялıкае прыстасаванне,
прылада; household gadgets хатнія прылады
2. тэхнıчная навıнка
gadgetry  n. infml набор сучасных
прыстасаванняў або прылад
Gael n. г(а)эл; кельт
Gaelic1 n. гаэльская мова
Gaelic2 adj. гаэльскі; кельцкі
gaffe  n. памылковы крок, промах, памылка
gag1  n. 1. затычка; кляп 2. infml жарт;
смешная гісторыя; He did it as a gag. Ён зрабіў гэта дзеля жарту.
gag2  v. затыкаць або завязваць каму-н.
рот; прымусіць маўчаць
gaga adj. infml 1. ненармальны, вар’ят;
не ўсе дома 2. (about, over) у моцным захапленні 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) шумная
кампанія 2. чарада (гусей)
gaiety n. весялосць
gaily adv. 1. весела, радасна 2. страката,
ярка
gain1 n. звыч. pl. 1. прыбытак; выйгрыш;
Our loss is their gain. Наша страта азначае іх
выйгрыш; ill-gotten gains падазроны або
незаконны прыбытак 2. павелічэнне (багацця, сродкаў); дасягненне
gain2 v. 1. (by, from) атрымліваць, набываць (што-н. карыснае, неабходнае); You’ll

gainful
gain by the experience. Гэта (здарэнне) будзе
для вас карысным урокам. 2. павялıчваць
(хуткасць, вышыню, вагу і да т.п.); I’m
afraid I’m gaining weight again. Баюся, што я
зноў набіраю вагу. 3. (on, upon) наганяць,
даганяць; Тhe police were gaining on them.
Паліцыя наганяла іх. 4. спяшацца (пра гадзіннік); Мy watch gains 2 minutes a day. Мой
гадзіннік спяшаецца на 2 хвіліны ў дзень.
5. fml дабірацца (да месца з цяжкасцямі); Аt
last they gained the destination. Нарэшце яны
дабраліся да месца прызначэння. ♦ gain
ground рабıцца (больш) папулярным, моцным, шырыцца; Тhe movement is gaining
ground. Гэты рух робіцца папулярным; gain
time выйграваць час
gainful  adj. fml 1. выгадны, прыбытковы 2. якı аплачваецца; gainful employment
праца, за якую плацяць
gainsaid past, p.p. → gainsay
gainsay  v. (gainsaid) 1. fml (звыч.
у адмоўных сказах) адмаўляць; Тhere’s no
gainsaying the faсt. Немагчыма адмаўляць
гэты факт. 2. супярэчыць
gait n. паходка, хада
gaiter  n. звыч. pl. gaiters гамаш; гетра;
крага
gala  n. 1. свята; карнавал; фестываль
2. BrE спаборніцтва; а swimming gala чэмпіянат па плаванні
galaxy n. 1. astron. the Galaxy Млечны шлях; Галактыка 2. галактыка 3. (of) плеяда, сузор’е (знакамітых, таленавітых і да
т.п. людзей)
gale  n. 1. вельмі моцны вецер 2. (of) выбух (смеху)
gall1 n. 1. смеласць, нахабства 2. fml нянавісць; горыч 3. med., dated жоўць
gall2 v. раздражняць; злаваць (каго-н.)
gallant adj. fml 1. храбры 2. галантны
gallantly  adv. 1. храбра 2. галантна;
пачцıва
gallantry  n. fml 1. адвага, доблесць
2. галантнасць; пачцıвасць
gall bladder  n. anat. жоўцевы
пузыр
gallery  n. 1. галерэя; зала; an art/a
picture gallery мастацкая/карцıнная галерэя
2. theatre галёрка; балкон 3. крыты цір 4. штольня, штрэк ♦ play to the gallery шукаць таннай папулярнасці; разводзіць дэмагогію
galley  n. 1. hist. галера 2. naut. камбуз
3. (таксама galley proof) гранка
Gallic adj. гальскі; французскі
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gamma
Gallicism n. ling. галіцызм
gallivant  v. (about/around) dated,
infml бадзяцца; сноўдацца; валэндацца
gallon  n. галон (мера вадкасці BrE =
4,5 л, AmE = 3,8 л)
gallop1 n. галоп; at a gallop галопам
gallop2  v. скакаць галопам (таксама
перан.)
gallows n. (pl. gallows) шыбеніца; gallows humour гумар вıсельніка
gallstone n. med. жоўцевы камень
Gallup poll n. сацыялагıчнае апытанне меркавання грамадзян па розных пытаннях, якое праводзіць амерыканскі інстытут Гэлапа
galore  adv. infml у вялıкай колькасці;
Тhere are empty houses galore. Шмат дамоў
пустуе.
galosh n. звыч. pl. galoshes галёш, галош
galvanic  adj. 1. tech. гальванıчны
2. fml узбуджальны
galvanize, BrE -ise  v. 1. гальванізаваць 2. (into) стымуляваць; узбуджаць (перан.); galvanize smb. into action прымушаць
каго-н. дзейнічаць
gamble1  n. рызыкоўная справа; авантура
gamble2 v. 1. гуляць (у азартныя гульні, на скачках, біржы і да т.п.) 2. (on) рызыкаваць
gamble away phr.v. прайграць,
прагуляць; Нe gambled away all his fortune.
Ён прайграў/прагуляў усё сваё багацце.
gambler n. гулец, карцёжнік
gambling n. азартная гульня; гульня
на грошы
gambol  v. скакаць, бегаць (звычайна
пра дзяцей або жывёл)
game1 n. 1. гульня; a game of hide-andseek гульня ў хованкі; Let’s play a game of
cards. Давайце згуляем у карты; the Olуmpic
Games Алімпıйскія гульні 2. партыя; гейм
3. infml справа; I’m new to this game. Я навічок у гэтай справе. 4. infml намер; хıтрыкі;
What is his game? Які ў яго намер?/сакрэтны
план? 5. дзічына ♦ the game is up BrE, infml
гульня скончана, ваша карта бıта
game2  adj. 1. смелы, рашучы 2. (for)
гатовы брацца за што-н. новае або небяспечнае; I’m game for anything. Я гатовы на ўсё.
gamekeeper n. егер
gamely adv. смела, рашуча
gamma n. гама (3-я літара грэчаскага
алфавіта)

gamma rays
gamma rays  n. pl. phуs. гамапрамянı
gammon n. BrE шынка, кумпяк
gamut  n. 1. гама (у музыцы, жывапісе) 2. дыяпазон; паўната
gander  n. гусак ♦ have/take a gander
(at smth.) infml зірнуць (на што-н.); Тake
a gander at this! Зірні на гэта!
gang  n. 1. шайка, банда 2. брыгада (рабочых) 3. кампанія (асабліва маладых людзей)
gangland  n. крымінальны/злачынны свет
gangling  adj. цыбаты, падгалісты;
нязграбны
gangplank  n. naut. кароткі трап;
сходы, сходкі
gangrene n. med. гангрэна
gangster n. гангстар, бандыт
gangway  n. 1. сходы, сходкі, трап
2. BrE праход (паміж двума радамі крэслаў у
тэатры, аўтобусе, цягніку)
gannet  n. 1. zool. баклан 2. BrE, infml
абжора
gantry  n. tech. партал (пад’ёмнага
крана)
gaol n. BrE = jail
gaoler n. BrE = jailer
gap  n. (in/between) 1. шчыліна; прамежак, прагал; прабел; недахоп; а gap in one’s
knowlеdge прабел у ведах; а gap in one’s
memory правал памяці 2. разыходжанне
(у поглядах, стасунках); the generation gap
праблема бацькоў і дзяцей ♦ bridge the gap
запоўніць прагал
gape v. 1. (at) глядзець разявіўшы рот (ад
здзіўлення і да т.п.) 2. (open) быць адкрытым/раскрытым, зеўраць (пра адтуліну, рану
і да т.п.)
garage1  n. 1. гараж 2. (прыдарожная) станцыя абслугоўвання
garage2 v. ставіць у гараж; трымаць у
гаражы
garage sale  n. продаж ужываных
рэчаў (часта ў гаражы)
garbage  n. 1. AmE смецце, адкıды
2. бязглуздзіца, глупства
garbage can  n. AmE кантэйнер
для хатніх адкıдаў
garble  v. блытаць, скажаць (факты і
да т.п.)
garden1 n. 1. сад; гарод 2. звыч. pl. gardens парк; botanical/zoological gardens батанıчны/заалагıчны сад
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gasometer
garden2  v. 1. займацца садоўніцтвам,
садоўнічаць 2. агароднічаць
gardener n. 1. садоўнік; садавод 2. агароднік
gardening  n. 1. садоўніцтва; садаводства 2. агародніцтва
gargantuan  adj. велізарны, гіганцкі; a gargantuan appetite воўчы апетыт
gargle v. (with) паласкаць (горла, рот)
garish adj. крыклıвы, кıдкі (пра колер,
адзенне)
garland n. гірлянда; вянок
garlic n. часнок; a clove of garlic зубок
часнаку
garment n. fml прадмет адзення
garnet  n. 1. min. гранат 2. гранатавы
колер
garnish1 n. гарнıр
garnish2 v. (with) 1. гарніраваць 2. упрыгожваць, аздабляць
garret  n. мансарда; from cellar to garret па ўсıм доме
garrison n. гарнізон
garrulous adj. балбатлıвы, гаваркı
garrulousness n. балбатлıвасць
garter  n. 1. падвязка (для шкарпэткі
або панчохі) 2. the Garter ордэн Падвязкі
gas1 n. (pl. gases or gasses) 1. газ; natural
gas прыродны газ; tear gas слёзатачывы газ;
She turned on/lit the gas. Яна ўключыла/запаліла газ. 2. AmE, infml бензıн; We’re out of
gas. У нас скончыўся бензін. 3. infml балбатня; глупства 4. AmE, joc. infml прыемна праведзены час 5. AmE, med. кішэчны газ
gas2  v. 1. атручваць газам 2. infml балбатаць; Stop gassing! Кінь балбатаць глупства!
gasbag n. infml балбатун, пустазвон
gas chamber n. газавая камера
gas cooker n. газавая пліта
gaseous adj. газападобны
gash1 n. глыбокая рана
gash2 v. наносіць глыбокую рану, глыбока раніць
gasholder n. газгольдар
gasket n. tech. пракладка
gas-main  n. газаправод, газавая магістраль
gasman n. (pl. -men) газаўшчык
gas mask n. процівагаз
gasoline, gasolene n. 1. газалıн 2. AmE
бензıн
gasometer n. tech. газаметр

gasp
gasp1  n. цяжкае дыханне; удушша; give
a gasp of surprise/fear вохнуць ад здзіўлення/страху ♦ at the last gasp у самы апошні
момант
gasp2  v. 1. (at) перастаць дыхаць (ад
здзіўлення/страху і да т.п.) 2. цяжка дыхаць,
задыхацца
gas station n. AmE бензазапраўка
gastric adj. med. страўнікавы; gastric
juice страўнікавы сок; a gastric ulcer страўнікавая язва
gastritis n. med. гастрыт
gastronomy n. fml кулінарыя; гастраномія
gasworks  n. (pl. gasworks) газавы
завод
gate  n. 1. брама, вароты; фортка (у агароджы, варотах) 2. уваход; выхад (у аэрапорце); Your ﬂight is boarding at gate number 5.
Пасадка на ваш рэйс праз выхад нумар 5.
3. BrE колькасць гледачоў (асабліва на футбольным матчы); The match got a good gate.
Матч сабраў многа гледачоў.
gatecrasher n. infml нязваны госць
gatekeeper  n. брамнік; вартаўнıк
пры варотах
gatepost n. слуп (брамы) ♦ infml between you, me and the gatepost (толькі) памıж намі
gateway  n. 1. вароты, праход (у агароджы і да т.п.) 2. доступ; шлях (да чаго-н.
жаданага); Hard work is the gateway to success. Руплівая праца – шлях да поспеху.
gather  v. 1. (in, up) збіраць; збірацца;
gather ﬂowers/crops/information/facts збіраць кветкі/ураджай/інфармацыю/факты;
A crowd gathered. Сабраўся натоўп. 2. (from)
рабıць выснову; I gather he is ill. Відаць, ён
хворы. 3. павялıчваць; gather speed набіраць,
павялıчваць хуткасць
gathering  n. сход, сустрэча; вечарына
gauche  adj. 1. нязграбны, недалужны,
няўклюдны 2. грубаваты, нетактоўны
gaudy adj. занадта кıдкі; безгустоўны
gauge1  n. 1. вымяральны прыбор, інструмент 2. мера; маштаб; памер 3. ступень;
паказчык; крытэрый 4. шырыня каляı (на чыгунцы); broad/narrow/standard gauge шырокая/вузкая/стандартная каляя
gauge2 v. 1. (дакладна) вымяраць 2. ацэньваць, разлıчваць
gaunt adj. 1. худы; змарнелы 2. змрочны
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Gemini
gauntlet n. рукавıца, пальчатка з крагамі (у спорце)
gauze n. 1. марля 2. газ (тканіна), кісяя
gave past → give
gavel n. малаток, малаточак (старшыні
сходу, суддзі, аўкцыяністa)
gawky adj. нязграбны, нехлямяжы, няўклюдны
gay1 n. infml гей, «гомік»
gay2 adj. 1. infml гомасексуальны, «блакıтны» 2. вясёлы; прывабны 3. яркі, стракаты
gayness n. гомасексуалıзм
gaze1 n. пıльны позірк
gaze2 v. (пільна) углядацца, узірацца
gazelle  n. (pl. gazelles or gazelle) zool.
газель
gazette1  n. 1. афіцыйны орган друку;
урадавы бюлетэнь 2. AmE газета
gazette2  v. апублікаваць у афіцыйным
бюлетэні
gazetteer n. геаграфıчны даведнік
GB  (скар. ад Great Britain) Вялікабрытанія
GCE n. (скар. ад General Certiﬁcate
of Education) 1. атэстат аб агульнай адукацыі 2. экзамен на атрыманне атэстата аб
агульнай адукацыі
gear  n. 1. механıзм; прыстасаванне; прылада 2. рыштунак; адзенне; рэчы (для спорту, палявання і да т.п.); ﬁshing gear рыбалоўныя снасці 3. tech. шасцярня; перадача;
хуткасць; top/bottom gear BrE найбольшая/
найменшая хуткасць
gearbox n. tech. каробка перадач/хуткасцей
gear lever  n. BrE, tech. рычаг пераключэння перадач
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 чалавек, мужчына
2. AmE старэча; дзівак
Geiger counter  n. phys. лічыльнік Гейгера
geisha n. гейша
gel n. гель; hair gel гель для валасоў
gelatin n. жэлацıн
gelatine n. жэлацıн
gem n. каштоўны камень; каштоўнасць;
перл (таксама перан.)
Gemini  n. 1. astron. Блізняты
(сузор’е) 2. astrol. Блізняты (знак задыякa;
чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)

gen
gen  n. BrE, infml (on) інфармацыя,
(праўдзівыя або поўныя) звесткі; I want all
the gen on him. Я хачу ведаць пра яго ўсё.
gender n. 1. ling. род; masculine/feminine/neutеr/grammatical gender мужчынскі/
жаночы/ніякі/граматычны род 2. пол, гендар
gene n. biol. ген ♦ be in the genes быць у
генах, перадавацца з генамі
genealogical adj. генеалагıчны
genealogy  n. генеалогія; радаслоўная
genera pl. → genus
general1 n. генерал
general2 adj. 1. агульны, усеагульны;
general opinion агульная думка; general election усеагульныя выбары 2. звычайны, агульнага тыпу, неспецыялізаваны; general education агульная адукацыя; а general hospital
шпіталь агульнага тыпу; general farming
неспецыялізаваная гаспадарка; а book for
the general reader кнıга для масавага чытача
3. агульны, у галоўных рысах; а general impression агульнае ўражанне; Give me a general idea of your work. Раскажыце мне пра вашу
работу ў галоўных рысах. 4. галоўны, генеральны (у тытулах, назвах) General Assembly Генеральная Асамблея; General Secretary генеральны сакратар ♦ in general наогул, увогуле, звычайна; In general, people like
her. Наогул, яна падабаецца людзям.
generality  n. 1. агульная фраза,
неканкрэтнае сцвярджэнне 2. the generality
fml большасць, большая частка; the generality of voters/scholars большасць выбаршчыкаў/вучоных
generalization, BrE -isation  n.
абагульненне; hasty generalizations паспешлівыя абагульненні/высновы
generalize, BrE -ise  v. 1. абагульняць 2. (about) выказвацца недакладна/у
агульных словах
generally  adv. 1. звычайна, як правіла; What time do you generally get up? Калі
ты звычайна ўстаеш? 2. паўсюдна; у большасці выпадкаў; The new plan was generally
accepted. Новы план быў паўсюдна прыняты.
3. наогул, у агульным сэнсе; generally speaking кажучы/гаворачы наогул
general practitioner  n.
участковы ўрач, урач шырокага профілю
generate  v. 1. fml параджаць; выклікаць 2. tech. вырабляць (цяпло, электрычнасць)
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gentleman
generation  n. 1. пакаленне,
генерацыя; прамежак часу каля 30 гадоў;
a generation ago гадоў 30 таму; the generation gap праблема бацькоў і дзяцей; the
younger/older generation малодшае/старэйшае пакаленне 2. вытворчасць, утварэнне;
генерыраванне; the generation of electricity
вытворчасць электрычнасці 3. этап у
развіццı, вытворчасці; ﬁfth-generation computers камп’ютары пятага пакалення
generator n. генератар
generic adj. 1. biol. радавы 2. агульны
generosity  n. 1. велікадушнасць,
высакароднасць 2. шчодрасць
generous adj. 1. велікадушны, высакародны 2. шчодры; багаты; вялıкі; generous
gifts шчодрыя падарункі; generous harvest
багаты ўраджай
genesis n. 1. (of) fml пачатак, генезіс
2. Genesis Кнıга Быцця (частка Бібліі)
genetic adj. biol. генетычны
genetic code n. генетычны код
genetics n. генетыка
genial adj. 1. добры; прыветлівы, прыязны 2. цёплы, мяккі (пра клімат)
genie n. (pl. genies or genii) джын, дух
genii pl. → genie
genitalia = genitals
genitals n. pl. anat. геніталіі, палавыя
органы
genitive  n. ling. родны склон, генітыў
genius  n. 1. геніяльнасць, талент; а
man of genius геніяльны чалавек 2. геній; an
evil genius злы геній
genned-up  adj. BrE, infml (about,
on) добра інфармаваны; He is genned-up
about foreign affairs. Ён усё ведае пра знешнюю палітыку.
genocide n. генацыд
genome n. biol. геном
genre n. жанр
gent  n. 1. infml or joc. (скар. ад gentleman) джэнтльмен; a gentʼs hairdresser мужчынская цырульня 2. the gents infml мужчынская прыбіральня, мужчынскі туалет
genteel  adj. 1. манерны 2. infml высакародны
gentle  adj. 1. мяккі, лагодны 2. ласкавы, пяшчотны 3. пакаты; тупы; a gentle slope
пакаты схіл/адхон; a gentle angle тупы вугал
gentleman  n. (pl. -men) джэнтльмен, пан; а true/perfect gentleman сапраўдны джэнтльмен; He is a gentleman. Ён пры-

gentlemanly
стойны чалавек; Good evening, ladies and
gentlemen! Добры вечар, спадарыні і спадары!; а gentleman’s agreement джэнтльменскае пагадненне
gentlemanly  adj. справядлıвы;
прыстойны, джэнтльменскі
gentleness n. дабрыня, мяккасць
gently  adv. 1. мякка, цıха, асцярожна
2. лагодна, пяшчотна
gentry n. джэнтры
genuine  adj. 1. сапраўдны; непадроблены; genuine leather натуральная скура
2. шчыры, праўдзıвы, непрытворны; She is
a very genuine person. Яна вельмі шчыры чалавек.
genuinely  adv. шчыра, непрытворна
genuineness  n. 1. сапраўднасць,
непадробленасць 2. шчырасць, натуральнасць
genus n. (pl. genera) biol. род
geocentric adj. геацэнтрычны
geographer n. географ
geographic(al) () adj. геаграфıчны
geographically adv. геаграфıчна
geography n. геаграфія
geological adj. геалагıчны
geologically adv. геалагıчна
geologist n. геолаг
geology n. геалогія
geometric(al) () adj. геаметрычны; geometric progression геаметрычная прагрэсія
geometrically adv. геаметрычна
geometry n. геаметрыя
geophysics n. геафıзіка
geopolitics n. геапалıтыка
Georgian1 n. 1. грузıн; грузıнка; the
Georgians грузıны 2. грузıнская мова
Georgian2 adj. грузıнскі
Georgian3  adj. : Georgian architecture геаргіянскі стыль (архітэктурны стыль
XVIII і пачатку XIX ст.)
geranium n. bot. герань
germ  n. 1. мікроб; бактэрыя 2. (of)
зародак; эмбрыён; in germ у зародку, у зародкавым стане
German1  n. 1. немец; немка; the
Germans немцы 2. нямецкая мова
German2  adj. нямецкі; германскі;
German silver мельхіёр
Germanic  adj. hist. нямецкі;
германскі; Germanic languages германскія
мовы
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get
German measles  n. med.
краснуха адзёрная, адзёр
germinate  v. прарастаць; прарошчваць
gerontology n. геранталогія
gerund  n. ling. герундый; аддзеяслоўны назоўнік (у англійскай і лацінскай
мовах)
gesticulate v. жэстыкуляваць
gesture1 n. 1. жэст, рух (звыч. рукамі)
2. жэст, учынак; as a gesture of friendship у
знак сяброўства
gesture2 v. жэстыкуляваць
get  v. (got, got AmE gotten) 1. атрымліваць; набываць, здабываць; 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 стане) станавıцца, рабıцца; It’s getting dark. Цямнее; They’ve just got married. Яны нядаўна
пажаніліся. 3. (азначае змену месца, месцазнаходжання) I got into the car. Я сеў у машыну; I must be getting home. Мне трэба ісці дадому; What time does the train get into Paris?
Калі цягнік прыходзіць у Парыж? 4. (to)
дабірацца; How do you get to work? Як вы дабіраецеся да працы? 5. разумець; пачуць; 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 галава. 2) (have got to + Inf) быць вымушаным;
I’ve got to work this Sunday. Я вымушаны
працаваць у гэтую нядзелю; get smb. to do
smth. угаварыць/пераканаць/прымусіць каго-н. зрабıць што-н.; Get your husband to go
to the doctor. Угаварыце мужа пайсці да доктара ♦ get into trouble трапіць у бяду; get rid
of пазбаўляцца, збаўляцца ад
get about phr.v. BrE = get around
get across phr.v.данесці да свядомасці, зрабıць (або стаць) зразумeлым (для
вялікай колькасці людзей); Did your speech
get across to them? Ці зразумелі яны тваю
прамову?
get along  phr.v. 1. ісцı; рухацца
наперад; рабıць поспехі; I must be getting
along. Мне трэба ісці; How is your work getting along? Як пасоўваецца ваша праца?;
How are you getting along with your English?
Як у вас справы з англійскай мовай?
2. абыходзіцца; We can get along without your
help. Мы абыдземся без вашай дапамогі.

get around
3. ладзіць (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. ездзіць,
падарожнічаць, вандраваць; People are getting around much more than they used to. Цяпер людзі падарожнічаюць шмат болей, чым
раней. 2. BrE распаўсюджвацца (пра навіны і
да т.п.); The news soon got around. Навіна
хутка распаўсюдзілася. 3. (to) знайсцı час,
каб узяцца за што-н. нарэшце; After a long
delay he got around to writing the letter. Пасля
доўгага адкладу ён узяўся пісаць гэты ліст.
get at  phr.v. 1. дабірацца да чаго-н.,
даставаць; Put the food where the cat can’t get
at it. Пакладзі яду там, куды кот не дабярэцца; get at the truth дакапацца да праўды
2. мець на ўвазе; What are you getting at?
Што вы хочаце сказаць?/На што вы намякаеце? 3. infml чапляцца, прыдзірацца; Stop getting at me! Кінь чапляцца да мяне!
get away  phr.v. 1. уцячы, збегчы;
The prisoner got away. Зняволены збег; The
thieves got away with the money. Злодзеі ўцяклі з грашыма; You can’t get away from the fact
that… Нікуды не дзецца ад таго (факта),
што… 2. пайсцı, вызваліцца; I was at a meeting and couldn’t get away. Я быў на пасяджэнні і не мог адысці. 3. (with) зрабıць што-н.
дрэннае і не быць злоўленым або пакараным; He got away with it. Гэта сышло яму
з рук.
get back  phr.v. 1. вяртацца; When
will he get back? Калі ён вернецца?; I got back
into bed. Я зноў лёг у пасцель. 2. атрымаць
назад; How can I get my things back? Як мне
вярнуць свае рэчы? 3. (at) infml адпомсціць;
I’ll get back at him one day! Калі-небудзь я
яму адпомшчу!
get by  phr.v. 1. прайсцı; праехаць;
Please let me get by. Калі ласка, дазвольце
мне прайсці. 2. (on, with) жыць; абыходзіцца; She can’t get by on so little money. Яна
не можа пражыць на такія малыя грошы.
get down  phr.v. 1. запıсваць; Get
down every word he says. Запісвай кожнае яго
слова. 2. (to) брацца за; He got down to his
work. Ён засеў за працу.
get in  phr.v. 1. прыбываць, прыязджаць, прыходзіць; The train got in late. Цягнік прыйшоў позна. 2. садзıцца (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
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get round
выбралі ў парламент ад графства Чэшыр.
4. трапіць; We didn’t get in to the concert. Мы
не трапілі на канцэрт. 5. збіраць (ураджай);
The farmers are getting the crops in. Фермеры
збіраюць ураджай. 6. закупляць, запасіць;
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’язджаць, адыходзіць; I must be getting off. Мне трэба ісці.
2. сходзіць, выходзіць; злазіць; He got off at
the library. Ён сышоў каля бібліятэкі; She got
off the bicycle. Яна злезла з веласіпеда. 3. aдпраўляць; адсылаць; He got the letter off by
the ﬁrst post. Ён адаслаў ліст першай поштай.
4. выратавацца, пазбегнуць, унıкнуць, пазбавіцца; His lawyer got him off. Яго адвакат дабіўся яго апраўдання.
get on phr.v. 1. рухацца наперад, рабıць поспехі; How is he getting on? Як ідуць у
яго справы?; If you want to get on you must…
Калі вы хочаце дасягнуць поспеху, вам трэба… 2. працягваць; Get on with your work.
Працуйце далей. 3. (with) ладзіць; He is easy
to get on with. З ім лёгка ладзіць.
get out  phr.v. 1. выходзіць; вылазіць; We got out at the next stop. Мы выйшлі
на наступным прыпынку; Get out! 1) Выходзь(це)! 2) Ідзı прэч! 2. вымаць, выцягваць; He
got out his spectacles. Ён выняў акуляры.
3. збегчы; One of the lions got out of the zoo.
Адзін леў збег з заапарка. 4. выдаваць,
выпускаць; They hope to get the book out very
soon. Яны спадзяюцца выдаць кніжку вельмі
хутка. 5. вымаўляць (з цяжкасцю); I couldn’t
get out a single word. Я не мог вымавіць ані
слова. 6. рабıцца вядомым; How did the information get out? Як сталі вядомыя гэтыя
звесткі?
get over phr.v. 1. ачуняць; пераадолець, аправіцца (ад хваробы, няўдачы і
да т.п.); He’s just got over an illness. Ён толькі
што ачуняў ад хваробы. 2. растлумачыць;
данесці; I got the main point over to him. Я растлумачыў яму галоўнае. 3. скончыць (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. распаўсюджвацца; The story soon got round. Гісторыя хутка распаўсюдзілася. 2. пераадолець; пазбегнуць; They got round the problem by borrowing
money. Яны пазбеглі праблемы, пазычыўшы
грошы. 3. угаворваць; пераконваць

getaway
get through  phr.v. 1. прайсцı; прабıцца; правесці; She got through to the third
round. Яна прайшла ў трэці тур; The government got the new law through. Урад правёў
новы закон праз парламент. 2. скончыць;
скарыстаць поўнасцю; I shan’t get through before 6. Да 6 гадзін я не скончу. 3. (to) даходзіць да разумення (каго-н.); The message got
through to him. Ён зразумеў, у чым справа.
get together  phr.v. збіраць; збірацца; We must get together and have a talk.
Нам трэба сустрэцца і пагаварыць.
get up  phr.v. 1. уставаць; падымацца
2. будзıць; падымаць; Get the children up. Пабудзіце дзяцей. 3. павялıчваць, прыбаўляць;
get up speed павялıчваць/прыбаўляць хуткасць 4. BrE узнімацца (пра вецер, агонь і да
т.п.) 5. infml арганізаваць; наладжваць; get
up a concert/a dance наладзіць канцэрт/танцы 6. infml прыбірацца, убірацца; She got up
as a Spanish dancer. Яна ўбралася як іспанская танцаўшчыца.
getaway n. infml уцёкі; make a quick
getaway хутка/спрытна уцячы; а getaway car
аўтамабıль, на якıм рабаўнікı ўцякаюць з месца злачынства
get-together  n. infml вечарына; сустрэча
get-up  n. infml, dated убор; адзенне
(асабліва незвычайнае); She looks ridiculous
in that get-up. Яна выглядае вельмі смешна ў
гэтым уборы.
geyser n. 1. гейзер 2. BrE газавая калонка для награвання вады (у кухні, ваннай і
да т.п.)
ghastly  adj. 1. жахлıвы, жудасны,
страшэнны 2. змярцвeла бледны
gherkin n. карнішон
ghetto n. (pl. ghettos or ghettoes) 1. гета
2. раён трушчобаў (у горадзе)
ghost  n. 1. здань, прывід; дух; а ghost
writer фактычны аўтар, якı пıша за каго-н.
ıншагa 2. (слабы) след; успамıн (асабліва непажаданы) 3. (of) вельмі нязначная колькасць; not the ghost of a chance/an idea
(а)ніякага шанцу/уяўлення ♦ give up the
ghost infml памерці, сканаць
GHQ  (скар. ад General Headquarters) штаб-кватэра
GI n. (pl. GІs) салдат арміі ЗША
giant1 n. волат (у казках часта вельмі
жорсткі); гігант
giant2 adj. 1. гіганцкі; giant trees гіганцкія дрэвы; giant slalom гіганцкі слалам
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gimlet
2. важны; велізарны; giant mistakes сур’ёзныя памылкі
gibber v. гаварыць хутка і неразборліва
gibberish  n. infml тарабаршчына;
лухта; He was talking gibberish. Ён нёс лухту.
gibbon n. zool. гібон
gibe1 n. (about, at) кпıны, шпıлька
gibe2 v. (at) кпіць
giblets n. pl. вантробы (птушкі)
giddiness n. галавакружэнне
giddy  adj. 1. : I feel I am giddy. У мяне
кружыцца галава; This makes me giddy. У мяне ад гэтага кружыцца галава. 2. галавакружны; a giddy height галавакружная вышыня
gift  n. 1. падарунак, дарунак 2. (for) талент, здольнасці; She has a great gift for music. У яе вялікія здольнасці да музыкі. ♦ Greek
gifts дарункі данайцаў (каварная паслуга з
мэтай прычыніць зло); have the gift of the
gab BrE, infml мець добра падвешаны язык;
you must not look a gift horse in the mouth
дармоваму каню ў зубы не глядзяць
gifted  adj. таленавıты, здольны, адораны; a school for gifted children школа для
адораных дзяцей
gift shop n. магазıн падарункаў
gift wrap n. прыгожая каляровая папе-
ра для загортвання падарункаў
gig1  n. 1. канцэрт сучаснай поп-музыкі
або джаза 2. выступленне коміка
gig2 n. hist. кабрыялет; двухколка
gig3 n. AmE, infml часовая праца
gig4 n. comput., infml = gigabyte
gigabyte n. comput. гігабайт (адзінка
памяці)
gigantic adj. велізарны, гіганцкі
giggle1  n. 1. хіхıканне; She had the giggles. На яе напаў смех. 2. BrE, infml забава,
жарт; We did it for a giggle. Мы зрабілі гэта
дзеля забавы.
giggle2 v. (at, about) хіхıкаць
gild v. залацıць або пакрываць пазалотай
(таксама перан.); Sunshine gilded the roofs.
Сонца пазалаціла дахі. ♦ gild the lily займацца марнай справай
gilded adj. пазалочаны; а gilded statue
пазалочаная статуя
gill  n. звыч. pl. gills жабры ♦ to the gills
infml дасыта; pale/white/green about the gills
бледны з твару (ад хваробы, страху і да т.п.)
gilt  adj. залачоны, пазалочаны; paintings
in gilt frames карцıны ў пазалочаных рамах
gimlet n. свердзел, свярдзёлак

gimmick
gimmick  n. infml трук, хıтрыкі, выкрутасы
gin n. джын (напой)
ginger  n. 1. імбıр 2. чырванаватажоўты колер
gingerbread  n. імбıрны пернік
(звычайна ў выглядзе чалавека або жывёлы)
gingerly adv. асцярожна; з апаскай
gingery adj. рыжаваты
gingham n. баваўняная тканıна ў клетку
ginseng n. bot. жэньшэнь
Gipsy = Gypsy
giraffe n. (pl. giraffe or giraffes) zool.
жырафа
girder n. балька, бэлька (металічная)
girdle1  n. 1. гарсэт 2. пояс (у розных
знач.)
girdle2 v. fml акружаць, абкружаць
girl  n. 1. дзяўчынка, дзяўчына 2. дачка;
My little girl is ill. Мая дачка захварэла. 3. маладая жанчына 4. (часта ў словазлучэннях) а
shop girl прадаўшчыца; an ofﬁce girl служачая канторы, супрацоўніца
girl Friday  n. сакратарка; служачая ў канторы, што дапамагае начальніку;
Sheʼs his girl Friday. Яна яго правая рука.
girlfriend  n. 1. сяброўка 2. каханая
дзяўчына
Girl Guide BrE, dated = Guide
girlhood n. дзявоцтва
girlie adj. infml (асабліва пра часопісы ці
календары, якія дэманструюць амаль або
поўнасцю аголеных жанчын) : а girlie magazine часопіс «толькі для мужчын»
girlish adj. дзявоцкі, дзявочы
giro n. ﬁnance жыро, жыраразлıкі (від
безнаяўных разлıкаў праз разліковыя чэкі)
girth  n. 1. папруга 2. абхват (дрэва, таліі); а tree 20 feet in girth дрэва 20 футаў у
абхваце
gist n. (of) сутнасць; галоўны пункт; Tell
us the gist of the matter. Растлумачце нам сутнасць справы.
give1  n. 1. падатлівасць 2. пругкасць,
спружыністасць, эластычнасць; There is no
give in this cloth. Гэта тканіна не расцягваецца. ♦ give and take узаемныя ўступкі; кампрамıсы
give2  v. (gave, given) 1. даваць; дарыць;
уручаць; Give me the tickets. Дай мне білеты.
2. (for) плацıць; How much did you give for
the thing? Колькі вы заплацілі за гэту рэч?
♦ give or take прыблıзна, плюс-мıнус; It will
take an hour, give or take a few minutes. Гэта
зойме гадзіну плюс-мінус некалькі хвілін.
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gladiolus
give away  phr.v. 1. дарыць; He
gave away the prizes. Ён раздаў прызы. 2. выдаваць; give away a secret выдаць сакрэт;
Don’t give me away! Не выдавайце мяне!
give back  phr.v. вяртаць, аддаваць
назад
give in  phr.v. 1. здавацца; саступаць
2. здаваць, уручаць; Give your exam papers in
to the teacher with the bell. Калі празвінiць
званок, здайце экзаменацыйныя работы настаўніку.
give off  phr.v. выдзяляць (пах, газ,
вадкасць); The eggs were giving off a bad
smell. Ад яек ішоў непрыемны пах.
give out  phr.v. 1. раздаваць, размяркоўваць 2. абвяшчаць, аб’яўляць 3. канчацца (пра запасы, сілы); The rations were
giving out. Харчы канчаліся. 4. infml сапсавацца; The engine gave out. Матор заглух.
give up phr.v. 1. кідаць, пакідаць (работу, заняткі); She has given up work(ing).
Яна больш не працуе. 2. здавацца; The murderer gave himself up. Забойца здаўся; I give
up! Здаюся! 3. адмаўляцца; лічыць безнадзейным; махнуць рукой; The doctors have
given him up. Дактары лічаць яго безнадзейным. 4. уступаць, саступаць; He gave up his
seat to the old lady. Ён саступіў сваё месца
старой.
given1  adj. дадзены; умоўлены; пэўны;
This must be done within the given time. Гэта
павінна быць зроблена ва ўмоўлены тэрмін. ♦ be given to smth./to doing smth. быць
схıльным да чаго-н.; He is given to drinking.
Ён любіць выпіць.
given2 p.p. → give
given3  prep. з улıкам; пры наяўнасці;
Given the circumstances you’ve done a good
job. З улікам абставін вы добра справіліся з
работай.
given name  n. AmE імя (у адрозненне ад прозвішча)
glacial  adj. 1. ледавіковы, ледніковы
2. ледзяны
glacier n. ледавıк, ляднıк, глетчар
glad adj. рады, задаволены; Glad to meet
you. Рады пазнаёміцца з вамі; glad tidings радасныя навıны
gladden v. радаваць; весялıць
glade n. fml прагаліна, прагал; паляна
gladiator n. гладыятар
gladioli pl. → gladiolus
gladiolus  n. (pl. gladioli or
gladioluses) bot. гладыёлус, шпажнік

gladly
gladly adv. радасна, з вялıкім задавальненнем, ахвотна; Will you help me? – Gladly.
Вы мне дапаможаце? – Ахвотна./З прыемнасцю.
glamor AmE = glamour
glamorize, BrE -ise  v. прыхарошваць; прадстаўляць што-н. у прывабным
выглядзе
glamorous adj. гламурны; чароўны;
прывабны; стыльны
glamour  n. BrE чары; прывабнасць;
чароўнасць; стыльнасць; эфектнасць
glance1 n. беглы позірк, зірк; have/take
a glance зірнуць ♦ at a glance з першага погляду/позірку, адразу ж; at ﬁrst glance на
першы погляд
glance2  v. зірнуць; He glanced at his
watch. Ён зірнуў на гадзіннік.
glance off phr.v. слізгануць; адскочыць; The bullet glanced off the top of the car.
Куля толькі слізганула па версе аўтамабіля.
gland n. anat. залоза
glare1 n. 1. асляпляльнае святло 2. сярдзıты позірк
glare2  v. 1. асляпляльна свяцıць 2. (at)
сярдзıта пазіраць
glaring adj. 1. асляпляльны 2. крыклıвы (пра фарбы) 3. абуральны (пра памылкі,
хлусню і да т.п.)
glass n. 1. шкло 2. шклянка; чарка 3. the
glass BrE барометр 4. infml люстэрка
glass-blower  n. шкловыдзімальшчык, гутнік
glass-blowing  n. шкловыдзіманне, гутніцтва
glasscutter  n. 1. шкляр 2. разец,
алмаз
glasses  n. pl. акуляры; opera glasses
тэатральны бінокль
glasshouse n. цяплıца, аранжарэя
glasspaper  n. наждачная папера,
наждак
glassware n. шкло; шкляны посуд
glassworks n. шкляны завод, гута
glassy adj. 1. люстраны, гладкі як шкло
2. шкляны (пра вочы, позірк)
glaucoma n. med. глаўкома
glaze1 n. 1. палıва (для посуду) 2. глазура
glaze2 v. 1. устаўляць шкло, шкліць 2. глазураваць; glazed clay pots паліваны гліняны
посуд
glazier n. шкляр
gleam1  n. (of) прамень; водбліск; пробліск; бляск; a gleam of hope пробліск надзеі
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gloomily
gleam2  v. 1. блішчаць; His eyes gleamed
with pleasure. Яго вочы блішчалі ад задавальнення. 2. мігаць, мігцець (пра зоркі)
glean  v. збіраць па каліве (факты, звесткі)
glee n. радасць, весялосць
gleefuladj. радасны, вясёлы
gleefully adv. радасна, весела
glen n. вузкая, глыбокая далıна (асабліва
ў Шатландыі)
glib adj. derog. бойкі (у гаворцы)
glide v. 1. рухацца цıха і плаўна 2. планıраваць (пра птушку або планёр)
glider n. планёр
glimmer1  n. 1. цьмянае святло 2. (of)
мігаценне; слабы пробліск; а glimmer of
hope/interest пробліск надзеі/цікавасці
glimmer2  v. мігаць, мігцець; цьмяна
свяцıць
glimpse1  n. 1. беглы позiрк; catch a
glimpse of smb./smth. убачыць каго-н./што-н.
мелькам 2. мiмалётнае ўражанне
glimpse2 v. убачыць мелькам
glint1 n. успышка; бляск; водблiск
glint2 v. успыхваць; блiшчаць, блішчэць
glisten  v. (with) блiшчаць, блiшчэць,
ззяць; The grass glistened with dew. На траве
блiшчэла раса.
glitter1 n. бляск, ззянне
glitter2 v. блiшчаць, блiшчэць, ззяць ♦ all
that glitters is not gold не ўсё золата, што
блiшчыць
gloat  v. (over) 1. глядзець з прагнасцю
2. злараднiчаць
global  adj. 1. глабальны; сусветны
2. усёабдымны
globally adv. глабальна; у сусветным
маштабе
globe  n. 1. шар; любы прадмет у выглядзе шара (абажур, акварыум i да т.п.)
2. глобус 3. the globe зямны шар; She has
travelled all over the globe. Яна аб’ездзiла
ўвесь свет.
globetrotter  n. infml чалавек, якı
многа падарожнiчае па свеце
globular  adj. fml сферычны; шарападобны
globulе n. кропля, кропелька; шарык;
globules of sweat кропелькі поту
gloom  n. 1. цемра 2. маркота, скруха,
туга; меланхолiя ♦ It was all gloom and doom.
Усё выглядала вельмi змрочна.
gloomily adv. панура, сумна, маркотна, тужлıва

gloomy
gloomy  adj. 1. змрочны; пахмурны;
Our future seems gloomy. Наша будучае выглядае змрочным. 2. сумны, пануры, маркотны, тужлıвы
gloriﬁcation  n. 1. услаўленне
2. узвялıчванне; узвышэнне
gloriﬁed  adj. услаўлены, праслаўлены
glorify  v. 1. услаўляць, праслаўляць;
2. узвышаць, узносiць, узвялıчваць
glorious  adj. 1. слаўны, славуты; а
glorious victory слаўная перамога 2. цудоўны, прыгожы; а glorious day/view цудоўны
дзень/краявıд
glory  n. 1. слава; covered in/with glory
пакрыты славай 2. хараство, краса, прыгажосць; The bright sunlight showed the palace
in all its glory. У яркiм сонечным святле палац паўстаў ва ўсёй яго прыгажосці. 3. (of)
прадмет гонару/гордасцi; Her hair was her
greatest glory. Больш за ўсё яна ганарылася
сваiмi валасамi.
glory in phr.v. ганарыцца; упiвацца
(славаю); трыумфаваць
gloss1  n. 1. бляск; глянец (таксама перан.) 2. падманлiвая знешнасць
gloss2  v. 1. наводзiць глянец 2. (over)
упрыгожваць; падаваць у выгадным святле
glossary  n. гласарый, слоўнiк (у канцы кнiгi)
glossy1  n. BrE, infml часопiс на глянцавай паперы з мноствам каляровых iлюстрацый
glossy2 adj. блiскучы i гладкi; glossy paper глянцавая папера; She had glossy black
hair. У яе былi блiскучыя чорныя валасы.
glottal adj. ling. гартанны
glottis n. anat. галасавая шчыліна
glove  n. пальчатка; He pulled his gloves
on. Ён нацягнуў пальчаткi. ♦ ﬁt like a glove
быць у самы раз/якраз/як па мерцы; handle
with kid gloves далікатна абыходзіцца
glow1 n. 1. святло; напал; водблiск 2. румянец; чырвань 3. (of) усхваляванасць; запал
glow2  v. 1. напальвацца; выпраменьваць
гарачыню або святло; блiшчаць 2. (with)
чырванець (пра твар, цела)
glower v. (at) сярдзıта пазiраць
glowing  adj. хвалебны; a glowing review хвалебная рэцэнзія
glow-worm  n. zool. святляк, светлячок
glucose n. глюкоза
glue1 n. клей; а tube of glue цюбiк клею
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go
glue2  v. клеiць, склейваць ♦ be glued to
smth. infml «прыклейвацца», не адыходзiць;
He’s glued to the television. Ён не адыходзiць
ад тэлевiзара.
gluey adj. клейкi
glum  adj. пануры, пахмурны, сумны;
You look very glum. У цябе вельмi сумны
выгляд.
glumly adv. панура, сумна, пахмурна
glut n. лıшак; затаварванне
glutinous  adj. fml клейкi; лıпкi,
лiпучы
glutton n. абжора, аб’ядайла, прорва
gluttonous  adj. прагны; абжорлівы,
ненажэрны
gluttony n. абжорства, абжорлівасць
glycerin(e) n. гліцэрын(а)
GM  BrE (скар. aд genetically modiﬁed) генетычна мадыфікаваны
gm (пісьмовае скар. ад gram) BrE грам
GMО n. (скар. aд genetically modiﬁed organism) генетычна мадыфікаваны арганıзм
GMT n. (скар. ад Greenwich Mean
Time) сярэдні час па грынвіцкім мерыдыяне
gnarled  adj. 1. сукаваты, каржакаваты;
скрыўлены; з наростамі (пра дрэвы) 2. скручаны, шышкаваты, грубы (пра рукі, пальцы)
3. грубы, абсıвераны (пра твар, знешнасць)
gnash v. скрыгатаць зубамі
gnat n. камар; маскıт; гнюс
gnaw v. (at) грызці (таксама перан.); The
dog gnawed (at) a bone. Сабака грыз костку;
Anxiety gnawed (at) his heart. Трывога мучыла яго душу.
gnome n. гном
GNP  n. (скар. ад gross national
product) валавы нацыянальны прадукт, ВНП
go1 n. infml 1. чарга (асабліва ў гульні); It’s
my go now. Цяпер мая чарга. 2. BrE спроба;
May I have a go? Можна, я паспрабую?
3. BrE энергія; Though he’s sixty, he’s full of
go. Хоць яму шэсцьдзясят, ён поўны энергіі.
♦ make a go of дасягнуць поспеху; on the go
вельмі заняты
go2 v. (went, gone) 1. ісцı, хадзıць; ехаць;
go by car/bus/train ехаць машынай/аўтобусам/цягніком; go by air ляцець самалётам;
go by sea плыць морам; go on foot ісцı пешшу 2. выходзіць, адыходзіць; выязджаць,
ад’язджаць; When does the train go? Калі
адыходзіць цягнік?; She is gone. Яе няма./Яна
выйшла. 3. працаваць, дзейнічаць (пра механізмы, машыны і да т.п.); This clock doesn’t

go about
go. Гэты гадзіннік не ідзе; I can’t get the car to
go. Я не магу завесці машыну. 4. рабıцца,
станавıцца (звычайна азначае змену ў горшы
бок); The milk went sour. Малако скісла; He
went blind. Ён аслеп; She has gone mad. Яна
звар’яцела; The ﬁrm went bankrupt. Фірма
абанкруцілася. 5. (at) 1) энергıчна ўзяцца за
што-н.; He went at his meal as if he hadn’t eaten for days. Ён накінуўся на яду, быццам не
еў ужо шмат дзён. 2) кıдацца на каго-н.
6. (by) 1) праходзіць, мінаць (пра час); Ten
years went by. Прайшло дзесяць гадоў; аs the
years go by з цягам часу; He let the chance go
by. Ён упусціў гэты шанц. 2) дзейнічаць
(згодна з чым-н.); go by the rules трымацца
правілаў; You can’t go by what he says. Нельга
верыць таму, што ён кажа. 7. (for) 1) infml кıдацца, накıдвацца; The dog went for his legs.
Сабака хапаў яго за ногі. 2) падабацца; Do
you go for modern music? Вам падабаецца сучасная музыка? 3) спрабаваць атрымаць або
выйграць што-н. 4) тычыцца, датычыцца;
What he said goes for you too. Яго словы тычацца і вас таксама. 8. (into) 1) уваходзіць;
He went into Parliament. Ён прайшоў у парламент. 2) унікаць; растлумачваць; разглядаць;
I won’t go into details. Я не буду ўнікаць у
падрабязнасці. 9. (through) 1) перажываць;
пераносіць; He has gone through a lot. Яму
давялося многае перажыць. 2) праглядаць;
правяраць; She went through his pockets. Яна
абшнарыла ўсе яго кішэні. 3) патраціць; He
went through the money in a week. Ён патраціў
грошы за тыдзень. 4) быць прынятым (пра
закон, план і да т.п.); The bill went through.
Праект быў прыняты. 5) (with) здзейсніць; I
can’t go through with the plan. Я не магу
здзейсніць гэты план. 10. (with) падыходзіць,
пасаваць; This tie goes with your suit. Гэты
гальштук падыходзіць/пасуе да вашага касцюма. 11. (without) абыходзіцца (без); How
long can you go without sleep? Колькі часу вы
можаце абыходзіцца без сну? ♦ іt goes without saying само сабой зразумела; be going to
do smth. збірацца, намервацца/мець намер
зрабць што-н.; He’s going to change his job.
Ён збіраецца змяніць месца працы.
go about  phr.v. 1. займацца; That
day he went about his business as usual. У той
дзень ён займаўся сваімі справамі як звычайна. 2. пачынаць; How shall I go about it? Як
мне за гэта ўзяцца? 3. хадзıць (пра чуткі);
The story is going about that… Ходзяць чуткі,
што…
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go on
go ahead  phr.v. 1. пачынаць; Go
ahead, we’re all listening. Пачынай(це), мы
ўсе слухаем. 2. працягваць; Work is going
ahead. Работа працягваецца.
go along  phr.v. 1. ісцı, рухацца
2. працягваць 3. (with) згаджацца; падтрымліваць; We’ll go along with your suggestion.
Мы згодныя з вашай прапановай (і падтрымаем яе).
go around  phr.v. 1. быць распаўсюджаным (пра хваробы); There are a lot
of bad colds going around. Зараз шмат людзей
хварэюць на грып. 2. (with) сустракацца;
вадзıцца; He is going around with my sister. Ён
сустракаецца з маёй сястрой.
go backphr.v. 1. вяртацца 2. браць
пачатак; The city goes back to the 10th century.
Горад бярэ свой пачатак у дзясятым стагоддзі. 3. (on) парушаць (абяцанне, дагавор і
да т.п); He went back on his word. Ён не
стрымаў свайго слова.
go down  phr.v. 1. зніжацца; рухацца ўнıз; Prices are going down. Цэны зніжаюцца; The ﬂoods are going down. Паводка
спадае; The pill won’t go down. Я не магу
праглынуць таблетку. 2. тануць; The ship
went down. Карабель затануў. 3. увайсцı ў
гісторыю, захавацца ў вяках; This day will go
down in history. Гэты дзень увойдзе ў
гісторыю. 4. (with) infml захварэць, злегчы;
She went down with the ﬂu. Яна злегла з грыпам. 5. : She went down on her knees. Яна
ўкленчыла.
go in phr.v. 1. схавацца за хмару (пра
сонца, месяц) 2. BrE (for) браць удзел; удзельнічаць; go in for a competition браць удзел у
конкурсе 3. (for) займацца; захапляцца; What
hobby do you go in for? Якое ў вас хобі?
go off  phr.v. 1. узарвацца; стрэліць;
The bomb went off. Бомба ўзарвалася; The gun
went off. Ружжо стрэліла. 2. пачуцца (пра званок, гудок і да т.п.); The alarm clock went off.
Будзільнік зазвінеў. 3. пагаршацца; The fruit
has gone off. Садавіна пагніла. 4. адключацца; The heating goes off at night. Уначы
ацяпленне адключаюць; The light has gone
off. Святло патухла. 5. infml страчваць цікавасць; губляць інтарэс; разлюбıць; I’ve gone
off coffee. Я разлюбіў/перастаў піць каву.
6. (with) infml браць без дазволу; красці;
Someone’s gone off with my car! Хтосьці ўкраў
маю машыну!
go on phr.v. 1. адбывацца; What’s going on here? Што тут робіцца? 2. працягваць;

go-ahead
працягвацца; Go on playing! Iграйце далей!;
He went on to say that... Ён затым сказаў,
што... 3. праходзіць, мінаць (пра час); As time
went on, things began to change. З цягам часу
справы пачалі мяняцца. 4. пачаць дзейнічаць; уключаць, уключацца; The lights went
on. Загарэлася/запалілася святло. 5. infml
шмат/доўга гаварыць; She goes on so! Яна такая балбатуха! ♦ Go on (with you)! BrE, infml
Ідзі ты! (Я табе не веру!); be going on with
BrE, infml быць дастатковым (пакуль што);
Here’s £5 to be going on with. Вось вам пяць
фунтаў (пакуль што).
go out  phr.v. 1. выходзіць з дому
(асабліва для ўцехі, забаў); She’s gone out for
a walk. Яна выйшла прагуляцца. 2. выехаць,
паехаць (звычайна далёка ці на доўгі час); He
went out to Australia. Ён выехаў у Аўстралію.
3. (рэгулярна) сустракацца, бавіць час (з кім-н.
процілеглага полу); I go out with her. Гэта мая
дзяўчына. 4. тухнуць, гаснуць (пра агонь,
святло) 5. выходзіць з моды 6. бываць на
людзях/у кампаніі; They go out very seldom.
Яны мала дзе бываюць/рэдка куды ходзяць.
go over  phr.v. 1. аглядаць; правяраць; go over the account праглядаць рахункі
2. паўтараць; I’ll go over the explanation. Я
паўтару тлумачэнне. 3. (to) пайсцı, схадзıць;
I must go over to the post ofﬁce. Мне трэба
схадзіць на пошту. 4. (to) пераехаць; He went
over to France. Ён пераехаў у Францыю.
5. перайсцı; The country went over to decimal
coinage. Краіна перайшла на дзесятковую
манетную сістэму.
go round  phr.v. быць дастатковым, хапаць на ўсіх; Is there enough food to
go round? Ці хопіць ежы на ўсіх?
go under  phr.v. 1. тануць 2. гıнуць; His business went under. Яго справа
лопнула.
go up  phr.v. 1. узрастаць; павялıчвацца; Prices have gone up again. Цэны зноў
узраслі. 2. паднімацца, падымацца; Let’s go
up the hill. Давайце паднімемся на гару; The
curtain went up. Заслона паднялася. 3. будавацца; There are new houses going up everywhere. Усюды будуюцца новыя дамы.
go-ahead  n. дазвол; адабрэнне; «зялёнае святло»; give the go-ahead даць «дабро»/«зялёнае святло»; адобрыць
goal  n. 1. мэта; achieve/attain a goal дасягнуць мэты 2. sport вароты 3. sport гол;
score a goal забıць гол
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goggles
goalіе n. sport, infml варатар, галкıпер
goalkeeper  n. sport варатар, галкıпер
goalpost  n. sport штанга (у футболе і хакеі) ♦ move the goalposts infml мяняць
правілы (каб пагоршыць чыё-н. становішча)
goat n. 1. казёл, каза; goat’s milk казıнае
малако; goat’s cheese казıны сыр 2. горны
баран 3. the Goat astron. Казярог (сузор’е)
4. the Goat astrol. Казярог (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
♦ get smb.’s goat infml раззлаваць каго-н.
goatherd n. казıны пастух
gob n. BrE, infml рот
gobble v. infml есці вельмі хутка, прагна;
жэрці
go-between  n. пасрэднік; act as
a go-between пасрэднічаць
goblet n. келіх, бакал
goblin n. дамавıк, гоблін
god n. 1. бог, бажаство 2. God Бог, Усявышні; the Almighty God Усёмагутны Божа; God
(alone) knows аднаму богу вядома; God forbid не дай бог/божа; thank God дзякуй богу/
слава богу; Oh God!/My God!/Good God!
(перадае здзіўленне, злосць і да т.п.) божа!/
божа мой!/божухна!
godchild  n. (pl. godchildren) хроснік, хрэснік; хросніца, хрэсніца
godchildren pl. → godchild
god-daughter n. хросніца, хрэсніца
goddess n. багıня
godfather n. хросны бацька
godforsaken  adj. (пра месца)
забыты богам; закıнуты; пануры
godless adj. бязбожны
godlessness n. бязбожнасць
godlike adj. богападобны; боскі
godmother n. хросная маці
godparent  n. хросны бацька або
хросная маці; godparents хросныя бацькı
gods n. pl. the gods BrE, theatre, infml галёрка
godsend n. infml падарунак лёсу, нечаканае шчасце, удача; знаходка
godson n. хроснік, хрэснік
goer  n. сталы наведвальнік (пэўнага
месца); аматар: a cinema-goer аматар кіно; а
theatregoer/а playgoer тэатрал
gofer n. infml хлопчык на пабягушках
goggle  v. (at) вытрашчыць, вылупіць
(вочы)
goggle-box n. BrE, infml тэлевıзар
goggles n. pl. ахоўныя акуляры

going
going1 n. 1. fml адыход; ад’езд; знікненне 2. хуткасць (руху і да т.п.); умовы, магчымасці руху (таксама перан.); I found the book
heavy going. Я ўбачыў, што чытаць гэту кнігу
цяжка і нецікава.
going2  adj. бягучы, цяперашні, якı
дзейнічае; the going rate цяперашні курс
(разлікаў) ♦ a going concern (добра наладжанае) прыбытковае прадпрыемства
goings-on n. pl. infml учынкі, паводзіны; падзеі
goiter AmE = goitre
goitre  n. med. валляк; павелічэнне
шчытападобнай залозы
gold1 n. золата ♦ as good as gold вельмі
паслухмяны; добрых паводзін (пра дзяцей)
gold2  adj. залаты; а gold medal залаты
медаль
gold-digger  n. 1. золаташукальнік
2. infml, derog. авантурыстка; вымагальніца
golden  adj. залаты; залацıсты (таксама перан.); the golden age (of) залаты век;
а golden chance выдатны шанс; а golden opportunity выдатная магчымасць; golden wedding залатое вяселле
goldﬁeld n. залатаноснае радовішча
goldﬁnch n. zool. шчыгол (птушка)
gold mine  n. залатая капальня;
залатое дно (перан.)
goldsmith n. ювелıр
golf n. sport гольф
golf club n. 1. клуб гульцоў у гольф
2. клюшка для гульнı ў гольф
golf course  n. пляцоўка для гульнı ў
гольф
golfer n. гулец у гольф
golﬁng n. гульня ў гольф; He goes golfing on Sundays. Па нядзелях ён гуляе ў гольф.
Golgotha  n. 1. Галгофа 2. месца
пакут (перан.)
Goliath n. 1. Галіяф 2. волат
gondola n. гандола
gone1 adj.1. ужыты; зрасходаваны; Where’s
the coffee? – It’s all gone. Дзе кава? – Усю ўжо
спажылі. 2. fml памерлы; якı больш не існуе
3. BrE, infml (пра жанчыну) цяжарная (на
працягу пэўнага часу); She’s ﬁve 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 дадому толькі пасля поўначы.
goner n. infml (пра чалавека) якı знаходзіцца пры смерці або ў безнадзейным стано-
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Good Friday
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. клейкае, лıпкае
2. сентыментальнасць
good1 n. 1. дабро; карысць; 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.
дабрадзеі, паважаныя людзі ♦ all to the good
тым лепш; be no good марна; do (smb.) good
прынесці карысць, дапамагчы каму-н.; The
doctor says a few days of rest will do you good.
Доктар кажа, што вам будзе карысна адпачыць некалькі дзён; for good назаўсёды;
He’s gone for good. Ён паехаў назаўсёды.
good2  adj. (better, best) 1. добры (у
розных знач.); а good book добрая кнıжка;
He’s a good husband. Ён добры муж. 2. карысны; Meat is not good for you. Вам шкодна
есці мяса. 3. здаровы; be in good health быць
здаровым 4. прыдатны, годны; This ticket is
good for one month. Гэты білет годны на адзін
месяц. 5. прыемны; It’s good to see you. Прыемна вас бачыць. 6. смачны (пра ежу)
7. спраўны, у добрым стане (пра розныя рэчы) ♦ a good deal шмат; a good few некалькі;
be good at smth./doing smth. добра, спрытна,
увıшна, спрактыкавана рабıць што-н.; as good
as gold (пра дзяцей) золатца; in good faith
fml шчыра; in good time загадзя; зараней;
good luck! жадаю поспеху!
good afternoon  intеrj. добры
дзень!
goodbye1  n. : say goodbye to smb.
развітацца з кім-н.
goodbye2  intеrj. да пабачэння!; бывай!; бывайце!
good day intеrj. BrE, dated (ужываецца як форма прывітання або развітання) добры дзень!; да пабачэння!; бывай!; бывайце!
good evening intеrj. добры вечар!
good-for-nothing1  n. infml нікчэмны чалавек; гультай, абібок, лайдак; нядбалец, недарэка
good-for-nothing2  adj. нічога не
варты, нікчэмны
Good Friday  n. Вялıкая Пятніца;
пятніца перад Вялıкаднем

good-hearted
good-hearted adj. добры, велікадушны, шчодры
good-humored  AmE = good-humoured
good-humoured  adj. BrE
дабрадушны, лагодны, у добрым настроі
good-humouredly  adv. BrE
дабрадушна, лагодна, добразычлıва
goodie = goody1
goodish adj. BrE, infml 1. даволі вялıкі,
даволі многа; a goodish distance даволі далёка; a goodish number даволі шмат 2. даволі добры, някепскі
good-looking  adj. прыгожы, з прывабным тварам
good looks  n. pl. прыгажосць, прывабнасць твару
good morning  interj. добрай раніцы! (часам ужываецца таксама ў сэнсе
«да пабачэння!»)
good-natured  adj. добры, дабрадушны, добразычлıвы, лагодны
good-naturedly  adv. дабрадушна, лагодна, добразычлıва
goodness  n. 1. дабрыня; дабрадзейнасць 2. пажыўныя/каштоўныя якасці; All
the goodness has been boiled out of the vegetables. З гародніны выварыліся ўсе каштоўныя
рэчывы. ♦ my goodness! /goodness me! infml
(перадае здзіўленне або злосць) божухна!/божа мой!; for goodness sake infml богам
прашу; goodness only knows infml адзıн бог
ведае; thank goodness дзякуй богу
good night interj. дабранач!
goods n. pl. 1. тавар(ы); consumer goods
спажывецкія тавары 2. рухомая маёмасць
3. груз; а goods train таварны цягнıк
good-tempered adj. дабрадушны,
ураўнаважаны, лагодны
goodwill  n. 1. добрая воля, добразычлıвасць 2. comm. кошт нематэрыяльных
элементаў прадпрыемства, фıрмы (такіх, як
рэпутацыя, дзелавыя сувязі, кліентура)
goody1  n. infml 1. звыч. pl. goodies ласункі, прысмакі; They brought lots of goodies
for the picnic. Яны прынеслі на пікнік шмат
прысмакаў. 2. што-н. прыемнае або жаданае 3. пазітыўны персанаж (у кніжцы або
фільме)
goody2  interj. (перадае задавальненне
або асалоду, ужываецца асабліва дзецьмі) як
добра/прыемна!
goody-goody  n. infml святоша; цаца
(неадабральна)
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gossip column
gooey adj. infml 1. лıпкі, ліпучы (і салодкі) 2. сентыментальны
goof1  n. infml 1. глупства 2. дурань,
крэцıн
goof2 v. infml зрабıць глупства
goof off  phr.v. AmE, infml марнаваць
час, бяздзейнічаць
goofy adj. infml дурны, тупы
goon n. infml тупıца, дурань
goose  n. (pl. geese) гусь ♦ the goose that
lays the golden eggs ≅ курыца, што нясе
залатыя яйкі
gooseberry n. агрэст
goosebumps n. pl. = goosepimples
gooseﬂesh n. гусıная скура
goosepimples n. pl. гусıная скура;
мурашкі па целе (ад холаду, страху і да т.п.)
gooseskin n. = gooseﬂesh
Gordian knot  n. гордзіеў вузел
♦ cut the Gordian knot рассекчы гордзіеў
вузел
gore1 n. fml запечаная кроў
gore2 v. бадаць, калоць рагамі або клыкамі
gorge1 n. вузкая цяснıна
gorge2 v. : gorge oneself on/with наядацца, аб’ядацца; He gorged himself on pancakes.
Ён наеўся бліноў./Ён аб’еўся блінамі.
gorgeous  adj. infml цудоўны, вельмі
прывабны; бліскучы; What a gorgeous day!
Які цудоўны дзень!
gorgeously adv. цудоўна; пышна
gorgon n. 1. гаргона 2. агıдная зласлıвая жанчына
gorilla n. zool. гарыла
gory  adj. infml скрываўлены; кровапралıтны; крывавы
gosh  interj. infml (перадае здзіўленне) божухна!
gosling n. гусяня, гусянё
go-slow  n. BrE зніжэнне тэмпу працы (як від страйку)
gospel  n. 1. Gospel Евангелле (адна з
частак Бiблii) 2. перакананні, ідэі 3. (таксама gospel truth) infml шчырая/святая праўда;
Don’t take everything she says as gospel. Не
прымайце ўсё, што яна кажа, за шчырую
праўду.
gossamer n. 1. газ (тканіна) 2. павуцıнка
gossip1  n. 1. плётка, плёткі 2. пляткар;
пляткарка
gossip2 v. пляткарыць, разводзіць плёткі
gossip column n. аддзел свецкай
хронікі (у газеце або часопісе)

got
got past, p.p. → get
Goth n. 1. гот 2. варвар, вандал
Gothic1  n. 1. готыка, гатычны стыль
2. гоцкая мова
Gothic2 adj. гатычны
gotta  infml, non-standard 1. скар. ад.
have got a : Gotta cigarette? Ці ёсць у цябе
цыгарэта? 2. скар. ад. have/has got to : He’s
gotta go. Яму трэба ісці.
gotten AmE, p.p. → get
gouge v. выдзёўбваць; рабıць выемку
goulash n. гуляш
gourd  n. 1. bot. гарбуз бутэлечны, гарлянка 2. бутэлька з гарбуза
gourmand n. абжора
gourmet n. гурман; гурманка
gout n. med. падагра
govern  v. 1. кіраваць, правіць 2. кантраляваць; вырашаць
governess n. гувернантка
governing  adj. кіруючы; the governing body кіраўнıцтва, адміністрацыя (установы); a governing principle галоўны/асноўны прынцып
government  n. 1. урад; central/
federal government цэнтральны/федэральны
ўрад; coalition government кааліцыйны ўрад;
form a government cфарміраваць урад; lead
a government узначальваць урад 2. кіраўнıцтва; be in government быць ва ўладзе
3. кіраванне; local government мясцовае самакіраванне 4. ling. кіраванне
governmental adj. урадавы; дзяржаўны; governmental agencies дзяржаўныя
ўстановы
governor n. 1. губернатар; правıцель;
the governor of a state губернатар штата
2. член праўлення 3. кіраўнıк, начальнік (установы); a prison governor начальнік турмы
gown  n. 1. сукенка (асабліва доўгая)
2. мантыя (у суддзяў, выкладчыкаў і студэнтаў універсітэтаў і да т.п.) 3. халат (асабліва ў бальніцы ); a surgeon’s gown халат
хірурга
GP n. BrE (скар. ад general practitioner) (участковы) урач-тэрапеўт
grab v. 1. хапаць; He grabbed the money
and ran off. Ён схапіў грошы і пабег; grab
(at) a chance/opportunity ухапıцца за магчымасць 2. захопліваць; прысвойваць ♦ how
does … grab you? infml як вам (гэта) падабаецца?
grace1  n. 1. грацыя, зграбнасць; move
with grace рухацца грацыёзна 2. прыстой-
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grade
насць; такт, тактоўнасць; He had the grace to
apologize. Яму хапіла такту папрасіць прабачэння. 3. добразычлıвасць, спрыяльнасць;
with a good/bad grace ахвотна, добразычлıва/неахвотна 4. мıласць; лıтасць, дараванне;
by the Grace of God мıласцю Божай, з Божае
ласкі 5. кароткая малıтва (перад ядой); Let’s
say grace. Давайце памолімся. 6. адтэрміноўка (плацяжу або заканчэння работы);
(і)льгота; a week’s grace адтэрміноўка на тыдзень 7. : Your Grace (пры звароце да герцага, герцагіні, архібіскупа) Ваша светласць
grace2  v. 1. упрыгожваць, аздабляць;
Flowers graced the room. Пакой упрыгожвалі
кветкі. 2. удастойваць; grace a party with
one’s presence удастоіць вечарыну сваёй прысутнасцю
graceful  adj. 1. грацыёзны, зграбны;
элегантны 2. чароўны, прыемны 3. ветлівы;
прыязны
gracefully adv. 1. грацыёзна, зграбна
2. прыемна 3. ветліва, прыстойна
gracefulness  n. грацыёзнасць;
элегантнасць
graceless  adj. 1. нетактоўны; грубы;
непрыстойны 2. нязграбны; непрыемны
gracelessly  adv. 1. груба; непрыстойна 2. нязграбна; непрыгожа
gracious1  adj. 1. ласкавы; ветлівы;
прыязны; лıтасцівы 2. прыгожы, элегантны;
gracious living прыгожае жыццё
gracious2  interj. (перадае здзіўленне,
спалох і да т.п.) Good gracious!/Gracious
me!/Goodness gracious! Божухна мой!/ Божа
лıтасцівы!; Good gracious! What have you
done to your hair! Божа літасцівы! Што ты
зрабіла са сваімі валасамі?
gracіously adv. ласкава, прыязна; лıтасціва
grad  n. infml той, хто скончыў школу
або каледж
gradation n. 1. fml градацыя 2. дзяленне на шкале 3. ling. чаргаванне галосных,
аблаут
grade1  n. 1. якасць, гатунак; low-grade
oil нафта нıзкай якасці; а poor grade of rye
дрэнны гатунак жыта 2. ступень; ранг; узровень 3. AmE клас (у школе) 4. AmE адзнака;
You need good grades to go to college. Вам
трэба мець добрыя адзнакі, каб паступіць у
каледж. 5. AmE ухıл (асабліва на дарозе або
чыгунцы); пад’ём ♦ make the grade дасягнуць поспеху

grade
grade2  v. 1. сартаваць, размяркоўваць
(адпаведна якасці, гатунку) 2. AmE ставіць
адзнаку; ацэньваць
grade crossing  n. AmE скрыжаванне шляхоў (чыгуначных, дарожных, вулічных) на адным узроўні
graded  adj. дыферэнцыраваны, размеркаваны адпаведна пэўным характарыстыкам (цяжкасць, памер і да т.п.); graded tests
дыферэнцыраваныя тэсты
grade school  n. infml пачатковая
школа
gradient  n. 1. ухıл; пад’ём 2. phys.,
math. градыент
grad school AmE, infml = graduate
school
gradual  adj. 1. паступовы; павольны 2. пакаты, пахıлы (адхон)
gradually  adv. паступова; малапамалу, патроху, спакваля
graduate1  n. 1. той, хто скончыў
вышэйшую навучальную ўстанову і атрымаў
ступень бакалаўра; He’s an Oxford graduate.
Ён скончыў Оксфардскі ўніверсітэт. 2. AmE
той, хто скончыў сярэднюю школу
graduate2  v. (from) 1. атрымаць
дыплом вышэйшай навучальнай установы
(дыплом бакалаўра) 2. AmE скончыць сярэднюю школу 3. AmE выдаваць дыплом; Last
year the college graduated 40 students. Летась
каледж выдаў дыпломы 40 студэнтам.
graduate school  n. AmE вышэйшая навучальная ўстанова, дзе можна атрымаць другую адукацыю або больш высокую
ступень
graduation  n. 1. атрыманне ўніверсітэцкага дыплома або атэстата аб заканчэнні амерыканскай сярэдняй школы 2. градуіроўка; градуıраванне
Graeco-Roman wrestling 
n. sport класıчная барацьба
grafﬁti n. pl. графıці
graft1  n. 1. прышчэпак; прышчэп; прышчэпка 2. med. трансплантат; трансплантaцыя; skin/bone graft перасадка скуры/косці
3. BrE, infml цяжкая праца
graft2  v. 1. (in, into, to) прышчапляць,
чаранкаваць, акулıраваць 2. med. трансплантаваць, перасаджваць (скуру, жывую тканку)
3. BrE, infml цяжка працаваць
graft3 n. 1. хабарніцтва; подкуп 2. хабар
grail n. грааль, святы грааль
grain n. 1. зерне; крупы 2. зярнятка, зернетка; крупıнка 3. драбок, дробка (солі, цукру
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grand master
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. жыла; напрамак лıній у валакне дрэва, тканıне і да т.п. ♦ be/go
against the grain быць чымсьці ненатуральным або дзейнічаць ненармальным чынам
gram n. грам
grammar  n. 1. граматыка; the basic
rules of grammar асноўныя правілы граматыкі 2. падручнік па граматыцы; a French/
Russian grammar падручнік па французскай/рускай граматыцы
grammarian n. граматыст
grammar school n. hist. сярэдняя
школа ў Вялікабрытаніі з гуманітарным
ухıлам
grammatical  adj. граматычны;
grammatical rules граматычныя правілы; a
grammatical sentence граматычнa правільны
сказ
grammatically adv. 1. граматычна,
з пункту гледжання граматыкі 2. граматычна
правільна
gramme BrE = gram
gramophone n. грамафон
gran n. BrE, infml бабуля
granary n. свıран, збожжасховішча
grand1  n. (pl. grand) infml тысяча долараў; тысяча фунтаў; It cost me two grand.
Гэта каштавала мне дзве тысячы.
grand2  adj. 1. велічны, грандыёзны
2. заслужаны, паважаны 3. infml цудоўны; We
had a grand time. Мы цудоўна бавілі час.
grandad n. infml дзядуля, дзед
grandchild  n. (pl. grandchildren)
унук; унучка
granddad = grandad
granddaughter n. унучка
grand duchy n. вялıкае княства; герцагства; Grand Duchy of Lithuania Вялıкае
Княства Літоўскае (ВКЛ)
grand duke n. вялıкі князь, герцаг
grandeur  n. веліч, велічная прыгажосць
grandfather n. дзед, дзядуля
grandiloquence  n. fml высакамоўнасць, напышлівасць
grandiloquent  adj. fml высакамоўны, напышлівы
grand jury  n. law суд прысяжных (у ЗША)
grandma n. infml бабуля
grand master n. гросмайстар

grandmother
grandmother n. бабка, бабуля
grandnephew  n. сын пляменніка або пляменніцы
grandniece  n. дачка пляменніка
або пляменніцы
grandpa n. infml дзядуля
grandparent  n. звыч. pl. grandparents дзядуля; бабуля; My grandparents live
in Minsk. Мае дзядуля і бабуля жывуць у
Мінску.
grand piano n. раяль
grandson n. унук
grandstand  n. трыбуна для гледачоў (на стадыёне)
grand total n. агульная сума
grange  n. вялıкі загарадны дом з
гаспадарчымі пабудовамі
granite n. гранıт
granny, grannie n. infml бабуля, бабка
grant1  n. 1. грант; субсıдыя; датацыя
2. стыпендыя
grant2  v. 1. задавальняць (просьбу)
2. даваць, дарыць; grant rights даваць правы
3. прызнаваць, дапускаць; Granted, he has
done all he could. Згодзен, ён зрабіў усё, што
мог. ♦ take smth. for granted прымаць што-н.
як належнае; лічыць само сабой зразумелым;
take nothing for granted нічога не прымаць
на веру
granular adj. зярнıсты; грануляваны
granule  n. гранула; coffee granules
гранулы кавы
grape  n. вінаградзіна; the grape/grapes
вінаград; a bunch of grapes гронка вінаграду
grapefruit n. грэйпфрут
grapevine n. 1. вінаградная лаза 2. :
I heard on the grapevine that… Я чуў,
што…/гавораць, што…
graph   n. 1. графік, дыяграма
2. math., ling. граф
graphic1  n. дыяграма; малюнак (на
экране камп’ютара, у газеце або кнізе)
graphic2 adj. 1. графıчны 2. наглядны,
яскравы; дэталёвы; graphic description
яскравае апісанне
graphical adj. графıчны; выяўленчы
graphically  adv. 1. наглядна, выразна; дэталёва 2. графıчна
graphic arts  n. 1. графіка 2. выяўленчае мастацтва
graphics n. графіка
graphite n. графıт
graph paper n. міліметроўка
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gratifying
grapple  v. (with) 1. учапıцца; счапıцца
(з кім-н./чым-н.) 2. пераадолець цяжкасці;
спрабаваць вырашыць праблему
grappling iron  n. tech. захват;
кошка
grasp1  n. 1. захоп; хватка; кантроль;
Don’t let the situation escape from your grasp.
Не дазваляйце сітуацыі выйсці з-пад вашaгa
кантролю. 2. разуменне; He has a good grasp
of the subject. Ён добра валодае прадметам.
3. здольнасць; магчымасць; be within/out
of smb.’s grasp быць дасягальным/недасягальным
grasp2  v. 1. хапаць; хапацца; хватаць.
2. зразумець, разабрацца (у складанай праблеме, сітуацыі і да т.п.) 3. : grasp a chance/
an opportunity скарыстаць зручны момант/
магчымасць
grasping  adj. прагны; сквапны,
скупы
grass  n. 1. трава; Keep off the grass.
(надпіс) Па газонах не хадзıць! 2. slang
марыхуана, «траўка» ♦ not let the grass grow
under your feet не адкладваць тое, што трэба
зрабıць зараз
grassed adj. зарослы травой
grasshopper n. zool. конік
grass roots  n. BrE простыя людзі;
нізы (асабліва ў арганізацыі)
grass snake n. вуж
grass widow n. саламяная ўдава
grassy adj. травянıсты, зарослы травой;
а grassy bank зарослы травой бераг
grate1 n. рашотка (у каміне)
grate2 v. 1. церці (на тарцы); grated apple/cheese цёрты яблык/сыр 2. скрэбці,
скрабцı, скрэбаць; скрыпець; скрыгатаць;
grate one’s teeth скрыгатаць зубамі 3. (on/
with) раздражняць, дзейнічаць на нервы; Her
voice grates on me. Яе голас раздражняе мяне.
grateful adj. (for, to) удзячны
gratefully adv. з удзячнасцю, удзячна
grater n. тарка
gratiﬁcation  n. fml задавальненне, радасць
gratify  v. fml задавальняць, даваць
задавальненне; радаваць; іt gratiﬁed me to
know… я з задавальненнем даведаўся…;
Their invitation gratiﬁed me. Іх запрашэнне
ўзрадавала мяне.
gratifying  adj. fml прыемны; The
results were most gratifying. Вынікі былі вельмі абнадзейлівымі.

grating
grating1 n. металıчная рашотка; краты
(на вокнах, дзвярах)
grating2  adj. раздражняльны (пра гук,
шум)
gratis   adv. бясплатна, дарма;
Medical advice is provided gratis. Медыцынскія парады даюцца бясплатна.
gratitude n. (for, to) удзячнасць
grave1  n. магıла; дол ♦ have one foot in
the grave быць адной нагой у магіле; He
would turn in his grave if he heard it. Ён перавярнуўся б у труне, калі б пачуў гэта.
grave2 adj. сур’ёзны; цяжкі; трывожны;
grave news трывожныя весткі; grave crime
цяжкае злачынства
gravedigger n. далакоп
gravel  n. жвір, гравій; а gravel path
дарожка, пасыпаная жвıрам/гравіем
gravely adv. сур’ёзна; трывожна
gravestone  n. надмагıльная пліта,
надмагıльны помнік
graveyard  n. могілкі (часта каля
царквы)
gravitation  n. phys. гравітацыя,
прыцяжэнне, прыцягненне
gravitational  adj. phys. гравітацыйны; gravitational ﬁeld гравітацыйнае
поле
gravity  n. 1. phys. сıла прыцяжэння;
цяжар; сıла цяжару; the centre of gravity
цэнтр цяжару; the law of gravity закон сусветнага прыцягнення 2. fml сур’ёзнасць; небяспечнасць (сітуацыі)
gravy n. падлıўка, соyс
gravy boat n. cоyснік
gray = grey
graze1 n. драпіна; ранка
graze2 v. абдзіраць (скуру на целе); драпаць; He fell and grazed his knee. Ён паваліўся і абадраў калена.
graze3 v. пасвіць; пасвіцца
grease1 n. 1. тлушч 2. змазка, тавот
grease2  v. змазваць ♦ grease smb.’s palm
infml даць хабар каму-н., падкупıць, падмазаць каго-н.
greasepaint n. грым
greasy   adj. 1. тлусты; пакрыты
тлушчам; greasy food тлустая ежа 2. слıзкі;
коўзкі; a greasy road слıзкая дарога 3. infml
ялейны, прыкра ласкавы
great  adj. 1. infml вельмі добры, выдатны; цудоўны; be great at smth. умець выдатна рабıць што-н.; He’s great at chess. Ён выдатна гуляе ў шахматы; I feel great today!
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greenish
Я адчуваю сябе сёння цудоўна! 2. вялıкі,
выдатны, слынны; great composers of the
past выдатныя кампазıтары мінуўшчыны
3. вялıзны, велізарны 4. : a great deal, a great
many шмат, многа; He has travelled a great
deal. Ён шмат падарожнічаў. 5. : greatgrandchild праўнук; great-grandchildren
праўнукі; great-granddaughter праўнучка;
great-grandfather прадзед; great-grandmother прабабка; great-grandson праўнук
Great Bear n. the Great Bear astron.
Вялıкая Мядзведзіца
greatly adv. fml вельмі
greatness n. велізарнасць; велічнасць
Grecian adj. грэчаскі (пра стыль)
Grecism n. ling. грэцызм
greed  n. прагнасць, прагавıтасць; хцıвасць; сквапнасць
greedily adv. прагна; хцıва
greedy  adj. прагны; хцıвы; сквапны;
greedy for proﬁt/power хцıвы/прагны да
прыбытку/улады
Greek1  n. 1. грэк; грачанка; the Greeks
грэкi 2. грэчаская мова; Ancient/Modern
Greek старажытная/сучасная грэчаская мова
♦ it’s (all) Greek to mе infml ≅ гэта (ўсё) для
мяне кітайская грамата
Greek2 adj. грэчаскі
Greek Catholic  n. грэка-католік;
грэка-каталıчка; уніят; уніятка
green1  n. 1. зялёны колер 2. pl. greens
зелянıна, свежая гародніна 3. роўная пляцоўка, парослая травой (для гульні ў гольф, крыкет і да т.п.) 4. the Greens партыя «зялёных»
green2  adj. 1. зялёны 2. няспелы, недаспелы 3. infml малады, нявопытны, неспрактыкаваны ♦ green with envy вельмі зайздросны
green belt n. зялёная зона (вакол горада)
grеen card n. грын-карт(а)
greenery  n. зелянıна; раслıннасць;
лістота
green ﬁngers  n. pl. BrE : have
green ﬁngers умець вырошчваць раслıны/
быць добрым садаводам (кветкаводам)
greengrocer n. 1. прадавец гародніны і садавіны 2. the greengrocer’s крама,
дзе прадаецца гародніна і садавіна
greenhouse n. цяплıца, аранжарэя
greenhouse effect n. the greenhouse effect парніковы эфект
greenish adj. зеленаваты

green light
green light n. «зялёная вуліца»
green thumb  n. AmE = green ﬁngers
Greenwich Mean Time  час
па Грынвічу
greet v. вітаць; сустракаць
greeting n. прывітанне
greetings card n. BrE віншавальная паштоўка
gregarious  adj. 1. кампанейскі, таварыскі 2. стадны; These animals are gregarious. Гэтыя жывёлы жывуць у статку/гуртам.
gregariousness  n. 1. кампанейскасць, таварыскасць 2. стаднасць
grenade  n. граната; а hand grenade
ручная граната
grew past → grow
grey  adj. 1. шэры 2. сівы; go grey пасівець; grey hair cівыя валасы, сівізна
greyhound n. хорт (парода сабак)
greyish adj. 1. шэраваты 2. з сівізной
grey matter n. infml шэрае рэчыва;
розум, мазгı
grid  n. 1. рашотка; агароджа, краты
2. electr. сетка, сець; the national grid BrE
энергасістэма 3. каардынатная сетка; grid
reference каардынаты 4. comput. сетка
griddle n. скаварада (з ручкай), патэльня
grief  n. 1. (over, at) скруха, маркота,
боль, смутак 2. гора; няшчасце; бяда ♦ come
to grief infml 1) не здзейсніцца, правалıцца;
His plans came to grief. Яго планы не здзейсніліся. 2) апынуцца ў бядзе; The expedition
shortly came to grief. Хутка экспедыцыя апынулася ў бядзе; Good grief! infml (перадае
здзіўленне) Божухна мой!
grievance  n. (against) крыўда, скарга; падстава для незадавальнення
grieve  v. 1. (for) смуткаваць; гараваць,
бедаваць; The family grieved after the loss of
their only son. Сям’я гаравала пасля страты
свайго адзінага сына. 2. fml засмучаць; I’m
grieved to hear of it. Мне балюча чуць пра
гэта.
grievous  adj. fml жахлıвы, жудасны;
grievous wounds цяжкія/небяспечныя раны;
a grievous crime жудаснае злачынства
grievously  adv. жахлıва, жудасна;
страшэнна, страшна, вусцішна
grill1 n. BrE грыль
grill2  v. 1. пячы; смажыць на рашотцы,
грылі; grill in the sun пячыся на сонцы (загараць) 2. дапытваць; I was grilled by custom of-
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gripe
ﬁcers for several hours. Мытнікі дапытвалі
мяне некалькі гадзін.
grille, grill  n. металıчная рашотка, краты
(асабліва ў акне або дзвярах)
grim adj. 1. жорсткі, бязлıтасны; змрочны; суровы; a grim face суровы твар; grim
facts жорсткія факты; grim news сумная/дрэнная навіна; a grim town пануры горад; The
prospect is grim. Перспектыва змрочная. 2. рашучы; цвёрды; grim determination цвёрдая
рашучасць 3. BrE, infml хворы; feеl grim
дрэнна адчуваць сябе
grimace1, n. грымаса
grimace2   v. (with) грымаснічаць, рабıць грымасу; His face grimaced
with pain. Яго твар сказіўся ад болю.
grime  n. бруд; сажа; black with grime
чорны ад сажы
grimly adv. 1. жорстка, сурова 2. рашуча 3. злавесна
grimy  adj. брудны; пакрыты сажай,
закурaдымлены; grimy windows брудныя
вокны
grin1 n. усмешка, ухмылка
grin2  v. (at, with) (шырока) усміхацца;
ухмыляцца, скаліць зубы; grin from ear to
ear усміхацца на ўвесь рот ♦ you must grin
and bear it вы павıнны мужна перанесці гэта
grind1 n. infml цяжкая нудная праца
grind2  v. (ground) 1. малоць; grind
wheat/coffee малоць пшанıцу/зярняты кавы
2. тачыць, вастрыць; grind knives/scissors
тачыць/вастрыць нажы/нажнıцы 3. шліфаваць; grind lenses шліфаваць лıнзы 4. : grind
one’s teeth скрыгатаць зубамі ♦ grind to
a halt (паступова) спыняцца; The train ground
to a halt. Цягнік з лязгатам спыніўся.
grinder n. 1. млынок (для зярнят кавы, перцу і да т.п.) 2. тачыла 3. карэнны зуб
grindstone  n. тачыльны круг;
тачыла ♦ keep one’s nose to the grindstone
infml працаваць без адпачынку
grip1  n. 1. cцісканне; хватка 2. (on)
кантроль, улада (над чым-н.) ♦ come/get to
grips with разабрацца (у праблеме, сітуацыі)
grip2  v. 1. сціскаць; хапаць; хапацца;
хватаць; хватацца; He gripped my hand. Ён
сціснуў мне руку. 2. aхапıць, захапıць (перан.); Fear gripped them. Iх ахапіў страх; The
violinist gripped the audience. Iгра скрыпача
захапіла слухачоў.
gripe1  n. infml скарга, нараканне; Her
only gripe about the hotel was the food. Яе
адзіным нараканнем на гатэль была ежа.

gripe
gripe2  v. (about) infml скардзіцца; бурчаць
gripping  adj. захапляльны, захапляючы; а gripping ﬁlm/novelзахапляючы фільм/
раман
grislyadj. жудасны, агıдны
gristle n. храсток
gristly  adj. храстковы; храсткаваты, з
храсткамі
grit1  n. 1. пясок, жвір, гравій 2. рашучасць; мужнасць, вытрымка
grit2  v. пасыпаць дарогу/вуліцу пяском/
жвıрам ♦ grit one’s teeth 1) сцıснуць зубы
2) праяўляць вытрымку ў цяжкіх абставінах
gritty adj. 1. пясчаны; з пяском 2. смелы,
рашучы
grizzle n. zool. грызлі (мядзведзь)
grizzled adj. fml сівы; сіваваты
groan1 n. стогн
groan2  v. 1. стагнаць; groan with pain
стагнаць ад болю; moan and groan (пастаянна) скардзіцца, хныкаць 2. fml ламацца, угінацца пад цяжарам; The tables were groaning
with food. Сталы гнуліся ад ежы.
grocer  n. 1. бакалейшчык; гандляр
прадуктовымі таварамi 2. the grocer’s прадуктовая крама, бакалея
grocery  n. 1. прадуктовы магазıн,
бакалейная крама 2. pl. groceries бакалея,
прадукты харчавання; buy groceries купляць
прадукты (харчавання)
grog n. грог
groggy  adj. infml слабы; якı няцвёрда
стаıць на нагах (з-за хваробы)
groin n. anat. пахвıна
groom1 n. 1. жанıх 2. грум, конюх
groom2 v. 1. даглядаць жывёлу (асабліва
коней) 2. даглядаць сябе; а well-groomed
woman in her twenties (добра) дагледжаная
жанчына гадоў за дваццаць 3. (for) рыхтаваць для якой-н. (адказнай) дзейнасці; He
was groomed for political ofﬁce. Яго рыхтавалі
да палітычнай кар’еры.
groomsman n. (pl. -men) AmE шафер (на вяселлі)
groove n. 1. жалабок; паз; канаўка 2. прывычка; руцıна
grope  v. 1. (for, through) абмацваць;
ісцı/шукаць навобмацак; He groped his way to
the door. Ён вобмацкам дабраўся да дзвярэй.
2. шукаць; grope after the truth дашуквацца
праўды
gross1 n. (pl. gross) брута (пра вагу)
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grounding
gross2  adj. 1. econ. агульны, валавы;
gross income валавы даход; gross weight вага
брута 2. грубы, відавочны; абуральны; а
gross error грубая памылка; а gross lie відавочная/абуральная хлусня 3. грубы, няветлівы; 4. празмерна тоўсты, сыты
gross3 v. атрымаць агульны прыбытак
grosslyadv. груба; празмерна
gross national product n.
валавы нацыянальны прадукт
grotesque1  n. 1. гратэскавы персанаж (у кніжцы або на карціне) 2. the grotesque гратэскавы стыль у мастацтве
grotesque2 adj. 1. гратэскны; гратэскавы 2. недарэчны; абсурдны
grotesquely adv. гратэскна; абсурдна, недарэчна
grotesqueness ] n. гратэскнасць;
абсурднасць, недарэчнасць
grotto n. грот
grotty adj. BrE, infml непрыемны, брудны; дрэннай якасці
grouch1  n. infml 1. буркун, бурклıвы
чалавек 2. скарга, крыўда
grouch2  v. infml (about) бурчаць, (сярдзıта) скардзіцца
grouchy adj. infml бурклıвы
ground1  n. 1. зямля; above/below ground над/пад зямлёй; The house was burned to
the ground. Дом быў спалены дашчэнту.
2. глеба; грунт; stony/sandy ground камянıстая/пясчаная глеба 3. pl. grounds пляцоўка,
участак; football grounds футбольнае поле;
sports grounds спартыўная пляцоўка 4. звыч.
pl. grounds падстава; What were his grounds
for the divorce? Якія былі ў яго падставы для
разводу? 5. погляд, пазıцыя 6. фон, поле;
white ﬂowers on a blue ground белыя кветкі
на блакıтным полі/фоне 7. electr. зазямленне
♦ gain ground дасягаць поспеху; lose ground
страчваць дасягненні; hold/stand one’s ground
стаяць на сваıм/не саступаць
ground2  adj. 1. молаты; здроблены;
скрышаны; ground coffee молатая кава 2. наземны; ground troops наземныя войскі
ground3 v. садзıцца на мель
ground4 past, p.p. → grind2
grounded  adj. абгрунтаваны; рэалістычны
ground ﬂoor n. BrE першы паверх
groundhog  n. zool. сурок; Groundhog Day Дзень сурка (2 лютага ў ЗША)
grounding  n. (in) падрыхтоўка; He
has a good grounding in economics. У яго добрая падрыхтоўка ў эканоміцы.

groundless
groundless  adj. беспадстаўны,
неабгрунтаваны
groundnut  n. BrE земляны арэх,
арахіс
groundsman  n. (pl. -men) BrE
той, хто даглядае спартыўную пляцоўку або
парк
groundwater n. грунтавыя воды
groundwork n. падрыхтоўчая работа; аснова, фундамент; падмурак ( таксама перан.)
group1 n. (of) група; гурток
group2  v. групаваць; групавацца; збіраць; збірацца
groupie  n. infml фанатка, дзяўчына –
паклонніца поп-музыкантаў, якая ездзіць
паўсюдна за ıмі
grouping n. групоўка
grouse1  n. 1. (pl. grouse) zool. цецярук
2. infml скарга
grouse2  v. іnfml (about) (сярдзıта) скардзіцца, бурчаць
grove n. lit. гай
grovel  v. поўзаць (перад кім-н.), зневажацца, зневажаць сябе
grow  v. (grew, grown) 1. расцı; павялıчвацца; a growing number усё большая колькасць; He has grown a lot. Ён вельмі вырас;
The crowd grew. Натоўп павялічваўся. 2. вырошчваць, разводзіць; grow potatoes вырошчваць бульбу; grow roses разводзіць ружы 3. : grow a beard/moustache адпускаць
бараду/вусы 4. рабıцца, станавıцца; grow
dark/light цямнець/світаць, святлець; grow
tired стамляцца; It grew cold. Cтала холадна./
Пахаладала; He grew rich. Ён разбагацеў.
grow out phr.v. (of) вырасці (з адзення); He grew out of his clothes. Ён вырас са
свайго адзення.
grow up phr.v. вырасці, стаць дарослым; I grew up on a farm. Я вырас на ферме.
grower n. чалавек, якı вырошчвае садавіну, кветкі і да т.п. на продаж
growl1  n. 1. рыканне, роў (пра жывёл);
гырканне (пра сабаку) 2. бурчанне, буркат
growl2  v. 1. рыкаць, раўцı (пра жывёл);
гыркаць (пра сабаку); (таксама перан.)
2. бурчаць; He growled out a reply. Ён нешта
буркнуў у адказ.
grown1  adj. дарослы; a grown man
дарослы мужчына
grown2 p.p. → grow
grown-up1 n. дарослы
grown-up2 adj. дарослы
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grumble
growth n. 1. рост, развіццё; growth hormones гармоны росту 2. (in, of) павелічэнне,
распаўсюджанне, распаўсюджванне; population growth рост насельніцтва; growth of education распаўсюджанне/распаўсюджванне
адукацыі; the rapid growth in crime хуткі
рост злачыннасці 3. med. пухлıна 4. параснік,
раслıннасць; the thick growth of weeds густы
параснік пустазелля
grub1 n. 1. zool. лічынка, вусень 2. infml
eжа; Grub’s up! Яда гатова!
grub2  v. (around, about) выкопваць; капацца, рыцца; Pigs were grubbing (about)
among the trees. Свінні рыліся пад дрэвамі.
grub out phr.v. = grub up
grub up phr.v. выкопваць
grubby  adj. брудны (таксама перан.);
grubby hands/clothes брудныя рукі/адзенне
grudge1 n. (against) нядобразычлıвасць;
зайздрасць; крыўда; bear a grudge мець зуб
на каго-н., быць супраць каго-н.; затаıць зло;
He has a grudge against the world. Ён крыўдуе на ўвесь свет.
grudge2  v. 1. даваць, рабıць вельмі неахвотна; шкадаваць, скупıцца; I grudge paying so much. Мне шкада плаціць так шмат.
2. : grudge smb. smth. зайздросціць каму-н.
у чым-н.; I don’t grudge him his success. Я не
зайздрошчу яго поспеху.
grudging  adj. скупы; стрыманы (пра
пахвалу, падзяку); неахвотны; a grudging
praise скупая пахвала; а grudging “yes” неахвотная згода
grudgingly  adv. неахвотна; He
grudgingly obeyed. Ён неахвотна паслухаўся.
gruel n. аўсяная каша
grueling AmE = gruelling
gruelling  n. BrE, (вельмі) цяжкі,
цяжкı, знясıльваючы; gruelling work цяжкая
праца
gruesome adj. жудасны, страшэнны;
а gruesome murder жудаснае забойства
gruesomely adv. жудасна, страшна
gruff  adj. 1. няветлівы, грубы (асабліва
пра манеру размаўляць); а gruff reply грубы
адказ 2. грубы, рэзкі; хрыплы (пра голас)
grufﬂy adv. 1. груба, рэзка 2. хрыпла
gruffness n. 1. няветлівасць; грубасць
2. хрыпласць
grumble1  n. 1. (about, at) бурчанне;
скарга 2. грукат грому
grumble2 v. (about, at) бурчаць; скардзіцца; Farmers are always grumbling about
the weather. Фермеры заўсёды скардзяцца на
надвор’е.

grumbler
grumbler n. буркун; буркуха
grump n. infml сварлıвы чалавек
grumpy adj. infml сварлıвы, раздражняльны
grumpily adv. сярдзıта, сварлıва
grunt1  n. 1. рохканне (свінні) 2. бурчанне
grunt2  v. 1. рохкаць (пра свіней)
2. бурчаць; мармытаць
guarantee1  n. 1. гарантыя; залог,
заклад; It’s still under guarantee. Тэрмін гарантыі яшчэ не скончыўся; What guarantee
can you offer? Што вы можаце прапанаваць у
залог? 2. гарант; паручыцель; паручыцелька
guarantee2  v. (against) гарантаваць;
ручацца; guaranteed against rust гарантыя
ад іржы; This watch is guaranteed for 2 years.
Гэты гадзіннік мае гарантыю на два гады.
guarantor  n. law гарант, паручыцель
guard1  n. 1. вартавы 2. варта, ахова; be
on guard быць/стаяць на варце, вартаваць; a
guard of honour ганаровая варта; the President’s armed guard узброеная ахова прэзідэнта 3. pl. the Guards гвардыя 4. BrE кандуктар
(у цягніку) 5. sport абараняльная стойка (у
боксе) ♦ be on one’s guard быць пıльным/
асцярожным; be off one’s guard быць
непадрыхтаваным (да нападу і іншых нечаканасцей); catch smb. off his guard застаць
каго-н. знянацку
guard2  v. (against) 1. вартаваць, ахоўваць, пільнаваць, сцерагчы; guard the property against thieves ахоўваць маёмасць ад
злодзеяў 2. берагчы; берагчыся; асцерагацца;
You must guard against catching cold. Вам трэба берагчыся прастуды.
guard dog n. вартавы сабака
guarded  adj. стрыманы; асцярожны,
абачлівы; а guarded reply асцярожны адказ;
а guarded welcome стрыманае прывітанне
guardedly adv. асцярожна; стрымана
guardian  n. 1. (of) страж, ахоўнік,
вартавы, абаронца; а guardian of democracy
страж, абаронца дэмакратыі 2. law апякун
guardianship n. law апякунства
guer(r)illa  n. партызан; партызанка;
guerrilla war/warfare партызанская вайна
guess1  n. меркаванне; здагадка; have/
make a guess (at smth.) BrE угадваць ♦ anybody’s/anyone’s guess infml што-н., чаго
ніхто дакладна не ведае; by guess прыблıзна;
наўздагад; your guess is as good as mine
infml пра гэта я ведаю столькі ж, колькі і вы
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guileful
guess2  v. 1. угадваць, здагадвацца; He
guessed right. Ён угадаў (правільна); He
guessed wrong. Ён не ўгадаў. 2. меркаваць;
лічыць; думаць; I guess infml я мяркую/думаю; They didn’t see me, I guess. Я мяркую,
што яны мяне не бачылі. ♦ keep smb. guessing infml трымаць каго-н. у няведанні
guesswork  n. здагадкі, (беспадстаўныя) меркаванні; It’s pure guesswork. Гэта не
больш чым здагадка.
guest n. 1. госць, госця; а guest of honour
пачэсны госць 2. пастаялец; пастаялка (у гатэлі) 3. гастралёр (пра артыстаў) 4. biol.
паразıт ♦ be my guest infml калı ласка, будзьце як дома (у адказ на просьбу дазволіць зрабіць што-н.); Can I use the phone? – Be my
guest. Магу я патэлефанаваць? – Калі ласка.
guest house n. пансіён
guest worker  n. гастарбайтар,
рабочы-эмігрант
guff n. infml глупства
guffaw1 n. рогат
guffaw2v. рагатаць
guidance n. (on) 1. кіраўнıцтва; under
the guidance of пад кіраўнıцтвам 2. парада;
настаўленне, наказ
guide1  n. 1. гід, экскурсавод, праваднıк
2. настаўнік; настаўніца; дарадчык; дарадчыца; a spiritual guide духоўны настаўнік
3. арыенцıр, кіруючы прынцып 4. (to) даведнік; дапаможнік; a guide to London даведнік
па Лондане; a guide to physics дапаможнік
па фıзіцы 5. Guide дзяўчына-скаўт
guide2  v. (to, through, around) 1. весці,
быць правадніком 2. накіроўваць, кіраваць
guidebook  n. даведнік (па горадзе,
мясцовасці і да т.п.)
guide dog  n. сабака-павадыр (сляпых)
guided tour n. экскурсія ў суправаджэнні гıда
guidelines  n. pl. (for, on) дырэктывы, указанні, генеральная лıнія
guiding adj. кіруючы; a guiding principle кіруючы прынцып
guild  n. гıльдыя; арганізацыя, асацыяцыя, саюз; прафсаюз (у назвах); the guild of
tailors гıльдыя краўцоў; the guild of bank
clerks саюз банкаўскіх служачых
guilder  n. гульдэн (грашовая адзінка ў
Нідэрландах да 2002 г.)
guile  n. fml хıтрасць, падман, каварства;
by guile хıтрасцю
guileful adj. хıтры, каварны

guileless
guileless  adj. fml сумленны; шчыры,
прастадушны, адкрыты
guillemot n. zool. кайра (птушка)
guilt  n. (about) віна; вінаватасць; а sense
of guilt пачуццё віны
guiltily  adv. вінавата, з вінаватым выглядам
guiltiness n. вінаватасць
guiltless adj. нявıнны, невінаваты
guilty adj. (about, of) вінаваты; вıнны; а
guilty look вінаваты выгляд; a guilty conscience нячыстае сумленне; ﬁnd smb. guilty
law прызнаць каго-н. вінаватым; plead guilty
law прызнаць сябе вінаватым; the verdict of
not guilty law апраўдальны прыгавор
guinea n. гінея (грашовая адзінка)
guinea pig  n. 1. zool. марская свıнка
2. паддоследны (пра чалавека або жывёліну)
guise n. выгляд, маска; in/under the guise
of пад выглядам, пад маскай
guitar n. гітара
guitarist n. гітарыст
gulch  n. AmE вузкая глыбокая цяснıна
(асабліва на захадзе ЗША)
gulf  n. 1. (марскі) залıў; the Gulf of
Mexico Мексіканскі залıў 2. the Gulf Персıдскі залıў; the Gulf States краıны на ўзбярэжжы Персıдскага залıва 3. прорва, бездань
(таксама перан.); the gulf between rich and
poor бездань памıж багатымі і беднымі
gull n. 1. zool. чайка 2. дурань; дурнıца
gullet n. physiol. cтрававод
gullibility n. легкавернасць, даверлівасць
gullible adj. легкаверны, даверлівы
gullibly adv. легкаверна, даверліва
gully n. 1. яр; роў, лагчына 2. канава, вадасцёк
gulp1  n. (вялікі) глыток; in one gulp/at
a gulp адным глытком; take a gulp глытнуць
gulp2  v. 1. (down) глытаць (прагна або
хутка); He gulped down his breakfast and ran
to school. Ён праглынуў снеданне і пабег у
школу. 2. (in) глынуць паветра; задыхнуцца
(ад здзіўлення або хвалявання)
gulp back  phr.v. стрымліваць
(хваляванне); глытаць (слёзы)
gum1 n. anat. дзясна
gum2 n. 1. клей 2. смала 3. гумка
gum3 v. клеіць, склейваць
gum up  phr.v. BrE, infml забіваць;
забівацца (пра кухонную ракавіну)
gumboil n. med. флюс
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gusty
gummy  adj. infml 1. клейкі, ліпучы
2. смалıсты
gumption n. 1. кемлівасць, кемнасць,
цямлівасць 2. рашучасць
gum tree n. bot. эўкалıпт
gun  n. 1. вінтоўка, стрэльба, ружжо
2. гармата 3. пісталет 4. tech. распыляльнік
gun down phr.v. застрэліць (каго-н.)
gunboat  n. кананерская лодка,
кананерка; gunboat diplomacy дыпламатыя
кананерак
gunﬁre  n. артылерыйскі/гарматны
агонь
gunman  n. (pl. -men) узброены бандыт, тэрарыст
gunner  n. артылерыст; наводчык; кананıр
gunpoint n. дула пісталета ♦ at gunpoint пад дулам пісталета; He was robbed at
gunpoint. Яго абрабавалі пад дулам пісталета.
gunpowder n. порах
gunrunner  n. кантрабандыст, якı
займаецца ўвозам зброі
gunrunning  n. кантрабандны ўвоз
зброі
gunshot n. 1. ружэйны стрэл 2. дыстанцыя, адлегласць стрэлу; within gunshot на
адлегласці стрэлу; out of gunshot па-за
дасягальнасцю/дасяжнасцю стрэлу
guppy n. zool. гупі (акварыумная рыбка)
gurgle1 n. булькат, бульканне; журчанне
gurgle2  v. булькаць, булькатаць; журчаць, журчэць
guru  n. 1. гуру; духоўны настаўнік
2. infml спецыялıст у пэўнай справе
gush1 n. (of) струмень, паток (таксама перан.); a gush of emotion парыў эмоцый; a
gush of anger выбух гневу
gush2 v. (out of, from, into) хлынуць; лıцца (патокам); біць струменем (таксама перан.); Water gushed out of the pipe. Вада забіла струменем з трубы; Blood gushed from
the wound. З раны хлынула кроў.
gushing  adj. празмерны (пра пачуцці,
пахвалу і да т.п.)
gust n. 1. парыў (ветру); шквал 2. выбух;
успышка; a gust of rage выбух злосці
gusto n. энтузіязм; энергія; with gusto
з вялıкім задавальненнем; энергıчна; eat with
gusto есці з апетытам; speak with gusto
гаварыць горача/з энтузіязмам
gusty  adj. ветраны; бурны; парывісты;
gusty weather ветранае надвор’е; а gusty
wind парывісты вецер

gut
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gut1 n. 1. anat. кıшка; the blind gut сляпая
кıшка 2. pl. guts вантробы; pain in the guts
боль у жываце 3. pl. guts infml мужнасць,
смеласць; вытрымка; рашучасць (зрабіць
што-н. цяжкае або непрыемнае); She hadn’t
the guts to tell him the truth. Ёй (у яе) не хапіла мужнасці сказаць яму праўду. 4. pl. guts
сутнасць; найбольш важная частка чаго-н.;
the guts of the problem сутнасць праблемы
5. med. кетгут ♦ slog/sweat/work one’s guts
out infml працаваць вельмі напружана (для
пэўнай мэты)
gut2 adj. infml унутраны; інстынктыўны; а
gut feeling унутранае пачуццё; а gut reaction
інстынктыўная рэакцыя
gut3 v. 1. знішчаць, спустошваць (асабліва
агнём); The factory was gutted in minutes. За
некалькі хвілін фабрыка згарэла ўшчэнт.
2. патрашыць (рыбу, дзічыну)
gutless  adj. infml слабавольны, бесхрыбетны
gutsy adj. infml смелы; дзёрзкі
gutter  n. 1. (сцёкавы) жолаб; вадасцёк,
сцёкавая канава (уздоўж вуліцы або дарогі)
2. the gutter трушчобы; children of the gutter дзеці трушчобаў ♦ be born in the gutter
нарадзıцца ў галечы
guttural adj. ling. гартанны, гарлавы
guy  n. infml хлопец, мужчына; а tough
guy круты хлопец
guzzle  v. infml прагна есці і піць; жэрці
(таксама перан.)
gym  n. infml 1. спартзала 2. заняткі
фізкультурай у спартзале (асабліва ў школе)
3. фітнес-клуб
gymnasium  n. fml спартыўная
зала
gymnast n. гімнаст
gymnastics n. гімнастыка
gynaecologist n. гінеколаг
gynaecology n. BrE гінекалогія
gynecology AmE = gynaecology
gypsum n. гіпс
Gypsy n. цыган; цыганка
gyrate  v. (хутка) круцıцца, рухацца
кругам
gyro n. infml = gyroscope
gyroscope n. tech. гіраскоп
gyroscopic adj. гіраскапıчны

Hh
H, h n. 8-я літара англійскага алфавіта
ha1 interj. а!; ха!; ага! (перадае здзіўленне,
здагадку, радасць, гнеў, абурэнне і да т.п.);

habitual
Ha! I knew he was kidding me. Ага! Я так і ведаў, што ён разыгрываў мяне.
ha2 (пісьмовае скар. ад hectare) га (гектар)
haberdasher  n. 1. BrE, dated
галантарэйшчык, гандляр галантарэйнымі
таварамі; haberdasher’s (pl. haberdashers)
галантарэя, галантарэйны магазıн 2. AmE
гандляр мужчынскім адзеннем
haberdashery  n. 1. BrE, dated
начынне для шыцця (іголкі, шпількі, гузікі і
да т.п.) 2. AmE, dated мужчынскае адзенне
3. галантарэя, галантарэйны магазıн
habit1 n. 1. звычка; звычай; get into the
habit прывыкаць, прызвычайвацца; make a
habit мець звычку; get out of the habit
адвыкаць; break the habit пазбавіцца (ад)
звычкі; I am not in the habit of getting acquainted in the street. Я звычайна не знаёмлюся на вуліцы; Don’t let it become a habit. Не
дазваляй, каб гэта стала звычкай. 2. склад,
натура, характар; прыхıльнасць; do smth. out
of habit рабıць нешта па прывычцы, механıчна; a creature of habit чалавек, якı дзейнічае згодна са звыклым парадкам 3. прывычка да наркотыкаў, цыгарэт, алкаголю;
kick the habit адвыкнуць ад наркотыкаў, цыгарэт і да т.п.
habit2  n. манаская раса; take the habit
пастрыгчыся ў манахі
habitable  adj. прыгодны/прыдатны
для жылля; жылы; the habitable earth
жылыя/заселеныя раёны зямнога шара
habitat n. biol. тэрыторыя распаўсюджання, арэал знаходжання (расліны або
жывёлы)
habitation  n. 1. пражыванне,
жыхарства; The house is unﬁt for habitation.
Дом не прыгодны для жылля. 2. fml жыллё,
жытло
habit-forming  adj. якı стварае
ўстойлівую прывычку; якı выклікае прывыканне (пра лекавыя сродкі, наркотыкі)
habitual  adj. 1. звычайны, звычны,
звыклы; прывычны; а habitual way of life
прывычны лад жыцця; a habitual seat любıмае месца; a habitual smile звычайная ўсмешка; a habitual joke заўсёдны жарт 2. пастаянны (пра дзеянне, якое выклікае незадавальненне); habitual complaining пастаянныя
скаргі 3. укаранелы, закаранелы; a habitual
drunkard запойны п’яніца; a habitual liar
заўзяты лгун

habitually
habitually  adv. прывычна, звычна,
звыкла; звычайна; He is habitually late for
classes. Ён заўсёды позніцца на заняткі.
habituated  adj. fml (to) прывычны (да чаго-н.), знаёмы (з чым-н.)
habitué  n. fml заўсёдны/сталы
наведвальнік; a habіtué of night-clubs заўсёдны наведвальнік начных клубаў
hacienda n. гасіенда, маёнтак
hack1 n. удар (сякеры, матыкі і да т.п.)
hack2  v. 1. секчы, рассякаць; церабıць,
рабıць расцяроб; прасякаць (дарогу); Loggers
cut down the trees and then hacked the branches off. Лесарубы ссеклі дрэвы і потым абцерабілі сукі; We had to hack our way through
the jungle. Мы былі вымушаны церабіць дарогу праз джунглі. 2. адкідаць (нагой); He
hacked the ball away. Ён адкінуў мячык.
3. (into) тайна пранікаць у чужую камп’ютарную сістэму (з дапамогай камп’ютара);
He hacked into the bank’s computer. Ён пранік
у камп’ютар банка.
hack3  n. 1. літаратурны падзёншчык,
кампілятар, нікчэмны пісака 2. чалавек, якı
выконвае цяжкую і нудную работу 3. рабочы
конь; конь для верхавой язды 4. AmE, infml
таксı
hack4  v. 1. : can hack it infml цярпець,
трываць, выносіць, мірыцца (з чым-н.); Only
a few people can hack this job. Няшмат людзей могуць трываць такую работу. 2. (звычайна go hacking) катацца вярхом на канı
3. AmE, infml кіраваць таксı
hacked off  adj. BrE, infml вельмі/
надзвычай
раздражнёны,
раз’юшаны,
раззлаваны; She was really hacked off by his
words. Яго словы надзвычай раззлавалі яе.
hacker n. хакер
hacking cough  n. сухı, балючы,
часты кашаль
hackles n. pl. шэрсць (на гагавіцы ў сабакі, ката і да т.п.); пер’е на шыі птушак
♦ make smb.’s hackles rise раззлаваць каго-н., давесці да шаленства
hackney carriage  n. BrE наёмны экіпаж; таксı
hackneyed adj. банальны, шаблонны,
збıты, трывіяльны; a hackneyed subject збıтая тэма
had past, p.p. → have
haddock n. zool. (pl. haddock) пıкша
hadn’t скар. ад had not
haematology  n. гематалогія,
навука пра кроў
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hair
haemoglobin  n. physiol. гемаглабıн
haemophilia n. med. гемафілıя
haemophiliac  n. med. той, хто
пакутуе на гемафілıю
haemorrhage n. med. крывацёк
haemorrhoids n. med. гемарой
hag  n. offensive злая, агıдная старая;
карга; an old hag derog. старая ведзьма
haggard  adj. змардаваны, знясıлены,
змучаны, схуднелы
haggis n. хэгіс (шатландская страва –
барановы рубец, нашпігаваны вантробамі са
спецыямі)
haggle v. (with, about/over) таргавацца;
спрачацца; чапляцца; haggle about/over the
terms of a bargain спрачацца пра ўмовы
пагаднення
hagiography  n. fml агіяграфія,
царкоўна-жыцıйная літаратура
hah interj. = ha1
haiku  n. (pl. haiku or haikus) хайку,
хоку (японскі лірычны трохрадковы верш)
hail1  n. 1. град 2. паток, град, мноства; a
hail of reproaches град папрокаў
hail2 v. падаць, ісцı (пра град); It’s hailing.
Ідзе град.
hail3  v. 1. абвяшчаць; He was hailed a
hero. Яго абвясцілі героем; The play was
hailed as a great success. Усе гаварылі пра вялікі поспех п’есы. 2. lit. аклікаць, гукаць (каб
прыцягнуць чыю-н. увагу); hail a taxi спынıць/паклıкаць таксı; We were hailed by a
stranger. Нас аклікнуў незнаёмы. 3. : hail
from fml быць родам (адкуль-н.); He hails
from Italy. Ён родам з Італіі.
Hail Mary  n. (pl. Hail Marys)
каталıцкая малıтва Дзеве Марыі
hailstone  n. градзіна, крупıнка
граду
hailstorm  n. навальнıца з градам,
моцны град; градабой
hair n. волас, валасы; do one’s hair рабıць
прычоску ♦ the hair of the dog (that bit you)
infml порцыя спіртнога для таго, каб
пахмялıцца; get in smb.’s hair infml раздражняць каго-н.; keep your hair on! BrE,
infml супакойся, трымай сябе ў руках!; let
your hair down infml трымацца натуральна,
нязмушана; make smb.’s hair stand on end
шакıраваць, палохаць каго-н.; not harm/
touch a hair of smb.’s head не даць воласу
ўпасці з чыёй-н. галавы; not have a hair out
of place выглядаць вельмі чыстым і акурат-

hairband
ным (пра чалавека); not turn a hair спакойна
трымацца, не губляць самавалодання
hairband  n. каснıк, стужка для
валасоў
hairbrush n. шчотка для валасоў
haircut n. стрыжка
hairdo  n. (pl. -оs) infml, dated прычоска
hairdresser  n. цырульнік; цырульніца; the hairdresser’s цырульня
hairdryer  n. прыбор для сушкі
валасоў; фен
hairgrip n. BrE заколка для валасоў
hairless adj. безвалосы, лысы
hairline  n. 1. лıнія валасоў (на галаве); His hairline is receding. Ён пачынае лысець. 2. tech. валасная трэшчына, расколіна
hairnet n. сетка для валасоў
hairpiece  n. накладка (для прычоскі);
шыньён
hairpin n. шпıлька для валасоў
hairpin bend  n. BrE круты
паварот дарогі
hair-raising adj. страшэнны, жахлıвы, жудасны; a hair-raising story жудасная
гісторыя, ад якой валасы дыбам устаюць
hair’s breadth  n. мінімальная
шырыня/адлегласць; They were within a hair’s
breadth of being killed. Яны былі на валасок
ад смерці.
hairslide  n. BrE заколка-спражка
(для валасоў)
hair-splitting  n. спрэчка з-за дробязі; казуıстыка; крыхаборства
hairspray n. лак для валасоў
hairstyle n. стыль/фасон прычоскі
hairy adj. 1. валасаты, касматы 2. infml
страшэнны, жудасны; небяспечны; цяжкі; a
hairy experience небяспечная прыгода
haj(j) n. the Hajj хадж (паломніцтва да
святыняў у Мекку)
hake n. zool. (pl. hake) хек
halcyon1 n. zool. зімародак
halcyon2  adj. lit. спакойны, цıхі,
ціхамıрны; halcyon days ціхамıрныя дні; halcyon years of youth бестурботнае юнацтва
hale adj. lit. здаровы, моцны, дужы ♦ hale
and hearty здаровы і бадзёры
half1 n. (pl. halves) 1. палова, палавıна; in
half напалам 2. семестр, паўгоддзе; тайм (у
спартыўнай гульні) 3. infml палова пıнты
(піва ці іншага напою) ♦ and a half большы,
лепшы, больш важны і да т.п., чым звычайна; do nothing/not do anything by halves
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half board
рабıць што-н. поўнасцю і старанна; go half
and half/go halves (with smb.) увайсцı ў долю (з кім-н.), падзялıць выдаткі пароўну на
дваıх; how the other half lives спосаб жыцця
ıншай сацыяльнай групы, асаблıва багацейшай, чым вы; one’s better half «найдаражэйшая палова», жонка; see smth. with half an
eye лёгка, адразу зразумець што-н.; too clever by half занадта разумны (іранічна, раздражнёна, з падазронасцю); the half of it
(у адм. ск.) горш або больш складана, чым
хто-н. лıчыць; You don’t know the half of it. Ты
нават не ўяўляеш, наколькі гэта дрэнна
(складана).
half2 adj. 1. палавıнны, роўны палове (чаго-н.); a half share in a business палова
капіталу/акцый прадпрыемства 2. няпоўны,
частковы; a half knowledge of the matter
няпоўнае веданне справы; be on half pay
працаваць на паўстаўкі; half past one палова
на другую ♦ half a minute вельмі кароткі час
half3  adv. 1. напалову; часткова; half
cooked напалову/часткова прыгатаваны; The
glass is half full. Шклянка напалову поўная.
2. у значнай ступені, амаль; 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.) вельмі; It wasn’t
half good. Гэта было вельмі добра; not half
as/not half such a нават блıзка не так; She is
not half as clever as they think. Яна зусім не
такая разумная, як лічыцца; not half bad
infml нядрэнна; добра
half-and-half1  n. AmE cумесь
малака і вяршкоў (для кавы, гарбаты)
half-and-half2  adj. 1. змешаны ў
дзвюх роўных частках 2. палавıнчаты;
нерашучы; half-and-half enthusiasm стрыманы энтузіязм
half-and-half3  adv. у роўных частках; напалам, пароўну
half-arsed  adj. BrE, slang 1. зроблены абы з рук, спехам; недароблены
2. бесталковы, дурнаваты
half-assed  adj. AmE, slang = half-arsed
halfback  n. sport 1. паўабаронца
2. гульня паўабароны
half-baked adj. infml нераспрацаваны, сыры; неразумны; недарэчны; a halfbaked idea нераспрацаваная/сырая ідэя
half board  n. BrE паўпансіён (сняданак і вячэра)

half-breed
half-breed  n. offensive той, хто паходзіць ад бацькоў розных рас; метыс, мяшанец
half-brother n. зводны брат
half-caste n. = half-breed
half-cock  n. : ♦ go off at half-cock
BrE, infml пачаць (што-н.) без дастатковай
падрыхтоўкі; сказаць ці зрабıць неабдумана/
неразважліва
half-crown  n. паўкроны (англійская манета вартасцю 2 шылінгі 6 пенсаў;
выкарыстоўвалася да 1970 г.)
half day n. няпоўны працоўны дзень,
кароткі дзень; She works half days. Яна працуе на паўстаўкі/няпоўны дзень.
half dollar n. паўдолaра (амерыканская манета вартасцю 50 цэнтаў)
half-hearted  adj. 1. нерашучы,
нясмелы; a half-hearted protest нясмелы
пратэст 2. абыякавы, незацікаўлены; He was
rather half-hearted about the suggestion. Ён
паставіўся да прапановы абыякава.
half-hour n. паўгадзıны
half-hourly1  adj. якı адбываецца
кожныя паўгадзıны; a half-hourly bus аўтобус, якı курсıруе праз кожныя паўгадзıны
half-hourly2  adv. кожныя паўгадзıны, раз у паўгадзıны
half-life  n. phys. перыяд паўраспаду
(радыеактыўнага элемента)
half-light  n. няяркае святло; прыцемак; змрок, змярканне; at half-lights у прыцемках
half mast  n. : ♦ at half mast
прыспушчаны (пра сцяг)
half measures n. pl. паўмеры
half-moon  n. паўмесяц, другая
чвэрць месяца
halfpenny  n. паўпенсавік, паўпені,
манета вартасцю ў паўпенса (брытанская
манета, якая ўжывалася да 1984 г.)
half-price1 n. паўцаны; sell smth. at
half-price прадаваць што-н. за паўцаны
half-price2  adj., adv. за паўцаны; a
half-price sale продаж тавару са скıдкай
50%; Children go half-price. На дзіцячыя
білеты скідка 50%.
half-sister n. зводная сястра
half-term n. кароткія канıкулы/вакацыі (у сярэдзіне семестра, чвэрці і да т.п.)
half-timbered  adj. драўлянацагляны
half-time  n. sport перапынак памıж
таймамі
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hallucinatory
halfway1  adj. 1. якı знаходзіцца на
паўдарозе 2. кампрамıсны; halfway measures
палавıнчатыя меры 3. прамежкавы, пераходны
halfway2  adv. 1. на паўдарозе;
пасярэдзіне; It’s about halfway between two
towns. Гэта на паўдарозе паміж двума гарадамі; He left halfway through the match. Ён
пайшоў пасярэдзіне матча. 2. halfway to/toward smth. амаль, напалову, напалавıну да
чаго-н.; He was halfway to success. Ён амаль
дасягнуў поспеху.
halfway house  n. установа для
рэабілітацыі былых зняволеных, наркаманаў,
алкаголікаў, псіхıчных хворых і да т.п.
halfwit n. infml дурань, ёлуп
half-yearly1  adj. 1. паўгадавы; halfyearly meetings сходы, якıя праводзяцца раз
на паўгода 2. якı выходзіць раз на/у паўгода;
This collection of articles is a half-yearly edition. Гэты зборнік артыкулаў выходзіць раз
на паўгода.
half-yearly2  adv. раз на/у паўгода;
два разы на/у год
halibut n. zool. (pl. halibut) палтус
hall  n. 1. пярэдні пакой; вестыбюль
2. калідор 3. зала; a concert hall канцэртная
зала; the Royal Albert Hall Роял-А́лберт-Хол
(канцэртная зала ў Лондане) 4. студэнцкі
інтэрнат; live in hall жыць у інтэрнаце
5. вялıкі загарадны дом, сядзıба; Haddon
Hall сядзıба Хэдан-Хол
hallelujah n., intеrj. алілуя
hallmark1  n. 1. адзнака, прымета,
прыкмета 2. прабıрнае кляймо, проба
hallmark2 v. 1. ставіць кляймо, пробу 2. вызначаць якасць; устанаўліваць крытэрый
hallo interj. BrE = hello
Hall of Fame  n. зала славы; пакой-музей; пантэон
hall of residence n. (pl. halls of
residence) BrE студэнцкі інтэрнат
hallowed  adj. 1. шанаваны, паважаны; a hallowed tradition шанаваная традыцыя 2. асвечаны, добраславёны
Halloween  n. пярэдадне/пярэдадзень Дня ўсіх святых (31 кастрычніка)
hallucinate  v. галюцынаваць, пакутаваць ад галюцынацый
hallucination n. галюцынацыя
hallucinatory  adj. 1. якı характарызуецца галюцынацыямі 2. якı выклікае
галюцынацыі, галюцынагенны

hallway
hallway  n. 1. BrE пярэдняя 2. AmE
калідор
halo n. (pl. haloes оr halos) арэол, ззянне; німб; гало
halogen n. chem. галаген
halt1  n. перапынак, прыпынак; спыненне; come to a halt спынıцца; call a halt mil.
абвясцıць прывал
halt2  v. спыняць; спыняцца; затрымліваць; затрымлівацца; halt! mil. стой!
halter n. повад, павадок; аброць (прадмет вупражы)
halting adj. нерашучы, хıсткі; няўпэўнены, няпэўны; in a halting voice няўпэўненым голасам; halting steps няцвёрдыя крокі
haltingly  adv. запінаючыся; спатыкаючыся
halve  v. 1. дзялıць папалам; дзялıцца
(чым-н.); Let’s halve the work between the two
of us. Давай падзелім работу (паміж намі).
2. змяншаць напалову; That will halve the
proﬁts. Гэта зменшыць прыбытак удвая.
halves pl. → half1; go halves дзялıць роўна напалам (прыбыткі)
ham1  n. 1. вяндлıна, шынка; кумпяк
2. радыёаматар 3. infml бяздарны акцёр, якı
пераıгрывае; a ham performance бяздарная
п’еса 4. іnfml сцягноляжка
ham2 v. : ♦ ham it up infml пераıгрываць
(пра акцёра на сцэне)
hamburger n. гамбургер, булачка з
сечаным біфштэксам або катлетай
ham-ﬁsted adj. BrE, infml няўклюдны, нязграбны, няспрытны
ham-handed  adj. AmE, infml =
ham-ﬁsted
hamlet n. вёсачка
hammer1  n. молат; малаток; go/come
under the hammer быць прададзеным з
малатка (на аўкцыёне) ♦ be/go at it hammer
and tongs моцна сварыцца, быць на нажах;
Their relatives were at it hammer and tongs. Іх
сваякі моцна пасварыліся.
hammer2  v. 1. (in/into/onto) біць молатам; біць, забіваць, заганяць малатком;
hammer in a nail забіваць цвік; hammer
down the lid of a box забіваць скрынку
2. біць, наносіць удары; калацıць (у дзверы,
таксама пра дождж і да т.п.); калацıцца
(пра сэрца); Rain was hammering down onto
the iron roof. Дождж моцна грукатаў па металічным даху; hammer smth. home 1) утлумачваць, растлумачваць што-н. 2) забıць гол
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hand
моцным ударам; hammer smth. into smb.
убіваць что-н. каму-н. (у галаву); утлумачваць
hammer away phr.v. : hammer
away at smth. працаваць над чым-н. доўга,
не спыняючыся; упарта паўтараць, дзяўбцı;
карпець над чым-н.
hammer out  phr.v. 1. выпрацоўваць; прыдумваць, вынаходзіць (план, ідэю,
пагадненне, кампраміс); hammer out a deal
дасягнуць пагаднення наконт здзелкі (з цяжкасцю) 2. гучна і фальшыва іграць на музычным інструменце
hammer and sickle  n. серп і
молат
hammering n. 1. стук, удары 2. коўка, чаканка 3. BrE, infml праборка, наганяй
♦ give smb. a good hammering ≅ даць дыхту,
даць пытлю каму-н.; усыпаць як мае быць
каму-н.
hammock n. гамак
hammy  adj. 1. infml ненатуральны; якı
пераıгрывае (пра акцёра) 2. перабольшаны;
напышлівы
hamper1  n. вялıкі кошык з вечкам;
a laundry hamper карзıна для бялıзны;
a picnic hamper кошык для ежы
hamper2  v. fml перашкаджаць, замінаць; ускладняць; 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. хамяк
hamstring1  n. anat. падкаленнае
сухажылле, паджылкі
hamstring2  v. (hamstrung) fml
1. зрываць, зводзіць на нішто (намаганні,
планы і да т.п.) 2. падразаць крылы (каму-н.)
hamstrung past, p.p. → hamstring
hand1  n. 1. рука (кісць); shake hands
вітацца за руку, рукацца; at hand пад рукой;
hands off! рукі прэч! 2. infml дапамога; give
smb. a hand дапамагчы каму-н. 3. роля,
удзел, доля; have a hand in smth. прымаць
удзел, прыкласці руку да чаго-н. 4. стрэлка
(гадзінніка) 5. рабочы (на заводзе, ферме)
6. dated почырк ♦ (close/near) at hand блıзка,
пад рукою; at the hands of smb./at smb.’s
hands ад рукı каго-н.; be good with one’s
hands быць майстрам на ўсе рукі; bind/tie
smb. hand and foot звязаць каго-н. па руках і
нагах; by hand ручным спосабам, уручную;
fall into smb.’s hands fml трапіць у рукі да
каго-н.; (at) ﬁrst hand (бачыць) на свае вочы,
(ведаць) на ўласным досведзе; get one’s

hand
hands dirty выконваць фізıчную працу; hand
in glove (with smb.) у цеснай сувязі (з кім-н.),
у цесным супрацоўніцтве; hand in hand узяўшыся за рукі; разам, сумесна; (get/take one’s)
hands off (smth./smb.) infml не чапаць
(нешта/некага) (звыч. у загадных ск.); have
one’s hands full мець клопату па вушы/па горла;
have one’s hands tied не мець магчымасці
рабıць (што-н.) з-за правілаў, абяцанняў і
да т.п.; hold smb.’s hand падтрымаць каго-н.
у цяжкім становішчы; in smb.’s capable/safe
hands у чыıх-н. умелых/надзейных руках; in
hand у руках; у наяўнасці; у чыıм-н. распараджэнні; in the hands of smb. пад чыıм-н.
кантролем; пад чыıм-н. наглядам; keep one’s
hand in рабıць (што-н.) зрэдку, каб не згубıць навык; lay/get one’s hands on smth.
знайсцı або атрымаць што-н.; many hands
make light work у калектыве работа ідзе
спарней; not do a hand’s turn dated ≅ пальцам не паварушыць; off one’s hands ≅ з
плячэй далоў; on either/every hand lit. па
абодва бакı/з усıх бакоў; on hand на руках; у
наяўнасці; (it’s) on your hands ты адказны за
гэта; on the one hand… on the other hand…
з аднаго боку…, з другога/ıншага боку…;
out of hand бескантрольна; неадкладна, зараз жа; не доўга думаючы, без лıшніх слоў;
(it’s) out of your hands ты больш за гэта не
адказны; play into smb.’s hands іграць на
руку каму-н.; put one’s hand in one’s pocket
BrE траціць грошы або даваць іх каму-н.;
(at) second/third hand з другıх/з трэціх рук;
take smb. in hand трымаць каго-н. у руках;
take smth. into one’s own hands узяць справу
ў свае рукі; throw one’s hand in infml кідаць
рабıць (што-н.) або прымаць удзел (у чым-н.);
to hand паблıзу, у межах дасягальнасці; turn
one’s hand to smth. узяцца за справу; быць
здольным рабıць што-н. добра
hand2  v. уручаць, перадаваць ♦ hand
smth. to smb. on a plate infml падаць што-н.
каму-н. на сподачку; have (got) to hand it to
smb. infml трэба аддаць належнае каму-н.
hand around  phr.v. прапаноўваць ці перадаваць (страву ці напоі) усıм
прысутным
hand back  phr.v. (to) вяртаць,
аддаваць у рукі (каму-н.)
hand down phr.v. 1. (to) перадаваць (у спадчыну, з пакалення ў пакаленне)
2. аб’яўляць, абвяшчаць, апублікоўваць (рашэнне, пастанову і да т.п.)
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handicraft
hand in  phr.v. (to) уручаць, падаваць (каму-н.); hand in an application падаць
заяву
hand on phr.v. (to) перадаваць (каму-н.); перасылаць
hand out phr.v. (to) раздаваць
hand over phr.v. (to) перадаваць
(паўнамоцтвы), здаваць (справы)
hand round  phr.v. = hand
around
handbag  n. сумка, сумачка (жаночая)
hand baggage  n. = hand luggage
handball n. sport гандбол
handbasin  n. BrE ракавіна (для
мыцця рук)
handbasket  n. : ♦ go to hell in a
handbasket AmE, infml трапіць у вельмі
складанае становішча/у пераплёт; ≅ улезці,
як сучка ў збан/кола; улıпнуць, як муха ў
саладуху
handbill n. рэкламны лісток, лістоўка, улётка
handbook n. дапаможнік, даведнік;
падручнік
handbrake n. ручны тормаз
handcart n. ручная каляска
handcraft n. AmE = handicraft
handcrafted adj. AmE зроблены
рукамі, без дапамогі машыны
handcuff v. надзець наручнікі
handcuffs n. pl. наручнікі, кайданкı
handful  n. 1. жменя 2. невялıкая
колькасць 3. infml той, хто стварае праблемы;
«кара», «бяда»
hand grenade n. ручная граната
handgun  n. лёгкая агнястрэльная
зброя (якую можна трымаць адной рукой:
пісталет, аўтамат і да т.п.)
hand-held  adj. ручны; пераносны;
партатыўны
handhold n. апора, упор для рукı
handicap1  n. 1. фізıчны недахоп
2. перашкода, замıнка, затрымка; загана;
time handicap нястача часу
handicap2  v. быць перашкодай;
перашкаджаць, замінаць
handicapped  adj. якı мае фізıчныя недахопы; скалечаны, сляпы, глухı;
разумова адсталы; the handicapped людзі,
якıя маюць фізıчныя недахопы
handicraft n. 1. рамяство, ручное
ўмельства 2. рэч ручной работы

handily
handily  adv. 1. зручна; пад рукой
2. спрытна; умела
handiwork  n. 1. ручная работа
2. работа, твор (чалавека або групы людзей,
асабліва нешта дрэннае)
handkerchief  n. (pl. handkerchiefs
or handkerchieves) насоўка
handle1  n. ручка; клямка; рукаятка
♦ get/have a handle at smb./smth. infml атрымаць інфармацыю пра каго-н. або што-н.,
якую потым можна выкарыстаць у справах;
give smb. a handle (on smth.) infml даць каму-н. падставу для пэўнай справы; ﬂy off the
handle сарвацца, выйсці з сябе
handle2  v. 1. кіраваць; ажыццяўляць
кантроль, кантраляваць 2. чапаць, кранаць,
датыкацца рукамі 3. кіраваць (машынай,
станком і да т.п.) 4. гандляваць
handlebar n. (таксама handlebars)
руль веласіпеда, матацыкла
handler  n. 1. дрэсіроўшчык, утаймавальнік; dog handler кінолаг (супрацоўнік
паліцыі, пад камандай якога знаходзіцца спецыяльна трэніраваны сабака) 2. носчык;
насıльшчык; He called a luggage handler. Ён
паклікаў насільшчыка. 3. арганізатар, дарадчык; the deputy’s campaign handler арганізатар перадвыбарнай кампаніі дэпутата
hand luggage n. ручная паклажа,
ручны багаж
handmade  adj. зроблены ўручную, ручной работы
handmaiden  n. dated служанка,
служка
hand-me-down  n. ужыванае,
паношанае адзенне; 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)
мıласціна 2. тэкст заявы для друку, прэсрэлıз 3. інфармацыя, якая распаўсюджваецца; рэкламная лістоўка, праспект
handover  n. перадача (паўнамоцтваў, спраў, уласнасці і да т.п.)
hand-picked  adj. старанна адабраны/падабраны; hand-picked troops адборнае
войска; hand-picked apples яблыкі, адсартаваныя ўручную
hand puppet  n. AmE лялькамарыянетка (якую надзяваюць на руку)
handrail n. поручань; балясы, парэнчы
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hang
handshake  n. рукапацісканне, поціск рукı
hands-off  adj. заснаваны на неўмяшанні ў сітуацыю або ў справы ıншых
людзей; a hands-off approach to smb./smth.
патуральніцкія адносіны да каго-н./чаго-н.
handsome adj. 1. прыгожы, зграбны
(пра мужчын) 2. досыць вялıкі, ладны; a
handsome proﬁt добры даход
hands-on  adj. практычны, жыццёвы, звязаны з жыццём; hands-on experience
практычны вопыт
handstand n. стойка на руках
hand-to-mouth adj., adv. бедны;
у беднасці ♦ live from hand to mouth ≅ ледзь
зводзіць канцы з канцамі; з дня на дзень
перабівацца
handwriting n. почырк
handy  adj. 1. спрытны (да працы)
2. infml зручны; карысны, выгодны 3. блзкі,
падручны, які пад рукою; The shop is handy.
Крама зусім недалёка. ♦ come in handy
спатрэбіцца, прыдацца
handyman  n. (pl. -men) чалавек,
якı выконвае дробныя работы; майстар на
ўсе рукі
hang1  n. выгляд (чаго-н., што вісіць);
спосаб падвескі; манера ♦ get the hang of
smth. infml навучыцца, як рабıць або ўжываць што-н.; разумець 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) вісець 2. (hung) вешаць 3. (hanged) павесіць, пакараць ♦ hang a
left/right AmE павярнуць налева/направа;
hang by a hair/thread ліпець на валаску (пра
жыццё чалавека); hang (on) in there infml
трымацца з усяе сıлы; упарціцца, упірацца;
hang on smb.’s words/on smb.’s every word
уважліва слухаць каго-н., лавıць кожнае слова каго-н.; hang tough AmE упарціцца, упірацца
hang about  phr.v. BrE, infml
1. швэндацца, сноўдацца, бадзяцца, валэндацца без справы 2. марудзіць 3. чакаць
(пэўны час); Hang about! I’ve got something to
tell you. Пачакай! Мне трэба нешта табе сказаць; hang about with smb. праводзіць шмат
часу з кім-н.
hang around  phr.v. infml быць,
заставацца непадалёку/недалёка; трымацца
паблıзу; You hang around here in case you are

hangar
needed. Будзь непадалёку на той выпадак,
калі ты спатрэбішся; hang around with smb.
infml праводзіць шмат часу з кім-н.
hang back phr.v. застацца на месцы, калı ıншыя пайшлı; hang back from
smth. не адважвацца, не асмельвацца на
што-н.; баяцца чаго-н.
hang onphr.v. 1. трымацца; учапıцца 2. чакаць (пэўны час); Hang on, I’ll be back
in a minute. Пачакай, я вярнуся праз хвіліну.
3. чакаць каля тэлефона, не вешаць трубку
4. настойліва працягваць рабıць (што-н.) у
складаных абставінах; hang on smth. залежаць ад чаго-н.; hang on to smth. 1) моцна
трымацца за што-н. 2) іnfml трымаць, не
прадаваць ці не аддаваць што-н.
hang out  phr.v. іnfml пастаянна
бываць (дзе-н.), бавіць час (у якім-н. месцы)
♦ let it all hang out infml пускаць усё на самацёк; расказаць усё не тоячыся
hang over  phr.v. заставацца,
працягвацца (пра што-н. непрыемнае, пагрозу і да т.п.)
hang together  phr.v. 1. добра
падыходзіць, пасаваць, адпавядаць 2. трымацца разам, падтрымліваць адзıн аднаго
(пра людзей)
hang up  phr.v. пакласці тэлефонную трубку, спынıць тэлефонную размову;
hang smth. up іnfml перастаць рабıць што-н.;
hang up on smb. іnfml кıнуць тэлефонную
трубку, перарваць размову раптоўна
hangar n. ангар (для самалётаў)
hanger n. вешалка, плечыкі
hanger-on n. (pl. hangers-on) derog.
прыспешнік; прыліпала; паразıт
hang-glider  n. 1. дэльтаплан
2. дэльтапланерыст
hanging  n. 1. павешанне (за злачынства) 2. pl. hangings драпіроўкі; парцьеры;
фіранкі
hangover  n. 1. пахмелле 2. (from)
перажытак (з) мінулага; вынік, астаткавая
з’ява; His cough is a hangover from a bad illness he had. Яго кашаль – вынік хваробы,
якая ў яго была.
hang-up  n. (about) infml праблема,
«пункцік», комплекс
hanker  v. (after/for) моцна жадаць,
прагнуць (чаго-н.); вельмі хацець
hanky, hankіе n. infml насоўка
haphazard adj. derog. выпадковы,
неабдуманы; зроблены наўгад/наўдачу
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harbour
hapless  adj. fml няшчасны; няўдачлівы
happen  v. 1. адбывацца, здарацца;
happen to smb./smth. адбывацца, здарацца з
кім-н./чым-н. 2. аказвацца, апынацца (дзе-н.)
выпадкова; I happened to be there. Я выпадкова быў там. ♦ anything can/might happen усё
можа здарыцца/адбыцца; these things happen такое здараецца; as it happens/happened
на здзіўленне; He agrees with me, as it happens. На здзіўленне, ён згодны са мною; it so
happened that… так здарылася, што...
happen on  phr.v. dated знайсцı
што-н. выпадкова
happening  n. падзея, здарэнне; выпадак
happenstance  n. lit. выпадак,
выпадковае здарэнне (асабліва, калі мае
добрыя вынікі)
happily  adv. 1. шчаслıва; The children
were playing happily. Дзеці весела гулялі.
2. на шчасце; Happily, I found her ring. На
шчасце, я знайшоў яе пярсцёнaк.
happiness n. шчасце
happy  adj. 1. шчаслıвы 2. (with/about)
задаволены, вясёлы 3. удачны, спрыяльны;
падыходзячы 4. удачлівы, паспяховы ♦ a/the
happy event нараджэнне дзіцяці; a/the happy
medium залатая сярэдзіна; many happy returns (of the day) (віншую) з Днём нараджэння; Happy New Year! З Новым годам!
happy-go-lucky  adj. бестурботны, бесклапотны; вясёлы; live in a happy-golucky way жыць бестурботна
harass   v. 1. турбаваць, трывожыць; вымотваць, змучваць 2. пастаянна
атакаваць (ворага)
harassed adj. 1. змучаны, стомлены 2. устрывожаны, заклапочаны; I felt harassed by all the work at the ofﬁce. Я адчуваў
сябе знясіленым ад усёй гэтай работы.
harassment n. турбота, клопат
harbor AmE = harbour
harbour1 n. гавань; прыстанішча (таксама перан.)
harbour2  v. 1. даць прытулак; хаваць,
прыкрываць; harbour a criminal хаваць
злачынцу; harbour refugees даць прытулак
бежанцам/уцекачам 2. затаıць (злосць, пачуццё помсты, падазрэнні і да т.п.); He began to
harbour doubts about her promise. У яго
закралася сумненне ў тым, што яна выканае

hard
абяцанне. ♦ harbour a grudge against smb. ≅
мець вока на каго-н.
hard1  adj. 1. цвёрды; жорсткі; мулкі
2. (for) цяжкі (для выканання, для разумення
і да т.п.) 3. старанны, упарты; цвёрды
4. строгі, суровы; бязлıтасны, люты, жорсткі
♦ be hard on smb./smth. быць строгім/суровым з кім-н.; трымаць каго-н. у строгасці;
быць несправядлıвым з кім-н.; дрэнна абыходзіцца з чым-н., не берагчы ад пашкоджвання; drive/strike a hard bargain заключыць выгадную здзелку, дзейнічаючы цвёрда
і агрэсıўна; give smb. a hard time спецыяльна ўскладняць жыццё каму-н.; hard and fast
непахıсны, цвёрды; жорсткі; строга азначаны; непарушны; вызначаны раз і назаўсёды;
(as) hard as nails бяздушны, бессардэчны,
бязлıтасны, люты, жорсткі; hard cheese
нешанцаванне, няўдача; hard going нешта
цяж кае, што патрабуе шмат намага нняў,
высілкаў (каб зрабіць, зразумець і да т.п.);
hard luck/lines! (табе) не пашанцавала!;
make hard work of smth. перастарацца; траціць больш сіл і часу, чым трэба на што-н.;
no hard feelings? вы не пакрыўдзіліся?/вы не
крыўдуеце?; too much like hard work якı
патрабуе шмат намаганняў, высілкаў
hard2  adv. 1. моцна, інтэнсıўна; энергıчна 2. руплıва, cтаранна; настойліва 3. цяжка,
насıлу 4. вельмі шмат, празмерна; занадта
♦ be hard up for smth. адчуваць нястачу ў
чым-н.; hard on smth. вельмі хутка пасля
чаго-н., неўзабаве; take smth. hard быць
вельмі засмучаным чым-н.; be hard pressed/
pushed/put to do smth. быць у цяжкім становішчы
hardback  n. кнıга ў цвёрдым пераплёце/цвёрдай вокладцы
hardball  n. 1. звычайны бейсбол (у
адрозненне ад міні-бейсбола) 2. рашучая,
непахıсная манера паводзін (звычайна пра
палітыкаў)
hard-boiled  adj. зваранае ўкрутую
(пра яйка)
hard cash  n. BrE грошы, наяўныя
грошы, гатоўка
hard core1 n. ядро, цэнтр арганізацыі
hard-core2 adj. жорсткі, цвердалобы
hard currency n. ﬁnance валюта,
што свабодна канверсуецца
harden  v. 1. рабıць цвёрдым; рабıцца
цвёрдым; зацвердзяваць, цвярдзець; The cement hardened. Цэмент зацвярдзеў. 2. умацоў-
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ваць; загартоўваць; загартоўвацца; harden
steel загартоўваць сталь 3. рабıць неадчувальным; рабıцца неадчувальным, жорсткім;
harden one’s heart against smb. стаць бязлıтасным да каго-н.; harden smb. to smth.
рабıць каго-н. загартаваным, вынослівым да
чаго-н.; умацоўваць; harden to labour прывыкнуць да цяжкай працы; harden the body/
oneself against cold прывучаць цела/сябе да
холаду
hard-ﬁsted  adj. скупы, сквапны,
хцıвы, скнарлівы
hard-headed  adj. 1. практычны,
цвярозы; He is a hard-headed businessman. У
яго ёсць хватка бізнесмена. 2. упарты, цвердалобы
hard-hearted  adj. бессардэчны,
бяздушны, чэрствы; бязлıтасны, жорсткі
hard labour n. катарга
hard-line  adj. якı прытрымліваецца
жорсткай лıніі; непадатлівы, няўступчывы,
бескампрамıсны (пра палітыка або палітыку каго-н.)
hardly  adv. 1. наўрад; малаверагодна;
There’s hardly any time left. У нас зусім не засталося часу. 2. ледзь, як толькі; 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 вуха
hard-pressed adj. якı знаходзіцца ў
складаным становішчы (асабліва з-за недахопу часу, грошай і да т.п.)
hardship n. нягода, нястача; It was no
hardship to do this. Гэта было няцяжка
зрабіць.
hard shoulder  n. BrE абочына
(дарогі для машын)
hard up  adj. infml якı жыве ў беднасці, церпіць нястачу, мае патрэбу; hard up
students студэнты без капейкі ў кішэні; The
company is hard up for new ideas. Кампаніі
вельмі патрэбны новыя ідэі.
hardware  n. 1. камп’ютарнае абсталяванне 2. скабяныя вырабы 3. : military
hardware узбраенне (танкі, гарматы і
да т.п.)
hardwood n. цвёрдая драўнıна
hard-working adj. працавıты
hardy  adj. 1. вынослівы, загартаваны
(пра людзей, жывёл) 2. bot. марозаўстойлівы
hare n. заяц; European hare заяц-русак; a
young hare зайчаня, зайчанё

hare-brained
hare-brained  adj. infml дурны,
неразумны, бяздумны, безразважны; недарэчны, бессэнсоўны; a hare-brained action
бяздумны ўчынак; a hare-brained suggestion
недарэчная прапанова
harem n. гарэм
hark  v. dated (толькі ў загадным ладзе)
слухайце!
hark back  phr.v. (to smth.)
1. вярнуцца, зноў звярнуцца (да тэмы, размовы і да т.п.) 2. напамінаць (пра што-н.),
нагадваць (што-н.)
harlequin n. арлекıн; клоўн; паяц
harm1  n. шкода; зло; несправядлıвасць
♦ no harm done гэта не нарабıла шкоды; out
of harm’s way у бяспечным месцы, становішчы і да т.п; далей ад граху; there is no
harm in (smb.’s) doing smth./it does no harm
(for smb.) to do smth. у гэтым няма нічога
дрэннага
harm2  v. шкодзіць; крыўдзіць; прычыняць боль
harmful adj. (to) шкодны
harmless  adj. (to) няшкодны; бясшкодны
harmonic adj. 1. гарманıчны; стройны 2. музычны, меладычны
harmonica n. губны гармонік
harmonious  adj. 1. гарманıчны;
якı гарманізуе; сугучны 2. дружны, згодны,
адпаведны; мıрны 3. меладычны, мілагучны
harmonize, BrE -ise  v. 1. (with)
гарманıраваць; адпавядаць, спалучацца; Pink
doesn’t harmonize with red. Ружовы не гарманіруе з чырвоным. 2. узгадняць, пагаджаць; суразмерваць; harmonize one’s wishes with one’s abilities суразмерваць жаданні з
магчымасцямі 3. (with) гарманізаваць; зладжана спяваць і іграць
harmony  n. 1. згода, суладнасць;
мір; live in harmony жыць у згодзе 2. mus.
гармонія, сугучнасць; мілагучнасць, зладжанасць гучання
harness1  n. 1. збруя, вупраж 2. рамянı
бяспекі (у машыне) ♦ be in harness быць
занятым штодзённай працай, цягнуць лямку;
be in harness (with smb.) BrE працаваць разам з (кім-н.), цесна супрацоўнічаць
harness2  v. 1. (to) запрагаць; прывязваць (да чаго-н.) з дапамогай вупражы
2. утаймоўваць, скараць (раку, вадаспад і
да т.п.)
harp1 n. арфа
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harp2  v. 1. іграць на арфе 2. (on/upon)
гаварыць, бубнıць адно і тое ж
harp on  phr.v. шмат гаварыць;
балбатаць няспынна
harpist n. арфıст; арфıстка
harpoon n. гарпун
harpsichord n. клавесıн
harrow1 n. барана
harrow2  v. 1. баранаваць 2. мучыць;
прыносіць пакуты
harrowing adj. 1. жахлıвы, жудасны,
страшэнны 2. пакутлівы, балючы, нясцерпны
harsh  adj. 1. грубы, рэзкі 2. суровы;
непрыемны; люты; a harsh winter суровая
зіма3. крыклıвы (пра колер)
hart n. алень-самец
harvest1  n. 1. жніво; harvest time час
збору ўраджаю 2. ураджай; a poor harvest
дрэнны ўраджай, няўрод
harvest2 v. збіраць ураджай; жаць
harvester  n. 1. уборачная машына,
камбайн; жняярка 2. жнец; жняя; той, хто
збірае ўраджай
harvest festival  n. свята
ўраджаю
harvest home  n. канец жніва,
дажынкі
harvest moon  n. поўня, бліжэйшая да дня асенняга раўнадзенства
has   3-я асоба, адз. л., цяпер. ч. ад
have
has-been n. infml чалавек, якı страціў
былую важнасць, папулярнасць, прыгажосць
і да т.п.; It is better to be a has-been than a never-was. Лепш хоць адзін дзень быць кімсьці,
чым усё жыццё нікім.
hash1  n. 1. страва з мяса і бульбы, нарэзаных невялıкімі кавалкамі і перамешаных
разам 2. мешанıна, блытанıна 3. (таксама
hash sign) знак # ♦ make a hash of smth.
infml рабıць што-н. дрэнна
hash2 n. infml гашыш; марыхуана
hashish n. гашыш
hasn’t скар. ад has not
hasp  n. засаўка; кручок; клямка; зашчапка
hassle1  n. infml 1. цяжкасць, перашкода
2. сварка, лаянка; барацьба, бойка; give smb.
some hassle сварыцца з кім-н.; пярэчыць
каму-н.
hassle2  v. infml дакучаць, надакучваць;
назаляць; чапляцца; даймаць, дапякаць

haste
haste n. спешка; in haste спехам, паспешліва; make haste спяшацца ♦ more haste, less
speed ≅ паволі едзеш – далёка станеш; памалу едучы – далей заедзеш; haste makes
waste ≅ паспех – людзям на смех
hasten  v. 1. спяшацца; хутка, не
адкладаючы рабıць (што-н.); hasten to remark адразу/не адкладваючы заўважыць
2. fml падганяць, прыспешваць (каго-н.)
3. паскараць (крокі, ад’езд і да т.п.)
hasten away phr.v. : hasten away
home паспяшацца да хаты
hastily  adv. 1. хутка, спяшаючыся; у
спешцы, спехам 2. неабдумана, неразважліва
hasty  adj. 1. паспешны, паспешлівы
2. неабдуманы, неразважлівы; hasty decision
паспешнае/неабдуманае рашэнне
hat n. капялюш ♦ go hat in hand (to smb.)
прасıць (каго-н.) ліслıва/угодліва; keep smth.
under your hat infml трымаць што-н. у
сакрэце; my hat! BrE, dated трэба ж!;
неверагодна!; out of a/the hat наўздагад; take
one’s hat off to smb./hats off to smb. infml
захапляцца кім-н., пакланяцца каму-н., ставіцца з вялıкай пашанай да каго-н.; throw
one’s hat into the ring прыняць выклік на
спаборніцтва, абвясцıць пра намер удзельнічаць у спаборніцтве
hatch1 n. 1. люк 2. акенца ў сцяне памıж
двума пакоямі, асаблıва кухняй і сталовай,
праз якое падаецца ежа 3. дзверы (у самалёце, касмічным караблі і да т.п.) ♦ down the
hatch! infml вып’ем!; ваша здароўе!; (пі) да
дна!
hatch2  v. 1. выседжваць (куранят); We
hatched the eggs by keeping them in a warm
place. Мы вывелі куранят, трымаючы яйкі ў
цяпле. 2. (out) вылуплівацца (з яйка); Three
eggs have already hatched (out). З трох яек
ужо вывеліся кураняты. 3. (up) выношваць,
распрацоўваць (ідэю, план); hatch (up) a plot
задумваць змову
hatchet n. сякерка
hate1 n. 1. нянавісць; агıда; a look of hate
позірк, поўны нянавісці 2. infml аб’ект нянавісці; He is her pet hate. Яна яго цярпець не
можа.
hate2  v. 1. ненавıдзець, не выносіць (каго-н./што-н.); адчуваць агıду 2. вельмі шкадаваць (аб чым-н.), вельмі не жадаць (чаго-н.); I hate troubling you. Мне вельмі не хочацца турбаваць вас; I hate talking about it.
Мне вельмі непрыемна гаварыць пра гэта.
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♦ hate smb.ʼs guts моцна ненавıдзець каго-н.,
адчуваць агıду да каго-н.
hateful adj. ненавıсны, поўны нянавісці
hath v. dated = has
hatred  n. (for/of/towards) нянавісць;
агıда; racial hatred расавая нянавісць
hatter  n. dated 1. капялюшны майстар,
капялюшнік; капялюшніца 2. гандляр або
гандлярка капелюшамі
hat-trick  n. 1. тры мячы запар, забıтыя ў гульнı адным спартсменам 2. тры
перамогі, атрыманыя запар адным чалавекам
haughty  adj. фанабэрысты, ганарлıвы;
напышлівы, пыхлıвы
haul1 n. 1. вялıкая колькасць чаго-н. (асабліва 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)
вялıкая колькасць ачкоў, галоў 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. пройдзеная адлегласць; рэйс 4. улоў
haul2 v. 1. цягнуць; цягнуцца (цераз сілу);
валачы; валачыся 2. весці або цягнуць (каго-н.) сıлаю 3. выклікаць (у суд); прыцягваць
♦ haul smb. over the coals рабıць каму-н.
вымову; даваць наганяй каму-н.
haulage  n. BrE 1. дастаўка, перавоз,
транспарціроўка; a haulage ﬁrm фıрма, якая
займаецца дастаўкай 2. кошт дастаўкі,
перавозу
haunch  n. 1. бядро, клуб; ляжка,
сцягно2.сцягнокумпяк (у жывёліны)
haunt1  n. улюбёнае месца; месца, якое
часта наведваецца; Is it your haunt? Ты часта
ходзіш сюды?
haunt2  v. 1. з’яўляцца (пра здань)
2. прыгнятаць, не даваць спакою (аб думках)
3. не даваць спакою (каму-н.), мучыць,
трывожыць (каго-н.)
haunted  adj. неспакойны; устрывожаны, устурбаваны
haunting  adj. якı праследуе, даймае,
не дае спакою; надакучлівы, неадчэпны (пра
мелодыю, рытм і да т.п.)
have   v. (had) 1. мець, валодаць; He
has a dog. У яго ёсць сабака. 2. складацца;
The book has three parts. Кніга складаецца з
трох частак. 3. мець, дэманстраваць пэўную
якасць; She had enough courage for this. У яе
хапіла мужнасці для гэтага. 4. быць павıнным, мусіць; I have a duty to care for the chil-
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dren. Я павінен паклапаціцца пра дзяцей.
5. трымаць (каго-н./што-н.); I couldn’t see
what he had in his hands. Я не бачыў, што ён
трымаў у руках. 6. пакласці (што-н.), трымаць, захоўваць (што-н.) у пэўным месцы;
I soon had the butterﬂy in the net. Я хутка злавіў матылька ў сетку. 7. адчуваць, пераносіць
(боль, хваробу); I have a toothache. Мне
баляць зубы. 8. праводзіць (час); have a good
time добра (прыемна) бавіць час 9. арганізоўваць падзею; have a party арганізаваць,
правесці вечарыну 10. есці, піць; have breakfast/lunch/dinner снедаць/абедаць/вячэраць
11. рабıць (што-н.); have a bath прымаць ванну 12. нарадзıць (дзіця); She has had a baby.
Яна нядаўна нарадзіла дзіця. 13. атрымаць
(што-н.); She has just had a letter from him.
Яна толькі што атрымала ліст ад яго.
14. клапацıцца (пра каго-н.); займаць/забаўляць (каго-н.) у сваıм доме; have guests
прымаць гасцей 15. наймаць, браць/прымаць
на працу; have smb. as designer наняць дызайнера 16. : have smth. done (перадае дзеянне, утворанае згодна з ініцыятывай/жаданнем каго-н. або супраць яго волі) сказаць/
загадаць зрабıць што-н. для сябе; трапіць у
што-н., падпасці пад што-н, зведаць/перанесці 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 зрабıць прычоску 17. : have smb.
do smth. прымусіць каго-н. зрабıць што-н.;
зрабıць так, каб хто-н. зрабıў што-н.; He always can have people listen. Ён заўсёды можа
зрабіць так, каб яго слухалі. 18. : have to +
inﬁnitive (азначае неабходнасць) быць павıнным, мусіць; He has to go. Яму трэба ісці.
19. дапаможны дзеясл. для ўтварэння формаў Perfect; Have you had the news? Вы ўжо
чулі навіны?; have (got) smth. against smb./
smth. не любıць каго-н./што-н. з пэўнай
прычыны; have smb. back дазволіць (мужу,
жонцы) вярнуцца назад пасля расстання;
have smth. back атрымаць што-н. назад;
have (got) smth. on smb. infml ведаць што-н.
дрэннае пра каго-н. ♦ had better лепш, лепей; You had better stay. Вам лепш застацца;
have done with smth. пакончыць з чым-н.;
have had it infml быць у вельмі дрэнным стане; быць вельмі стомленым; не мець шанцу
выжыць, перажыць нешта; быць не ў стане
цярпець/выносіць (што-н.); have it (that…)
сцвярджаць, заяўляць (што-н.); have (got) it/
that coming (to you) атрымаць па заслугах;
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have it in for smb. infml адкрыта не любıць
каго-н.; have it in you (to do smth.) infml
быць здольным/мець здольнасці (зрабıць
што-н.); not having any infml не жадаць слухаць каго-н./верыць каму-н.
have in  phr.v. мець запас чаго-н. (у
доме, на складзе і да т.п.)
have on  phr.v. 1. быць апранутым
(у што-н.) 2. мець (што-н.) уключаным, працуючым 3. быць занятым (чым-н.) 4. падмануць, ашукаць (каго-н.)
have out  phr.v. 1. выдаляць, вымаць (што-н.) 2. высвятляць пытанне, выясняць адносіны, высветліць усё да канца
have up  phr.v. infml прыцягваць да
адказнасці, да суда (за што-н.)
haven  n. прытулак; прыстанішча,
прыстанак
haven’t скар. ад have not
havoc  n. спусташэнне, разбурэнне;
play havoc (with)/wreck havoc (on) спусташаць, разбураць; сеяць смуту
hawk1  n. 1. zool. ястраб 2. драпежнік
(таксама пра чалавека)
hawk2  v. паляваць з ястрабам або сокалам; хапаць здабычу на ляту, лавıць насякомых (пра птушак); налятаць, нападаць (на
каго-н.)
hawk3 v. адкашлівацца; адхарквацца
hawk4 v. гандляваць уразнос; гандляваць
на вуліцах; распаўсюджваць, разносіць (чуткі, плёткі і да т.п.); hawk news about разносіць весткі
hawker n. вулічны гандляр
hawthorn n. bot. глог
hay n. 1. сена 2. AmE, infml невялıкая сума
грошай ♦ make hay while the sun shines ≅
касı, каса, пакуль раса; гні дрэва, пакуль
маладое
hay fever n. med. сенная ліхаманка
haymaking n. сенакос
haystack  n. стог сена, тарпа, торп,
сцıрта
hazard1  n. (to) рызыка; небяспека;
hazard lights аварыйная сігналізацыя
hazard2  v. 1. асмельвацца, адважвацца; асмеліцца выказаць прапанову 2. fml
рызыкаваць, ставіць на карту
hazardous  adj. рызыкоўны; небяспечны
haze  n. 1. смуга; туман 2. няяснасць
розуму або думкі
hazel 1  n. арэ шнік, ляшчы ннік, ляшчэ ў нік

hazel
hazel2 adj. светла-карычневы, кары (пра
вочы)
hazelnut n. фундук, лясны арэх
hazily  adv. туманна, няясна, невыразна, цьмяна; імглıста
haziness  n. невыразнасць, няпэўнасць, неакрэсленасць
hazy adj. 1. туманны, затуманены; няясны, засланы мглой; hazy weather пахмурнае
надвор’е; hazy wood лес, ахутаны мглой; a
hazy view туманныя далі 2. няясны, неакрэслены, няпэўны; I have a hazy idea… Мне
здаецца… 3. (пра чалавека) няўпэўнены,
збянтэжаны, пастаўлены ў тупıк
H-bomb n. = hydrogen bomb
he pron. ён
head1  n. 1. галава; верх, пачатак; from
head to foot/toe па ўсıм целе, з галавы да
ног; the head of the river пачатак ракı
2. кіраўнıк; правадыр; the head of the government кіраўнıк урада; be at the head (of)
узначальваць; быць на чале (чаго-н.); over
smb.’s head на вышэйшай пасадзе, чым хто-н.
3. розум, здольнасць; Use your head before
making such a serious decision. Падумай добра перад тым, як прымаць такое сур’ёзнае
рашэнне. 4. чалавек; the crowned heads
каранаваныя асобы ♦ a/per head на кожнага
чалавека; above/over smb.’s head занадта
складаны для разумення; bang/knock smb.’s
heads together infml рашучымі мерамі
прымірыць тых, хто сварыцца; be banging
one’s head against a brick wall infml упарта
рабıць што-н., асаблıва тое, што не дасць
станоўчага выніку; be/stand head and shoulders above smb./smth. быць на галаву (непараўнальна) вышэйшым за каго-н./што-н.;
bite/snap smb.’s head off infml злосна крычаць на каго-н., асаблıва без прычыны; bury/
hide one’s head in the sand хаваць галаву ў
пясок, прытрымлівацца страусавай палıтыкі;
do smb.’s head in BrE, infml сароміць, бянтэжыць каго-н.; раздражняць каго-н.; do smth.
standing on one’s head infml рабıць што-н.
лёгка, без вялıкіх намаганняў; not to get
one’s head round smth. BrE, infml быць не
здольным зразумець што-н.; get one’s head
down infml заснуць; паспаць; give smb. their
head дазволіць каму-н. рабıць тое, што хочацца, не спыняць, не перашкаджаць; go
head to head with smb. дзейнічаць разам/
супольна з кім-н.; go to one’s head (пра алкаголь) ударыць у галаву; have a good head on
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headland
one’s shoulders быць разумным чалавекам,
мець светлую галаву; have a head for smth.
1) быць здольным да чаго-н.; He has a head
for business. У яго ёсць здольнасці да бізнесу.
2) не пераносіць чаго-н.; My mother doesn’t
have a head for heights. Мая маці баіцца
вышыні; have one’s head in the clouds лунаць у воблаках/аблоках; have one’s head
screwed on (the right way) infml быць разумным чалавекам; head ﬁrst 1) уперад
галавою 2) не падумаўшы добра; head over
heels in love быць па вушы закаханым; heads
will roll (for smth.) галовы паляцяць (за што-н.);
hold one’s head high/hold up one’s head
высока трымаць галаву; keep/get one’s head
down старацца не прыцягваць да сябе ўвагу;
keep one’s head/keep a cool head заставацца
спакойным у складанай сітуацыі; keep one’s
head above water ледзьве зводзіць канцы з
канцамі; laugh/scream one’s head off infml
смяяцца/крычаць шмат і вельмі гучна; lose
one’s head згубıць галаву; make head or tail
of smth. зразумець што-н., разабрацца ў
чым-н.; out of/off your head BrE, infml
звар’яцелы; якı сябе не кантралюе з-за ўздзеяння алкаголю ці наркотыкаў; put heads together раіцца, радзіцца; сумесна кансультавацца, абмяркоўваць; stand/turn smth. on its
head перавярнуць што-н. з ног на галаву;
turn smb.’s head закруцıць галаву каму-н.
(пра поспех)
head2  v. 1. (for) накіроўвацца, трымаць
курс 2. узначальваць, кіраваць 3. стаяць
наперадзе, быць першым (у спісе, чарзе і
да т.п.) 4. пачынаць, быць загалоўкам 5. забіваць/адбіваць мяч галавой (у футболе) ♦ be
heading/headed for smth. наклікаць (бяду),
напрошвацца (на непрыемнасці)
head off  phr.v. 1. паказаць правільную дарогу (каму-н.); накіраваць у правільным напрамку (каго-н.) 2. прадухіляць,
адхіляць; папярэджваць
head up  phr.v. узначальваць, кіраваць
headache n. 1. галаўны боль; I have a
splitting headache. У мяне расколваецца галава. 2. турбота, клопат
headband  n. галаўная павязка,
стужка
headdress n. галаўны ўбор
headgear n. галаўны ўбор
heading  n. 1. загаловак 2. рубрыка,
раздзел
headland n. мыс

headless
headless  adj. абезгалоўлены ♦ run
around like a headless chicken рабıць што-н.
вельмі актыўна, але неарганізавана, таму
непаспяхова
headlight  n. 1. фара (аўтамабıля)
2. святло ад фары (аўтамабıля); full/dimmed
headlights дальняе/блıзкае святло
headline  n. 1. загаловак (газетнага
артыкула, асабліва на першай старонцы)
2. кароткі змест апошніх навıн (на радыё,
тэлебачанні) ♦ grab/hit/make the headlines
трапіць у загалоўкі газет; шырока асвятляцца ў друку; выклікаць сенсацыю
headlong1 adj. 1. неабдуманы; а headlong decision неабдуманае рашэнне 2. бурны,
нястрымны; шалёны, імклıвы, імпэтны; а
headlong ﬂight панıчныя ўцёкі
headlong2  adv. 1. галавой уперад
2. неабдумана, стрымгалоў 3. шалёна, імклıва, імпэтна; He rushed headlong into danger.
Ён кінуўся насустрач небяспецы на скрут галавы.
headmaster  n. дырэктар школы
(асабліва прыватнай)
headmistress  n. дырэктар школы
(пра жанчыну)
head-on adj. 1. лабавы, франтальны; a
head-on collision лабавое сутыкненне 2. у
лоб; прамы; a head-on confrontation прамое
супрацьстаянне/процістаянне
headphones n. pl. навушнікі
headquarters  n. (pl. headquarters) 1. штаб 2. цэнтр
headroom  n. 1. прасвет (аркі, моста); вышыня тунэля або моста над дарогай
2. унутраная вышыня (кузава аўтамабіля)
headscarf n. (pl. -ves) хустка
headset n. навушнікі з мікрафонам
head start  n. (on/over) перавага над
кім-н. (перад пачаткам чаго-н.)
headstone  n. надмагıльны камень,
надмагıльная пліта
headstrong adj. свавольны, упарты
head-to-head1  n. барацьба, бой
урукапашную; сутыкненне твар у твар
head-to-head2  adj. 1. амаль роўны,
на роўных (пра спаборніцтва, схватку і
да т.п.) 2. блıзкі, рукапашны (пра бой)
headway  n. рух наперад, прагрэс
♦ make headway пераадольваючы цяжкасці,
рухацца наперад
headwind n. сустрэчны вецер; вецер
у твар
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hear
heady adj. 1. моцны; п’янкı; heady beer
моцнае пıва; the heady air of spring п’янкое
веснавое паветра 2. паспешлівы, гарачы;
бяздумны (пра чалавека)
heal  v. 1. (up) лячыць, залечваць; загойваць; загойвацца 2. : heal smb. (of smth.) fml
вылечваць каго-н. (ад чаго-н.); супакойваць,
суцішаць каго-н. 3. пакласці канец чаму-н.;
палегчыць што-н.
healer  n. 1. лекар; знахар; знахарка
2. гаючы, лекавы сродак; сродак для палягчэння складанай сітуацыі
healing adj. гаючы; лячэбны, выратавальны
health  n. 1. здароўе; be in good health
мець добрае здароўе 2. праца па забеспячэнні медыцынскага абслугоўвання 3. дабрабыт, дастатак, працвітанне; жыццяздольнасць; the economic health of the country
эканамıчны росквіт краıны
health centre  n. BrE паліклıніка;
медыцынскі цэнтр
health food  n. здаровая ежа, дыетычныя прадукты, здаровае харчаванне
health insurance n. страхаванне здароўя, страхоўка
health resort n. курорт
health service  n. медыцынскае
абслугоўванне, ахова здароўя
health spa  n. курорт (асабліва з мінеральнымі крыніцамі)
healthy  adj. здаровы (у розных знач.);
have a healthy colour мець квітнеючы выгляд; a healthy sign добрая прымета; healthy
air здаровае паветра; a healthy way of life
здаровы лад жыцця
heap1  n. 1. (of) куча, груда 2. pl. heaps
infml процьма, плойма 3. infml стары аўтамабıль, драндулет, калымага ♦ at the top/bottom of the heap на высокай/нıзкай пазıцыі ў
структуры арганізацыі або грамадства; collapse/fall in a heap упасці ўсім цяжарам і не
варушыцца; heaps better/more/older BrE,
infml значна лепшы/большы/старэйшы
heap2 v. 1. (up) нагрувашчваць; звальваць
у груду 2. (on, with) нагружаць, напаўняць
3. (on, with) засыпаць; завальваць; heap
praises on smb. захвальваць, празмерна
хвалıць каго-н.; heap smb. with presents
засыпаць каго-н. падарункамі
hear  v. (heard) 1. чуць 2. слухаць; hear
from smb. атрымаць ліст, вестку ад каго-н.;
hear of smb./smth. даведацца пра каго-н./
што-н. ♦ Hear! Hear! Слушна! Правільна!

heard
(перадае згоду з чалавекам, які выступае);
hear tell (of smth.) dated or infml даведацца
(пра што-н.) ад ıншых людзей, пачуць (што-н.
ад каго-н.)
hear out  phr.v. даслухаць (каго-н.)
да канца
heard past, p.p. → hear
hearer n. слухач; слухачка
hearing  n. 1. слых; чутнасць 2. слуханне справы (у судзе) 3. слуханне, выслухванне; give smb. a hearing выслухаць каго-н., даць выказацца ♦ in/within (smb.’s)
hearing у межах чутнасці
hearsay1  n. чуткі; by/from hearsay па
чутках; take smth. on hearsay прыняць
што-н. на веру
hearsay2  adj. заснаваны на чутках;
вядомы па чутках; hearsay knowledge інфармацыя з другıх рук; веданне па чутках
hearse n. катафалк; пахавальная каляснıца
heart n. 1. сэрца; душа 2. пачуцці, каханне, любоў 3. сярэдняя частка, сярэдзіна; the
heart of the forest нетры лесу 4. самая важная частка (чаго-н.), сутнасць; the heart of
the matter сутнасць справы 5. pl. hearts чырвы (карты) ♦ at heart у глыбінı душы; be
sick at heart 1) адчуваць млоснасць/млосць
2) тужыць, нудзıцца; break smb.’s heart
разбıць чыё-н. сэрца; моцна засмуцıць,
расхваляваць каго-н.; by heart/off by heart
на памяць; close/dear/near to smb.’s heart
блıзкі для чыйго-н. сэрца; from the (bottom
of one’s) heart з глыбінı сэрца, шчыра; give/
lose one’s heart to smb. аддаць сваё сэрца
каму-н., пакахаць каго-н.; give smb. (fresh)
heart падбадзёрыць, падтрымаць каго-н.;
have a heart! злıтуйцеся!; змıлуйцеся!; have
a heart of gold мець залатое сэрца, быць вельмі добрым чалавекам; have a heart of stone
мець каменнае сэрца, не шкадаваць нікога;
have one’s heart in one’s mouth забаяцца,
спужацца, спалохацца; ≅ душа ў пятках (пра
стан); have one’s heart in smth. з энтузіязмам ставіцца да чаго-н.; have one’s heart
in the right place мець добрыя намеры; heart
and soul усёй душой; старанна, дбайна,
руплıва; heart bleeds for smb. сэрца крывёю
абліваецца пры думцы пра каго-н.; lose heart
падаць духам, траціць надзею, адчайвацца;
make smb.’s heart leap прымусіць чыё-н.
сэрца калацıцца; not have the heart to do
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heartstrings
smth. быць няздольным, не адважвацца
зрабıць што-н.; pour out/open one’s heart to
smb. адкрыць сваю душу, пачуцці каму-н.;
set one’s heart on smth./have one’s heart set
on smth. імкнуцца да чаго-н., моцна прагнуць чаго-н.; take heart from smth. чэрпаць
мужнасць у чым-н.; take smth. to heart прымаць што-н. блıзка да сэрца; tear/rip the
heart out of smth. пашкодзіць/сапсаваць самую важную частку чаго-н.; to one’s heart’s
content досыць, удосталь, уволю, колькі душа жадае; with all one’s heart ад усёй душы,
шчыра, сардэчна; He is a man after my own
heart. Гэты чалавек мне даспадобы; His heart
sank. ≅ Яго душа ў пятках апынулася.
heartache  n. душэўны боль, пакуты;
гора; смутак
heart attack n. сардэчны прыступ
heartbeat n. пульсацыя сэрца
heartbreak  n. вялıкае гора, глыбокі
смутак, душэўныя пакуты
heartbreaking  adj. балючы,
журботны, які надрывае душу
heartbroken adj. прыбıты горам;
з разбıтым сэрцам
heartburn n. пякотка, пячайка
hearten  v. радаваць; падбадзёрваць;
натхняць
heart failure  n. параліч сэрца,
спыненне сэрца; сардэчная недастатковасць
або слабасць
heartfelt  adj. сардэчны, шчыры; She
gave him her heartfelt thanks. Яна шчыра падзякавала яму.
hearth n. 1. каменная пліта або цэгла перад камıнам 2. lit. хатні агмень; родная хата;
long for hearth and home сумаваць без роднага кута
heartily  adv. 1. сардэчна, шчыра;
прыязна 2. вельмі моцна; I am heartily sick of
it. Мне гэта смяротна надакучыла. 3. старанна, з энтузіязмам; eat heartily есці з апетытам; laugh heartily смяяцца ад душы
heartland  n. (таксама heartlands)
цэнтральная або самая важная частка краıны,
краю і да т.п.
heartless adj. бессардэчны, бяздушны;
бязлıтасны, жорсткі
heart murmur  n. med. сардэчны
шум, шум у сэрцы
heart-rending adj. вельмі сумны; a
heart-rending book вельмі сумная кнıга
heartstrings  n. pl. найглыбейшыя
пачуцці; сардэчныя струны

heart-to-heart
heart-to-heart adj. інтымны, сардэчны, шчыры; a heart-to-heart talk задушэўная
размова
hearty  adj. 1. шчыры, сардэчны; a
hearty welcome гасцıнны прыём 2. вялıкі,
багаты; have a hearty breakfast сытна/добра
паснедаць
heat1 n. 1. гарачыня; спёка, спякота; summer heat летняя спёка; heat haze марыва,
мроіва 2. гарачка, павышаная тэмпература;
fever heat гарачка; ліхаманка; blood heat
нармальная тэмпература цела 3. тэмпература
(звыч. высокая); цяпло, цеплыня (у памяшканні, 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 умеранае
цяпло; Cook in the heat of the oven at 200°. Гатуйце ў духоўцы пры тэмпературы 200°.
4. ацяпленне 5. запал, імпэт, заўзятасць;
гарачнасць; heat of youth юнацкі запал; do
smth. in the heat of the moment зрабıць
што-н. з гарачкі/пагарачыўшыся 6. націск;
прымус; put the heat on smb. нацıснуць на
каго-н., прыперці каго-н. да сцяны 7. sport
раўнд (бокс); гіт; забег, заезд або заплыў на
пэўную дыстанцыю; a ﬁnal heat фінальны
забег; a dead heat адначасовы фıніш
heat2 v. награваць; награвацца; ацяпляць
heat up  phr.v. 1. ажыўляцца,
узбуджацца 2. награваць (што-н.)
heated  adj. 1. узбуджаны, разгарачаны
(пра чалавека); гарачы, заўзяты (пра спрэчку) 2. нагрэты (пра пакой, будынак і да т.п.)
heater  n. абагравальнік; награвальны
прыбор; радыятар; каларыфер; печ
heath  n. пустэча, пустка ♦ one’s native
heath радзıма, родны кут
heath bell n. bot. кветка верасу
heathberry n. балотная ягада
heathen1  n. 1. язычнік; язычніца; паганец 2. неадукаваны чалавек
heathen2  adj. язычніцкі, паганскі; the
heathen язычнікі, паганцы
heather n. 1. bot. верас 2. пустка, парослая верасам
Heathrow  n. Хітроў (міжнародны
аэрапорт у Лондане)
heating  n. ацяпленне; central heating
цэнтральнае ацяпленне
heatstroke n. цеплавы ўдар
heatwave n. перыяд моцнай спякоты
heave  v. (heaved or hove) 1. падымаць з
цяжкасцю, выцягваць; heave up the anchor
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heavy
падымаць якар; heave a boat up on the shore
выцягваць лодку на бераг 2. (with) уздымацца і апускацца; His chest heaved with
breathing. Грудзі яго ўздымаліся ў такт дыханню. 3. уздыхаць; стагнаць 4. рабıць ірвотныя рухі ♦ heave into sight/view fml
паказацца на даляглядзе, з’явıцца ў полі
зроку
heaven n. неба; нябёсы ♦ (Good) Heavens!/Heavens above! infml Божа мой!; О Божухна!; For heaven’s sake! На ласку божую!;
the heavens opened пачаўся моцны дождж
heavenly  adj. 1. божы; свяшчэнны
2. нябесны; якı знаходзіцца на/у небе; heavenly bodies нябесныя целы 3. infml чароўны,
цудоўны, дзівосны; What heavenly weather!
Якое цудоўнае надвор’е!
heavily  adv. 1. цяжка; heavily loaded
цяжка нагружаны; lean heavily upon smb.
цяжка абаперціся на каго-н. 2. марудна, з цяжкасцю; walk heavily ісцı/рухацца з цяжкасцю
3. моцна, інтэнсıўна; шмат; heavily underlined падкрэслены тоўстай рысай; suffer
heavily моцна пацярпець
heaviness  n. 1. цяжкасць 2. грузнасць, няўклюднасць; heaviness of movement няўклюднасць рухаў 3. маруднасць; вяласць 4. дэпрэсія, прыгнечаны стан; a sense
of heaviness цяжкае пачуццё
heavy1  n. 1. infml ахоўнік, выкідала;
грамıла 2. ScotE моцнае пıва
heavy2  adj. 1. цяжкі (у розных знач.); a
heavy fall цяжкае падзенне; a heavy suitcase
цяжкі чамадан; heavy food цяжкая ежа;
heavy work цяжкая праца 2. вялıкі; моцны;
высокі; a heavy blow моцны ўдар; a heavy
eater прагны да яды, абжора; a heavy sleep
моцны/глыбокі сон; a heavy smoker зацяты
курэц; a heavy sound моцны гук; heavy beer
моцнае пıва; heavy rain моцны дождж;
heavy trafﬁc вялıкі рух; a heavy price высокая цана 3. масıўны; таўсматы; a heavy face
таўсматы твар; a heavy brooch масıўная брошка 4. тоўсты, грубы; heavy fabric тоўстае/
грубае сукно 5. (with) цяжкі, абцяжараны;
The bush was heavy with blackberries. Галінкі
ажыны гнуліся пад цяжарам ягад. 6. магутны
(пра машыны); a heavy truck магутны
грузавıк 7. загружаны, якı патрабуе шмат
працы або дзейнасці; а heavy day цяжкі/
загружаны дзень 8. (on) infml якı ўжывае
шмат (чаго-н.); Older cars are heavy on petrol.
Старыя машыны спажываюць шмат паліва.
9. нудны, нецікавы, цяжкі для ўспрымання; a

heavy
heavy book цяжкая для ўспрымання/нецікавая кнıга 10. небяспечны (пра мора, акіян)
11. гарачы, душны (пра паветра, надвор’е)
12. вязкі, глıністы (пра глебу, грунт)
13. строгі, суровы (пра чалавека) ♦ get heavy
infml зрабıцца вельмі сур’ёзным; heavy going
той, з кім цяжка мець справу або каго цяжка
зразумець; a heavy heart пачуццё моцнага
смутку; a heavy silence/atmosphere цяжкае
маўчанне/цяжкая атмасфера; have a heavy
hand 1) быць нязграбным, няспрытным 2)
быць суровым у адносінах да людзей; make
heavy weather of smth. уяўляць або паказваць што-н. больш складаным, чым гэта ёсць
на самай справе
heavy3  adv. : ♦ hang/lie heavy (on/in)
непакоіць, турбаваць
heavy-duty  adj. 1. трывалы,
звышмоцны; прызначаны для цяжкага рэжыму работы (пра адзенне, шыны машыны і
да т.п.) 2. infml вельмі сур’ёзны, значны;
I think you need some heavy-duty advice on this
matter. Думаю, табе патрэбна добрая парада
ў гэтай справе.
heavy-handed  adj. 1. жорсткі,
суровы, дэспатычны 2. няспрытны, няўмелы,
няўклюдны, нязграбны, нехлямяжы
heavy-hearted  adj. засмучаны,
журботны, маркотны, тужлıвы, сумны
heavyweight  n. 1. баксёр цяжкай
вагı 2. чалавек/рэч, якı/якая мае вагу, большую, чым звычайна або патрэбна 3. вельмі
важная асоба, арганізацыя, рэч
Hebraic  adj. старажытнаяўрэйскі,
якı адносіцца да старажытнаяўрэйскай мовы
або іудзеяў
Hebrew1 n. 1. яўрэй; яўрэйка 2. іўрыт
Hebrew2 adj. яўрэйскі
heck n., interj. infml лıха на яго!; a heck of
a long time страшэнна доўга ♦ for the heck of
it infml дзеля забавы; без мэты, проста так;
what the heck! іnfml якога д’ябла!
heckle  v. перапыняць прамоўцу пытаннямі або грубымі заўвагамі
hectare  n. гектар (10 000 кв.
метраў або 2,5 акра)
hectic fever n. med. сухотная гарачка
he’d скар. ад 1. he had 2. he would
hedge1 n. 1. жывая агароджа 2. (against)
страхоўка, гарантыя; a hedge against inﬂation гарантыя ад інфляцыі
hedge2  v. 1. увıльваць, ухіляцца (ад
рызыкі, адказнасці, прамога адказу і да т.п.)
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heist
2. адгароджваць 3. (against) страхаваць сябе
(ад праблем, страты і да т.п.) 4. (about/
around, with) fml ставіць/узводзіць перашкоды, замінаць ♦ hedge one’s bets памяншаць
рызыку страты або памылкі спосабам
двайнога закладу
hedge in  phr.v. акружаць (каго-н./
што-н. чым-н.)
hedgehog n. вожык
hedgerow  n. жывая агароджа;
полеахоўная паласа
hedonism  n. геданıзм, прага
асалоды
heed1  n. увага; клопат; асцярожнасць
♦ give/pay heed (to), take heed (of) надаваць
пıльную ўвагу (каму-н./чаму-н.)
heed2  v. звяртаць увагу, улıчваць; асцерагацца
heedful adj. (of) якı прымае (што-н.) да
ўвагі, асцярожны, абачлівы, пıльны; heedful
of advice уважны да парады
heedless adj. (of) неасцярожны, неабачлівы, бяздумны, нядбайны
heel1 n. 1. пята 2. абцас ♦ be at/on smb.’s
heels даганяць каго-н., гнацца па пятах за
кім-н., неадступна праследаваць каго-н.;
bring smb. to heel прымусіць каго-н. падпарадкоўвацца; come to heel 1) (пра чалавека)
слухацца (каго-н.), бездакорна падпарадкоўвацца (каму-н.) 2) (пра сабаку) падысцı блıзка да чалавека, якı паклıкаў; take to one’s
heels уцячы, пусцıцца наўцёкі; turn/spin on
your heel рэзка/крута павярнуцца; under the
heel of smb. lit. пад чыıм-н. прыгнётам, у
каго-н. пад пятой/абцасам
heel2  v. 1. ставіць абцас або набойку
2. (over) хілıцца, нахіляцца (пра лодку)
hefty adj. 1. вялıкі, здаравенны (пра чалавека) 2. даволі вялıкая, немалая (пра суму
грошай) 3. моцны, дужы
hegemony n. fml гегемонія
heifer n. цялушка
height  n. 1. вышыня 2. рост 3. узвышша
4. (of) верх, вышэйшая ступень; апагей; the
height of glory вяршыня/апагей славы
heighten  v. узнімаць; узнімацца; уздымаць; уздымацца; узмацняць; узмацняцца
heir  n. (to, of) спадчыннік, наследнік,
спадкаемца
heiress n. (to) спадчынніца, наследніца
heirloom  n. спадчынная рэч; фамıльная каштоўнасць
heist1  n. infml грабеж, рабаванне, крадзеж з узломам

heist
heist2 v. infml учыняць рабунак, крадзеж
з узломам
held past, p.p. → hold2
helicopter  n. верталёт; by helicopter верталётам
heliport  n. аэрадром/станцыя для
верталётаў
helium n. chem. гелій
hell1  n. 1. пекла 2. складаная сітуацыя;
пакута ♦ all hell broke loose infml падняўся
страшэнны вэрхал; пачаўся сапраўдны канец
свету; beat/kick/knock (the) hell out of smb./
smth. infml моцна аддубасіць каго-н., збіць
каго-н. на горкі яблык; (just) for the hell of it
infml дзеля забавы; без мэты, проста так;
from hell infml вельмі непрыемны (пра чалавека або рэч), самы горшы, якı толькі можна
ўявıць; get the hell out of… infml збегчы,
змыцца, уцячы; give smb. hell infml даць
каму-н. прачуханку; go to hell in a handbasket AmE, infml ≅ улезці, як сучка ў збан/кола;
улıпнуць, як муха ў саладуху; у балота
ўскочыць; трапіць у нерат (ні ўзад, ні ўперад); hell for leather BrE, infml, dated на злом
галавы; hell is paved with good intentions ≅
добрымі намерамі дарога ў пекла вымашчана; (come) hell or high water ≅ ці пан
ці прапаў; like hell infml моцна, шалёна, пад’ябальску; work like hell працаваць як у пекле;
I miss you like hell. Я моцна сумую па табе;
play (merry) hell with smb./smth. BrE, infml
разбурыць дашчэнту; сапсаваць, зламаць
што-н.; скалечыць, знявечыць каго-н.; annoy
the hell out of smb. infml моцна раздражняць
каго-н.; scare the hell out of smb. infml моцна
палохаць каго-н.; to hell and back infml
(прайсцı) праз складаныя абставіны
hell2  interj. чорт (пабяры)! (перадае прыкрасць, незадаволенасць, раззлаванасць); Oh,
hell! I’ve missed the last train. От чорт!
Я спазніўся на апошні цягнік; Bloody hell! О,
праклён!/О, пракляцце!
he’ll скар. ад he will
Hellene n. (cтаражытны) грэк, элıн
Hellenic  adj. старагрэчаскі, элıнскі
(гісторыя, мова, культура); the Hellenic Republic Грэчаская рэспубліка
Hellenistic  adj. эліністычны, якı
адносіцца да элінıзму
hellion n. AmE гарэза,свавольнік
hellish adj. infml агıдны, брыдкі
hello interj. прывітанне; алё; гэй!
helm n. 1. штурвал, стырно, руль 2. улада; кіраванне; at the helm за штурвалам; ва
ўладзе
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hem
helmet n. шлем
helmsman  n. (pl. -men) рулявы,
стырнавы
help1 n. 1. дапамога 2. памагаты; памагатая 3. the help работнік, слуга, прыслуга,
наймıчка 4. сродак, паратунак ♦ there is no
help for it гэтага нельга пазбегнуць
help2  v. 1. (with) дапамагаць; help down
дапамагчы сысцı ўніз 2. садзейнічаць,
спрыяць; that doesn’t help the situation гэта
справе не дапаможа 3. аблягчаць, прыносіць
палёгку; The pills helped the headache. Пілюлі
аблегчылі галаўны боль. 4. падаваць (ежу,
напоі); help smb. to smth. частаваць каго-н.
чым-н.; help oneself to smth. частавацца
чым-н.; браць сабе (ежу, напоі); help yourself, please! частуйцеся, калı ласка! 5. infml
(неадабральна) украсці, узяць без дазволу;
He had been helping himself to the money in the
cash register. Ён пастаяна краў грошы з касы.
♦ give/lend a helping hand дапамагчы (каму-н.); God/Heaven help you infml памагай
вам Бог; it can’t be helped нічога не зробіш;
one cannot help doing smth./one cannot help
but do smth. нельга стрымаць, прадухілıць
нешта; немагчыма стрымацца ад нечага; We
couldn’t help laughing (crying). Мы не маглı
стрымаць смех (слёзы).
help off  phr.v. (with) памагчы (каму-н.) зняць адзежу/вопратку
help on  phr.v. садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць; help on (with) памагчы (каму-н.) апрануць адзежу/вопратку
help out phr.v. 1. вывесці з цяжкага
становішча, выратаваць, выбавіць з бяды,
дапамагчы 2. падаваць (ежу); She helped out
ﬁsh and chips. Яна расклала па талерках рыбу
са смажанай бульбай.
helpful adj. 1. (for) карысны 2. паслужлівы, услужлівы, гатовы дапамагчы
helping n. (of) порцыя (ежы)
helpless  adj. 1. бездапаможны 2. дарэмны, бескарысны; She was helpless with
tears. Яна ніяк не магла стрымацца ад плачу.
helter-skelter1 n. спіральная горка
(атракцыён)
helter-skelter2  adj. неахайны,
зроблены абы-як, у спешцы; неарганізаваны
hem1 n. падрубачнае шво; кайма
hem2 v. падрубліваць; аблямоўваць, упрыгожваць каймой ♦ hem and haw AmE мямліць, запінацца; вагацца, не рашацца
hem in  phr.v. акружаць (каго-н./
што-н. чым-н.)

he-man
he-man  n. (pl. he-mеn) сапраўдны
мужчына
hematology AmE = haematology
hemisphere n. паўшар’е
hemlock n. 1. bot. балігалоў 2. атрута
з балігалову
hemoglobin AmE = haemoglobin
hemophilia AmE = haemophilia
hemophiliac AmE = haemophiliac
hemorrhage AmE = haemorrhage
hemorrhoids AmE = haemorrhoids
hemp n. bot. каноплі
hen n. курыца; a hen pheasant самка фазана
hence  adv. fml адсюль; пагэтаму; дзеля
таго; з гэтай пары/з гэтага часу; six days/
weeks hence шэсць дзён/тыдняў з гэтай
пары; go hence памерці
henceforth  adv. fml з гэтага часу,
надалей, надалей, у далейшым
henchman n. (pl. -mеn) прыхıльнік;
памагаты; прыхвасцень; саўдзельнік
hencoop  n. куратнік; клетка для
курэй
henna n. bot. хна
hen party  n. BrE, infml вечарынка
для жанчын, дзявочнік
henpecked  adj. infml яко га трыма ю ць пад абцасам
hepatitis n. med. гепатыт
her   pron. яе; свой; Jean likes her job.
Джын любіць сваю працу.
herald1 n. веснік, вястун, апавяшчальнік
herald2  v. fml 1. апавяшчаць, паведамляць 2. прадвяшчаць, быць прыкметай
heraldry n. геральдыка
herb n. зёлка, трава; раслıна (асабліва лекавая)
herbaceous  adj. bot. травяны;
травянıсты
herbaceous border  n. кветкавы бардзюр
herbal  adj. травяны, прыгатаваны на
аснове траў, зёлкавы; herbal tea гарбата з
траў
herbalist  n. збіральнік траў; знаўца
траў; лекар, якı лечыць травамі
herbaria pl. → herbarium
herbarium  n. (pl. herbariums
or herbaria) гер бар ый
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hernia
herbicide n. agr. гербіцыд
herbivorous  adj. траваедны (пра
жывёл)
Herculean  adj. геркулесаўскі; a
Herculean task вельмі цяжкая задача
herd 1  n. 1. статак; табун; стадны інстын кт, стаднае пачуццё 2. натоўп; the common herd натоўп; абывацелі, мяшчане
herd2  v. 1. хадзıць чарадою; трымацца
разам 2. збіраць у статак, табун
herdsman n. (pl. -mеn) пастух
here adv. 1. тут; сюды 2. цяпер, у гэты момант 3. вось (паказваючы або прапануючы
што-н.) ♦ here and there там і сям; то там, то
сям; туды і сюды; here, there and everywhere
усюды; neither here nor there неістотна;
Нere goes! infml Ну, пайшлі/паехалі!; Хай будзе, што будзе!; Узяліся!; Пачалі!; Here’s to
you! За ваша здароўе!; Here they come. Вось
і яны; Here you are./Here you go. Вось вазьміце, калі ласка.
hereabouts adv. паблıзу, побач
hereafter1  n. the hereafter той свет,
замагıльнае жыццё
hereafter2  adv. 1. law ніжэй, далей
2. fml затым, услед за гэтым; у будучым, у
далейшым 3. fml пасля смерці
hereby adv. law гэтым; такıм чынам
hereditary adj. 1. спадчынны, наследаваны, унаследаваны; прыроджаны (пра
хваробу, інстынкт і да т.п.) 2. спадчынны,
якı перадаецца ў спадчыну; фамıльны (пра
тытул, каштоўнасці і да т.п.)
heredity  n. спадчыннасць, здольнасць наследавацца
herein  adv. fml or law у гэтым; тут;
пры гэтым
hereinafter adv. = hereafter2
heresy n. ерась
heretic n. ерэтык; ерэтычка
heretical  adj. ерэтычны; heretical
opinions ерэтычныя погляды
herewith  adv. fml гэтым (дадаецца,
сведчыцца і да т.п.)
heritage  n. спадчына; cultural heritage культурная спадчына
hermetic  adj. tech. герметычны;
шчыльна зачынены/закрыты
hermit n. пустэльнік; пустэльніца
hermitage  n. прытулак/прыстанішча пустэльніка
hernia n. med. грыжа, кіла

hero
hero  n. 1. герой; a national hero
нацыянальны герой 2. герой, персанаж, галоўная дзеючая/дзейная асоба (твора)
heroic adj. гераıчны; геройскі
heroics  n. pl. (неадабральна) высакамоўныя або напышлівыя выразы
heroin n. гераıн
heroine  n. 1. гераıня 2. гераıня,
персанаж, галоўная дзеючая/дзейная асоба
(твора)
heroism n. гераıзм, геройства
heron n. zool. чапля
herpes n. med. герпес
herring  n. селядзец; shoals of herring
касякı селядцоў; pickled herring марынаваны селядзец; red herring вэнджаны селядзец
hers  pron. яе; a friend of hers адзıн з яе
сяброў
herself pron. 1. сябе; -ся, -цца; She hurt
herself. Яна выцялася. 2. сама; She saw it herself. Яна сама гэта бачыла. ♦ be herself (пра
жанчыну або дзяўчыну) быць у сваıм звычайным (добрым) стане здароўя, настрою; не
паддавацца ўплыву ıншых людзей; She is not
herself. Яна сама не ў сабе (сама не свая);
(all) by herself сама; самастойна, без чыёй-н.
дапамогі; (all) to herself для яе адной
hertz n. (pl. hertz) phys. герц
he’s скар. ад 1. he is 2. he has
hesitant adj. нерашучы, няўпэўнены,
якı сумняваецца/ вагаецца
hesitate  v. 1. (about/over) вагацца,
хістацца 2. сумнявацца
hesitation  n. 1. ваганне, хістанне
2. запıнка; a pause of hesitation момант нерашучасці, затрымка ў гаворцы
heterogeneous  adj. гетэрагенны, неаднародны, разнародны
heterosexual1 n. гетэрасексуал
heterosexual2  adj. гетэрасексуальны
het up  adj. (about/over) BrE, infml усхваляваны, неспакойны; заклапочаны; Why
are you so het up? Чаго ты так усхадзіўся?
hew  v. (hewed, hewed or hewn) 1. dated
секчы, рассякаць, прасякаць 2. fml абчэсваць
(бервяно), высякаць (з каменю, мармуру)
hewn p.p. → hew
hexagon n. шасцікутнік
hey interj. infml эй! (вокліч, якім звяртаюцца да каго-н., аклікаюць каго-н.)
heyday  n. зенıт, росквіт, лепшая пара;
in the heyday of one’s youth у росквіце
маладосці
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high
HGV  BrE (скар. ад heavy goods
vehicle) вялıкі грузавıк
hi interj. infml вітаю!; здароў!
hiatus  n. 1. прабел, пропуск 2. ling.
хіятус, зіянне, зеўранне
hibernate  v. спаць зімовай спячкай
(пра жывёл)
hibiscus  n. bot. (pl. hibiscus) гібıскус; Chinese hibiscus кітайская ружа
hiccup1 n. ıкаўка; have the hiccup ıкаць
hiccup2 v. ıкаць
hid past → hide2
hidden p.p. → hide2
hide1 n. 1. звярыная скура (нявырабленая
і вырабленая) 2. infml чалавечая скура 3. (паляўнıчая) засада, тайнıк ♦ have/tan smb.’s
hide dated, infml строга пакараць каго-н.; not
see hide nor hair of smb./smth. infml і почуту
няма, нічога не чуваць пра каго-н./што-н.
hide2  v. (hid, hidden) хаваць; хавацца
♦ hide one’s light under a bushel BrE утойваць свой розум і талент; быць залıшне сцıплым
hide-and-seek n. гульня ў хованкі
hideaway n. сховішча; прытулак
hidebound  adj. абмежаваны,
вузкалобы; закаснелы
hideous  adj. агıдны; гадкі, брыдкі;
страшэнны, жахлıвы; a hideous face брыдкі
твар; a hideous crime жахлıвае злачынства; a
hideous house страшэнны дом
hiding  n. 1. хаванне, утойванне; go
into hiding хавацца 2. infml біццё, лупцаванне ♦ on a hiding to nothing у безвыходным
становішчы, у тупіку
hierarchical adj. іерархıчны
hierarchy n. іерархія
hieroglyph n. іерогліф
hi-ﬁ1  n. прайгравальнік, магнітафон з
вялıкай дакладнасцю перадачы гуку
hi-ﬁ2 adj. 1. высакаякасны (пра гуказапіс) 2. якı дае вялıкую дакладнасць перадачы
гуку (пра магнітафон, прайгравальнік і
да т.п.)
high1  n. 1. найвышэйшы пункт, максімум
2. meteorol. вобласць павышанага цıску, антыцыклон 3. «пік» (пра тэмпературу паветра на працягу дня, тыдня і г.д.) 4. infml
стан наркатычнага ап’янення 5. infml пачуццё вялıкага задавальнення (ад поспехаў,
прыемных уражанняў і да т.п.) 6. (у назвах)
сярэдняя школа ♦ on high 1) fml на высокім
месцы; на высокай пасадзе 2) relig. на небе,
на нябёсах

high
high2  adj. 1. высокі; a high ground высокае месца, узвышша 2. высокі; якı знаходзіцца на вышынı, наверсе; a high shelf
высокая палıца 3. вялıкі; большы, чым
звычайна; a high pulse больш часты пульс
4. (in) насычаны, з высокай колькасцю (чаго-н.); food high in protein ежа з вялıкай
колькасцю бялку 5. вышэйшы, высокапастаўлены; вярхоўны; a high rank вышэйшы
чын 6. дарагı, высокі (пра цану, стаўкі і
да т.п.); Living is high here. Жыццё тут дарагое.
7. якı знаходзіцца ў разгары; high summer
разгар лета 8. (on) моцна п’яны; ачмурэлы,
адурэлы ад наркотыкаў; get high ап’янець,
адурэць (ад алкаголю, наркотыкаў і да т.п.)
♦ be/get on your high horse infml важнічаць,
трымацца фанабэрліва; have a high old time
dated, infml добра праводзіць час; high and
dry 1) выкінуты або выцягнуты на бераг
(пра судна) 2) пакıнуты ў бядзе; high and
mighty infml пагардлівы, фанабэрлівы, ганарысты, напышлівы; уладарны; high as a kite
infml моцна ўзбуджаны пад уплывам алкаголю або наркотыкаў; high days and holidays
фестывалі або ıншыя ўрачыстасці; smell/
stink to high heaven infml 1) мець моцны
непрыемны пах, смярдзець 2) быць несумленным, крывадушным або амаральным
чалавекам
high3  adv. высока ♦ high and low усюды;
run high узбуджацца (пра пачуцці)
high-born adj. знатнага паходжання
highbrow  n. чалавек, якı прэтэндуе
на інтэлектуальнасць; інтэлектуал
high-class adj. першакласны
High Commissioner  n. высокі
камісар (пасол, кіраўнік дыпламатычнага
прадстаўніцтва адной дзяржавы Брытанскай садружнасці ў іншай)
High Court n. Вярхоўны Суд
higher education n. вышэйшая
адукацыя
high ﬁdelity  n. dated высокая
якасць/дакладнасць аднаўлення гуку (пра
радыё)
high-ﬂіer n. = high-ﬂyer
high-ﬂown adj. высакамоўны, напышлівы (пра стыль)
high-ﬂyer n. славалюб; той, хто здольны вызначыцца; птушка высокага палёту
high-grade adj. першакласны, высокага гатунку
high-handed adj. уладарны, уладны, свавольны; якı перавышае ўладу

285

high-ranking
high jump  n. the high jump sport
скачок у вышыню ♦ be for the high jump
BrE, infml : He is for the high jump. Яго чакаюць непрыемнасці.
highland1 n. 1. нагор’е, высакагорная
мясцıна або краıна 2. the Highlands поўнач і
паўночны захад Шатландыі
highland2 adj. горны
highlander n. 1. горац 2. Highlander
шатландскі горац
Highland ﬂing

n.
флінг
(традыцыйны шатландскі танец)
high-level  adj. (што адбываецца) на
высокім узроўні; high-level peace talks мıрныя перамовы на высокім узроўні
highlight1  n. 1. кульмінацыйны момант/факт 2. pl. highlights светлавы эфект;
светлавы блік, светлавая пляма (у жывапісе,
фатаграфіі і да т.п.)
highlight2  v. 1. вылучаць, ставіць на
першы план, падкрэсліваць; The report highlighted the inadequacy of the measures taken. У
дакладзе было асабліва адзначана, што прыняты недастатковыя меры. 2. вылучаць частку тэксту маркерам 3. асвятляць пасмы валасоў
highly  adv. 1. высока, надта, дужа,
надзвычайна, моцна; highly skilled выcокакваліфікаваны; a highly amusing story надзвычай/надзвычайна
забаўная
гісторыя
2. высока, добра, прыхıльна; speak highly of
smb./smth. добра адзывацца аб кім-н./чым-н.;
think highly of smb./smth. высока цанıць
каго-н./што-н.
highly strung  adj. BrE нервовы,
узрушлівы, якı лёгка ўзбуджаецца; She is
highly strung. Яе нервы напружаны.
high-minded  adj. высакародны,
узвышаны; велікадушны (пра чалавека, ідэі)
Highness  n. высокасць (тытул); His
Highness Prince Leopold Яго высокасць
прынц Леапольд
high-pitched adj. высокі, пранıзлівы,
прарэзлівы (пра гук); high-pitched cry пранıзлівы/прарэзлівы крык
high-powered adj. 1. уплывовы; якı
мае ўладу, вялıкія магчымасці; энергıчны
2. важная, якая вымагае адказнасці (пра
дзейнасць) 3. tech. магутны; a high-powered
truck магутны грузавıк, фура
high-ranking  adj. высокапастаўлены; старшы; а high-ranking ofﬁcial высокапастаўленая афіцыйная асоба

high-rise
high-rise adj. шматпавярховы; высокі;
вышынны; а high-rise building вышынны
будынак, гмах; а high-rise district раён
шматпавярховай забудовы
high road  n. 1. BrE, dated бальшак;
шаша 2. (to) прамы шлях (да чаго-н.) ♦ take
the high road (in smth.) выбраць найбольш
пазітыўную тактыку дзеяння
high school  n. сярэдняя школа
(старэйшыя класы)
high-spirited  adj. 1. вясёлы; жвавы (пра чалавека) 2. жвавая, гарэзлівая (пра
жывёліну)
high street n. галоўная вуліца (часта
ў назвах); 20 High Street Хай-стрыт, 20
hightail v. : ♦ hightail it infml уцякаць,
бегчы з усıх ног, даць лататы, даць драла
high tea n. BrE ранняя сытная вячэра з
чаем (замест абеду)
high-tech adj. infml 1. якı выкарыстоўвае складаную, сучасную тэхніку/тэхналогію або створаны з яе дапамогай; высокатэхналагıчны; These machines are all very
high-tech. Гэтыя машыны ўсе вельмі высокатэхналагічныя. 2. якı мае сучасны выгляд,
створаны з сучасных матэрыялаў (пра дызайн, аб’екты і да т.п.); The house is designed in high-tech style. Дызайн дома распрацаваны ў самым сучасным стылі.
high tide n. прылıў
high-up  n. BrE, infml шышка, туз,
верхавод, дзялок
high water n. поўная вада; прылıў
highway  n. бальшак; аўтастрада;
шаша; магістраль; the Highway Code правілы дарожнага руху (у Брытаніі)
highwayman n. (pl. -men) разбойнік з вялıкай дарогі
hijack  v. 1. захапıць (транспартны
сродак, самалёт і да т.п.) і прымушаць кіроўцу або лётчыка змянıць маршрут; займацца паветраным пірацтвам 2. кантраляваць
што-н., каб рэкламаваць свае мэты і інтарэсы
hijacker  n. той, хто захоплівае самалёты; паветраны пірат, паветраны бандыт;
налётчык, грабежнік (які нападае на аўтамабілі)
hike1  n. 1. доўгая прагулка, шпацыр,
вандроўка, падарожжа (у сельскай мясцовасці) 2. (in) infml вялıкае або неспадзяванае
павышэнне (цэнаў, кошту і да т.п.) ♦ take a
hike! AmE, infml пайшоў прэч!
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hint
hike2  v. 1. падарожнічаць, хадзıць
пехатой, шпацыраваць (дзеля задавальнення)
2. (up) павысіць, павялıчыць (цэны, падаткі
і да т.п.)
hike up  phr.v. infml падцягваць,
узнімаць (што-н.)
hiker n. пешы вандроўнік, турыст
hiking  n. прагулка, шпацыр; вандроўка пешшу; пешы турызм
hilarious  adj. вельмі вясёлы, шумны; вельмі смешны
hilarity n. шумная/бурная весялосць
hill n. узгорак, пагорак; горка ♦ be over the
hill infml быць непатрэбным, сысцı са сцэны
(пра чалавека)
hillock n. пагорачак, узгорак
hillside n. схіл, адхон гары або ўзгорка
hilltop n. вяршыня ўзгорка або гары
hilly  adj. узгоркавы, узгорысты; a hilly
area узгорыстая мясцовасць
hilt n. ручка халоднай зброі; эфес ♦ up to
the hilt цалкам; да канца
him pron. яго; яму
himself pron. 1. сябе; He hurt himself.
Ён параніўся. 2. cам ♦ (all) by himself сам,
адзıн, самастойна, без (чыёй-н.) дапамогі;
(all) to himself толькі для яго; be/seem himself (пра мужчыну або хлопца) быць у нармальным стане (здароўя, духу і да т.п.); не
паддавацца чужому ўплыву
hind1  n. самка высакароднага аленя,
лань
hind2 adj. задні (звыч. пра ногі жывёл)
hinder  v. 1. (from) замінаць, перашкаджаць (каму-н./ чаму-н.), не даваць рабıць (што-н.) 2. затрымліваць; She was hindered by rain. Яе затрымаў дождж.
Hindi n. мова хıндзі
hindrance  n. (to) перашко да, замıн ка
hindsight  n. непрадбачлівасць;
схıльнасць жыць заднім розумам
Hindu1 n. індус; індуска
Hindu2 adj. індускі
Hinduism n. індуıзм
hinge1  n. шарнıр, завеса, крук ♦ off the
hinges сапсаваны; збянтэжаны
hinge2  v. прымацоўваць, навешваць на
завесах
hinge on  phr.v. цалкам залежаць
ад чаго-н. (пра дзеянне, вынік і да т.п.)
hinge upon phr.v. = hinge on
hint1  n. 1. намёк 2. (of) зусıм маленькая
колькасць чаго-н.; цень (усмешкі, суму і да т.п.);

hint
a hint of garlic in the dish невялıкая колькасць часнаку ў страве дзеля паху 3. (on)
парада; hints on cooking парады па прыгатаванні ежы ♦ take a/the hint зразумець
намёк
hint2 v. (at) намякаць (на што-н.)
hinterland  n. раёны, якıя знаходзяцца ў глыбінı краıны, далёкія ад прыбярэжнай паласы, берагоў вялıкай ракı або ад
буйных гарадоў
hip1 n. бядро, клуб, сцягно
hip2 n. плод ружы або шыпшыны
hip3  adj. infml модны, якı сочыць за модай; стыльны, франтаваты
hip ﬂask n. біклажка
hippie n. хıпі
hippo n. (pl. -os) infml бегемот
Hippocratic oath n. : the Hippocratic oath клятва Гіпакрата
hippodrome n. гіпадром
hippopotami  pl. → hippopotamus
hippopotamus  n. zool. (pl. hippopotamuses or hippopotami) гіпапатам, бегемот
hippy n. = hippie
hire1 n. 1. наём; пракат; здача ў наём; let
smth. (out) on hire здаваць што-н. у наём/
напракат; take smth. on hire узяць што-н.
напракат; cars for hire выдаюцца машыны
напракат 2. плата за наём, за пракат; The
price includes the hire of the boat. Цана ўключае пракат лодкі.
hire2  v. 1. браць напракат, знімаць,
здымаць; hire a bicycle/video браць напракат
веласіпед/вıдэа; hire a room знімаць пакой
2. наймаць, браць на працу; hire a worker
наняць рабочага
hire out  phr.v. здаваць унаём,
даваць напракат; hire oneself out to smb.
наймацца да каго-н. на працу
hire purchase  n. BrE пакупка ў
растэрміноўку; buy smth. on hire purchase
купляць што-н. у растэрміноўку
his pron. яго; свой; He took his hat. Ён узяў
свой капялюш.
Hispanic1  n. 1. іспанец; іспанка
2. лацінаамерыканец; лацінаамерыканка
Hispanic2  adj. 1. іспанскі; іспанскамоўны 2. лацінаамерыканскі
hiss1  n. шыпенне; свіст; сквірчэнне (пры
смажанні)
hiss2  v. 1. (at) шыпець; свістаць; He was
hissed off the stage. Яго са свістам выгналі са
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hit
сцэны. 2. сыкаць; “Leave me alone” she
hissed. «Адчапіся», – сыкнула яна.
historian n. гісторык
historic  adj. гістарычны, як мае
гістарычнае значэнне; historic events гістарычныя падзеі
historical  adj. гістарычны, як мае
адносіны да гісторыі; якı вядомы ў гісторыі;
a historical novel гістарычны раман
history  n. гісторыя; history books
гістарычныя кнıгі ♦ history repeats itself
гісторыя паўтараецца; make history/go down
in history рабıць/ствараць гісторыю
histrionic  adj. fml (неадабральна)
1. сцэнıчны, акцёрскі 2. тэатральны, ненатуральны; штучны; histrionic merriness штучная весялосць
hit1 n. 1. удар, штуршок; give smb./smth. a
hit ударыць каго-н./ што-н.; a clever hit трапны ўдар 2. пападанне; He scored a direct hit.
Ён патрапіў проста ў цэль. 3. поспех, удача,
удалая спроба; хіт, нешта вельмі папулярнае
ці паспяховае (пра фільм, кнігу, песню, п’есу
і да т.п.); be a big hit мець вялıкі поспех; His
book was a hit. Яго кніга мела вялікі поспех;
make a hit стварыць сенсацыю; I want to buy
a CD with the latest hits. Я хачу набыць дыск
з самымі папулярнымі песнямі. 4. slang доза
наркотыку 5. AmE, slang жорсткае злачынства або забойства 6. вынік пошуку (асабліва ў
інтэрнэце) ♦ be/make a hit (with smb.) спадабацца (каму-н.) адразу, з першай сустрэчы;
She has made a big hit with Charlie. Яна адразу вельмі спадабалася Чарлі.
hit2  v. (hit) 1. біць; hit smb. a heavy blow
моцна каго-н. ударыць 2. пацэльваць; hit a
target трапляць у цэль 3. закранаць за
жывое; He is hit in his pride. Яго самалюбства
абражана. ♦ hit home зачапıць за жывое; hit
on/upon smth. знайсцı, натрапіць; напасці,
наткнуцца на што-н.; hit the headlines зрабıць сенсацыю; hit the ceiling/roof infml
раз’юшыцца; hit the hay/sack ісцı спаць; hit
the nail on the head правıльна ўгадаць,
здагадацца; hit the road/trail infml выпраўляцца ў дарогу; hit smb. (straight/right) in
the eye кıдацца ў вочы каму-н.
hit back  phr.v. адказаць на ўдар,
даць здачы; адказаць на нападкі тым жа
hit off  phr.v. : ♦ hit it off with smb.
infml сябраваць з кім-н.
hit out  phr.v. (at) накıдвацца, нападаць (на каго-н.); бıцца, лупıць без разбору
(каго-н.)

hit-and-miss
hit up  phr.v. : hit smb. up for smth.
AmE, infml пазычаць; выпрошваць у каго-н.
што-н.
hit-and-miss  adj. недакладны, якı
не дае вынікаў, выпадковы, зроблены абы-як
hit-and-run  n. дарожнае здарэнне,
калı вінаваты шафёр уцякае
hitch1  n. 1. штуршок, рывок (уверх)
2. перашкода, замıнка, затрымка; The party
went off without a hitch. Вечарына прайшла
гладка.
hitch2 v. 1. ездзіць на спадарожных машынах; They hitched a ride in a lorry. Яны
пад’ехалі на грузавіку. 2. прывязваць; hitch
the horse to the cart прывязаць каня да воза
hitch up  phr.v. падцягваць (штаны,
спадніцу і да т.п.)
hitchhike  v. падарожнічаць аўтастопам
hitchhiker n. той, хто падарожнічае
аўтастопам, «хіч-хайкер»
hither  adv. dated сюды ♦ hither and
thither сюдыі туды, узад і ўперад; у розных
напрамках
hitherto adv. fml. да гэтага часу, да гэтае пары
Hitlerite n. гıтлеравец; Hitlerite Germany гıтлераўская Германія
hit-or-miss adj. = hit-and-miss
hitter n. : He is a hard hitter. У яго цяжкая рука.
HIV n. (скар. ад human immunodeﬁciency virus) вıрус імунадэфіцыту чалавека,
ВІЧ; be HIV positive быць ВІЧ-інфіцыраваным
hive1 n. 1. вулей; hive honey сотавы мёд
2. пчалıны рой; a hive of city activity гарадскı вулей (перан.)
hive2  v. 1. раıцца; hive honey запасаць
мёд; hive wisdom набірацца розуму 2. жыць
разам/гуртам/згодна
hive off phr.v. 1. зрабıць новы пчалıны рой 2. аддзяляць, раздзяляць (фірму,
прадпрыемства і да т.п.)
HM BrE (пісьмовае скар. ад Her/His Majesty)
Яе/Яго Вялıкасць
HMG BrE (пісьмовае скар. ад Her Majesty’s
Government) урад Яе Вялıкасці
hmm interj. хм!; гм!
HMS  abbr. (скар. ад Her/His Majesty’s Ship) ваенны карабель Вялікабрытаніі,
брытанскі ваенны карабель
HNC  n. (скар. ад Higher National
Certiﬁcate) атэстат вышэйшай адукацыі (у
Вялікабрытаніі)

288

hogwash
HND  n. (скар. ад Higher National
Diploma) дыплом вышэйшай адукацыі (у Вялікабрытаніі)
hoard1 n. запас, патаемны склад (прадуктаў, грошай і да т.п.); a squirrel’s hoard of
nuts запас арэхаў вавёркі
hoard2 v. запаць, назапашваць, збіраць,
прыхоўваць (ежу, грошы і да т.п.)
hoarding n. BrE 1. шчыт для наклейкі
плакатаў, афıш і да т.п. 2. часовая агароджа
вакол будаўнıчай пляцоўкі
hoar frost n. ıней, шэрань
hoarse  adj. 1. хрыплы, асıплы; I am
hoarse. Я асіп. 2. грубы, рэзкі, непрыемны
hoary adj. lit. сівы
hoax  n. трук, розыгрыш, выдумка,
містыфікацыя; play a hoax абхітрыць (каго-н.)
hobbit n. хобіт (казачны герой у творах
Дж. Толкіна)
hobble  v. 1. кульгаць, накульгваць,
чыкільгаць; He hobbled along. Ён ішоў кульгаючы. 2. cпатыкацца (на слове) 3. стрыножваць (каня)
hobby n. хобі, захапленне
hobby horse  n. 1. конік (дзіцячая
цацка) 2. канёк, захапленне; get on one’s hobby horse гаварыць на сваю ўлюбёную тэму
hobgoblin n. эльф; дамавıк; лясун;
нячысцік; фантом
hobnob v. infml вадзıць дружбу; знацца (асабліва з кім-н. багатым, знакамітым і
да т.п.)
Hobson’s choice  n. адсутнасць
выбару, выбар без выбару
hock1  n. 1. шынка, кумпяк 2. BrE белы
рэйнвейн 3. infml заклад ♦ be in hock to smb.
быць каму-н. вıнным/вінаватым
hock2  v. infml закладваць, закладаць, аддаваць у заклад
hockey n. хакей
hockey stick n. клюшка
hockey player n. хакеıст
hocus-pocus  n. ашуканства,
махлярства, фокус-покус
hoe n. матыка
hog  n. 1. парсюк, вяпрук; кныр 2. свіння
(лаянка) ♦ go the whole hog infml даводзіць
справу да канца, рабıць што-н. сур’ёзна
Hogmanay  n. (у Шатландыі)
навагодняя ноч, святкаванне дня Новага года
(31 снежня)
hogwash  n. 1. пойла 2. infml лухта,
глупства

hoi polloi
hoi polloi n. the hoi polloi derog. масы, простыя людзі, просты народ
hoist  v. узнімаць (сцяг, ветразь) ♦ be
hoist/hoisted by/with one’s own petard быць
пакрыўджаным, стаць ахвярай свайго ж
трука
hold1  n. утрыманне, захоп ♦ catch/get/
grab/take (a) hold of smb./smth. схапıць,
ухапıцца за каго-н./што-н.; get hold of smb.
заспець каго-н., наладзіць кантакт з кім-н;
get hold of smth. дастаць; даведацца,
зразумець што-н.; put on hold адкладваць; be
on hold быць занятым, недаступным (для
тэлефоннай размовы); take (a) hold ахапıць;
The disease took a hold. Хвароба наступала.
hold2 v. (held) 1. трымаць; We were holding hands. Мы трымаліся за рукі; Hold your
head up. Трымай галаву вышэй. 2. змяшчаць;
The plane holds about 300 passengers. Самалёт разлічаны на 300 пасажыраў. 3. утрымліваць; He was held prisoner for 2 years. Яго
трымалі ў турме 2 гады. 4. трымацца, працягвацца; How long will the ﬁne weather hold? Як
доўга пратрымаецца добрае надвор’е?
5. праводзіць (перагаворы, сход і да т.п.)
6. чакаць; 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 пачакай!; не рухайся!;
hold your hat! infml ≅ ну, цяпер трымайся!;
there is no holding smb. немагчыма стрымаць каго-н.
hold back  phr.v. стрымліваць,
затрымліваць; hold back the enemy стрымліваць націск ворага; hold smth. back утойваць што-н. (пра інфармацыю); hold back
from doing smth. марудзіць, хістацца, вагацца зрабıць што-н.
hold down  phr.v. 1. не даваць
вырвацца, трымаць (каго-н.) лежачы 2. прыгнятаць, падаўляць, трымаць у падпарадкаванні; hold the inﬂation down трымаць
інфляцыю на нıзкім узроўні
hold forth  phr.v. разважаць;
прапаведаваць
hold in phr.v. стрымліваць; стрымлівацца, маўчаць
hold on  phr.v. трымацца, хапaцца
(за што-н.); Hold on! The road is bumpy! Трымайся моцна! Дарога няроўная!; hold on to
smth./onto smth. працягваць што-н.; прытрымлівацца чаго-н.
hold out  phr.v. 1. працягваць
(руку) 2. прапаноўваць (шанс/шанц, дапамо-
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hole in the wall
гу і да т.п.) 3. вытрымліваць, выжываць;
трымацца; hold out against hardships стойка
вытрымліваць цяжкасці
hold over  phr.v. 1. адкладваць,
затрымліваць, марудзіць; hold over the rest
of the goods адкладваць астатнія тавары на
запас 2. працягваць паказваць (фільм, п’есу і
да т.п.)
hold together  phr.v. 1. быць
адзıнымі, трымацца разам 2. змацоўваць,
звязваць, аб’ядноўваць
hold up  phr.v. 1. падтрымліваць,
падпіраць 2. спыняць, затрымліваць; The
trafﬁc was held up for 15 minutes. Рух спыніўся на 15 хвілін. 3. паказваць, выстаўляць;
hold up as a model прыводзіць як прыклад
4. : hold up a train абрабаваць цягнıк
holdall n. BrE мяшок для рэчаў
holdback n. 1. перашкода, затрымка 2. замıнка (у перамовах) 3. вылічэнне,
утрыманне (зарплаты)
holder  n. 1. уладальнік; носьбіт; a licence holder уладальнік ліцэнзіі; a prize
holder прызёр 2. ручка, дзяржанне; a cigarette holder муштук
holding n. (in) 1. уклад; She has holdings in several companies. У яе ёсць акцыі некалькіх кампаній. 2. маёмасць 3. участак
зямлı (асабліва арандаванай); small holdings
невялıкія надзелы, прысядзıбныя ўчасткі
holdover n. AmE службовая асоба,
пераабраная на другı тэрмін; акцёр, ігрок, якı
застаўся на другı тэрмін пасля заканчэння
кантракта
hold-up n. 1. затор, пробка (пра рух);
What’s the hold-up? Чаму затрымка? 2. аграбленне, рабунак
hole1  n. 1. дзıрка, адтуліна; a hole in ice
лунка, палонка; a hole in the road упадзіна,
выбоіна на дарозе; weаr into holes знасıць да
дзıрак 2. яма; яміна; нара; бярлог(а) 3. infml
глухı закутак, глуш; халупа 4. sport лунка
♦ in а hole infml у цяжкім становішчы; I am
always in a hole after holidays. Я заўжды без
капейчыны пасля святаў; in the hole AmE,
infml у пазыках; make a hole in smth. моцна спустошыць што-н. (запасы, кішэнь і
да т.п.)
hole2  v. 1. свідраваць, рабıць дзıркі,
прабіваць 2. заганяць мяч у лунку (гольф)
hole up  phr.v. infml хавацца ў
бярлозе; быць самотнікам
hole in the wall  n. infml 1. BrE
банкамат 2. AmE маленькая крама

holey
holey  adj. дзіравы; a holey dollar
AustralE, hist. дзіравы долар
holiday1 n. 1. свята 2. BrE адпачынак;
водпуск; be on holiday быць у адпачынку;
Where are you going for a holiday this year?
Куды вы едзеце на адпачынак у гэтым годзе?
3. pl. holidays BrE канıкулы
holiday2  v. BrE адпачываць; праводзіць водпуск, канıкулы, вакацыі
holiday camp  n. BrE кемпінг,
турыстычны лагер
holidaymaker  n. BrE адпускнıк, курортнік
holiness  n. 1. святасць, свяшчэннасць 2. Holiness Святасць (тытул папы);
His Holiness Pope John Paul Яго Святасць
Ян Павел
Hollander n. галандзец; галандка
holler  v. infml выкрыкваць; галасıць,
лямантаваць; вішчаць, енчыць
hollow1  n. 1. упадзіна, западзіна, яма,
яміна 2. нізıна, лог, лагчына 3. дупло; пячора
hollow2  adj. 1. пусты, полы; a hollow
tree дуплıстае дрэва 2. запалы (пра шчокі)
3. глухı (гук) 4. пусты, няшчыры, несур’ёзны; hollow promises пустыя абяцанні 5. непатрэбны
hollow3  v. (out) выдзёўбваць, выкопваць; The cave was hollowed out of the hillside.
Пячору зрабілі ў схіле гары.
holly  n. bot. падуб, вастралıст; holly
wreaths вянкı з вастралıсту (каляднае ўпрыгажэнне)
hollyhock n. bot. мальва
holocaust  n. 1. бойня, разня; разбуральная вайна 2. the Holocaust масавае
знішчэнне яўрэяў нацыстамі, халакост
holster n. кабура
holy  adj. святы; holy bread просвіра,
прасвıрка; holy water святая вада; Holy Land
Святая зямля (Палесціна); Holy City свяшчэнны горад (Іерусалім, Рым і да т.п.)
Holy Communion  n. eccl.
святое прычасце
Holy Father  n. the Holy Father
Яго Святасць (Рымскі Папа)
Holy Ghost  n. the Holy Ghost
Святы Дух
Holy Grail  n. the Holy Grail eccl.
Святы Грааль
holy of holies  n. : the holy of
holies eccl. святая святых (самы святы пакой); святыня
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homecoming
holy orders n. pl. eccl. святарства;
пасвячэнне ў духоўны сан
Holy Spirit  n. the Holy Spirit
Святы Дух
Holy Trinity n. relig. Святая Троіца
Holy Week n. eccl. перадвелікодны
тыдзень, Вялıкі Тыдзень
homage  n. fml павага, пашана;
блаславенне; pay/do/render homage аддаваць належнае; ушаноўваць
home1  n. 1. дом, жыллё; make a home
for smb. прытулıць каго-н. 2. родны дом, родны кут; радзıма; ancestral home бацькоўскі
дом; feel a longing for home сумаваць па родных мясцінах 3. сям’я; сямейнае жыццё; She
comes from a poor home. Яна родам з беднай
сям’і. 4. прытулак; пансіянат; a children’s
home дзетдом; a dog’s home прытулак для
бяздомных сабак; an old people’s home дом
для састарэлых; a rest home дом адпачынку
♦ at home 1) дома 2) лёгка, вольна, камфортна; Make yourself at home. Адчувайце
сябе як дома. 3) у сваёй краıне, родным горадзе і да т.п.; The Prime Minister is not as
popular at home as he is abroad. Прэм’ерміністр 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. добра ведаць што-н.; She feels at
home with English. Яна добра валодае англійскай мовай.
home2  adj. 1. хатні, дамашні; a home
address хатні, дамашні адрас; home lessons
хатняе, дамашняе заданне 2. сямейны; home
interests інтарэсы сям’ı 3. родны, свой; а
home town родны горад 4. унутраны; home
politics унутраная палıтыка
home3  v. : home in on smth. 1) накіроўвацца, нацэльвацца 2) засяроджвацца; I
was homing in on the answer. Я сканцэнтраваўся на адказе.
home4  adv. 1. дома; дамоў, дадому,
дахаты; Is she home yet? Яна дома? 2. у цэль,
у самую кропку; The remark went home. Заўвага патрапіла ў цэль. ♦ bring/come home to
smb. тлумачыць каму-н., даводзіць да свядомасці каго-н., даходзіць да чыёй-н. свядомасці; hit/strike home зразумець, дапяць;
дайсцı (да чыёй-н. свядомасці)
homecoming  n. 1. вяртанне
дамоў (здалёк) 2. AmE вечарына сустрэчы
выпускнікоў

Home Counties
Home Counties n. pl. the Home
Counties графствы, якıя прылягаюць да Лондана
home help  n. BrE хатняя работніца (якая прыходзіць дапамагаць)
homeland  n. радзıма, бацькаўшчына
homeless  adj. бяздо мны, беспрыту л ь ны; the homeless бяздомныя, бадзягі
homely  adj. 1. BrE дамашні, утульны
2. просты, звычайны; сцıплы; a dear little
homely woman мıлая прастадушная жанчына 3. AmE непрыгожы, несамавıты, нязграбны
home-made  adj. 1. хатняга вырабу/прыгатавання; самаробны; home-made
jam хатняе/дамашняе варэнне 2. айчыннай
вытворчасці
Home Ofﬁce  n. : the Home Ofﬁce
Міністэрства ўнутраных спраў (у Вялікабрытаніі)
homeopathy n. med. гамеапатыя
Home Secretary n. мінıстр унутраных спраў (у Вялікабрытаніі)
homesick  adj. : be homesick сумаваць, тужыць па доме, па радзıме
homesickness  n. туга па бацькаўшчыне, настальгıя
homestead n. сядзıба; ферма; сялянскі дом; хутар
hometown n. родны горад
home truth n. горкая праўда
homeward adj. дахаты, дадому; на
радзıму
homework  n. 1. хатняе, дамашняе
заданне, урокі (школьніка); do homework
вучыць урокі 2. надомная праца, саматужны
промысел
homey  adj. прыемны, утульны; feel
homey адчуваць сябе як дома
homicide n. law забойства; a felonious homicide наўмыснае забойства; an excusable homicide ненаўмыснае забойства
homily n. fml павучанне, настаўленне;
пропаведзь
homing  adj. якı вяртаецца дамоў
(звыч. пра птушак, жывёл і да т.п.); a homing instinct інстынкт вяртання дамоў; a homing pigeon паштовы голуб
homoeopathy n. = homeopathy
homogeneous  adj. fml гамагенны, аднародны
homograph n. ling. амограф
homonym n. ling. амонім
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honour
homophone n. ling. амафон
Homo sapiens  n. гома сапіенс, чалавек як разумнае стварэнне
homosexual  adj. гомасексуальны
homy adj. = homey
hone  v. вастрыць (брытву); паліраваць;
hone skills адточваць уменні, удасканальваць
майстэрства
honest  adj. 1. сумленны, добрасумленны; honest means законныя сродкі 2. прамы,
шчыры, адкрыты; an honest answer шчыры
адказ ♦ honest to God/goodness! клянуся!;
дальбог!
honestly  adv. 1. шчыра, чэсна; I can
honestly say… Я магу шчыра сказаць...
2. праўда, дальбог; шчыра кажучы; Honestly,
I didn’t tell anyone! Праўда, я нікому не сказаў! 3. infml (перадае незадаволенасць) як
гэта (так); Honestly! Whatever will you think
of next? Што яшчэ прыдумаеш, на самай
справе?
honesty  n. сумленнасць; шчырасць,
адкрытасць ♦ honesty is the best policy
сумленнасць – лепшая палıтыка; in all honesty шчыра кажучы
honey n. 1. мёд; wild/comb honey дзıкі/
сотавы мёд 2. infml (ужываецца як ласкавы
зварот) дарагı; дарагая; галубок; галубка,
любачка, ясачка 3. infml цуд; That job is a real
honey! Цуд, а не работа!
honeycomb  n. мядовыя соты,
вашчына
honeydew n. poet. нектар
honeymoon  n. мядовы месяц; go
for a honeymoon паехаць у шлюбнае падарожжа
honeysuckle n. bot. бружмель
honk  n. 1. крык/гогат дзıкіх гусей
2. аўтамабıльны гудок
honor AmE = honour1
honorable AmE = honourable
honorary  adj. 1. ганаровы (пра ступень, званне) 2. пачэсны, шаноўны, паважаны
honour1  n. 1. гонар; the guest of honour
ганаровы госць; a man of honour шляхетны
чалавек 2. pl. honours ушанаванні; the New
Year’s honours list спіс ушанаваных на Новы
год 3. pl. honours адзнака (вышэйшая); honours degree дыплом з адзнакай, «чырвоны
дыплом» 4. слава, пашана; His/Her/Your
Honour Яго/Яе/Ваша вялıкасць ♦ do smb. an
honour fml рабıць гонар, рабıць ласку; do the

honour
honours прымаць гасцей; in honour of smb./
smth. у знак павагі да каго-н./чаго-н.; у гонар
honour2  v. 1. шанаваць; паважаць; I feel
highly honoured. Дзякую за пашану. 2. (with)
ушаноўваць, уганароўваць; He was honoured
with a Nobel prize for Literature. Яму прысудзілі Нобелеўскую прэмію за дасягненні ў
літаратуры.
honourable  adj. 1. сумленны; высакародны 2. пачэсны, ганаровы; an honourable duty пачэсны абавязак 3. шаноўны, паважаны; высокашаноўны, высокапаважаны;
the/my Honourable Alan Simpson шаноўны
Алан Сıмпсан
Hons BrE (скар. ад honours) (ужываецца
пасля ўніверсітэцкай ступені); Тom Brown
BA (Hons) Том Браўн – бакалаўр гуманітарных навук
hood  n. 1. капюшон, каптур 2. складны
верх (аўтамабіля); AmE капот
hoodwink v. падманваць, ашукваць,
абдурваць
hoof1  n. (pl. hoofs or hooves) капыт ♦ on
the hoof 1) жывым, жыўцом; 10 cents a
pound on the hoof 10 цэнтаў за фунт жывой
вагı 2) BrE, infml проста; у звычайных абставінах
hoof2 v. 1. біць або таптаць капытамі 2. :
♦ hoof it infml ісцıпешшу, шыбаваць
hook1  n. крук, кручок; a hook and eye
кручок, аплıк (засцежка) ♦ by hook or by
crook любой цаной, так ці інакш; get (smb.)
off the hook/let smb. off the hook вызваліць
(каго-н.) з бяды; hook, line and sinker зусıм,
цалкам; take the telephone off the hook зняць
тэлефонную трубку (каб ніхто не званіў)
hook2 v. 1. выгінацца 2. лавıць на кручок,
падчапıць (што-н.); hook a ﬁsh злавıць рыбу;
She has hooked a husband. Яна падчапіла сабе
мужа.
hook up  phr.v. устанаўліваць,
манцıраваць; hook up a telephone устанавıць
тэлефон; hook up the gas падключыць газ
hooked  adj. 1. кручкаваты, крывы; a
hooked beak кручкаватая дзюба 2. (on) infml
залежны (ад чаго-н.); He is hooked on morphine. Ён марфініст. 3. infml якı вельмі любіць рабıць (што-н.); заўзяты; He is hooked
on TV. Яго не адарвеш ад тэлевізара.
hook-nosed adj. з кручкаватым носам; з ястрабıным носам
hooligan n. хуліган; хуліганка
hooliganism n. хуліганства
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hopeful
hoop n. 1. вобад, абруч 2. абруч (цацка);
go/jump through (the) hoop(s) скакаць праз
абруч (пра жывёл у цырку)
hooper n. бондар
hooping cough n. med. коклюш
hoopla  n. 1. infml шумıха; мітусня;
тарарам, вэрхал, гармıдар; a great hoopla of
propaganda крыклıвая прапагандысцкая
кампанія 2. кольцы (гульня – накідванне кольцаў на прадметы, якія разыгрываюцца)
hooray  interj. ура! (перадае радасць
або адабрэнне)
hoot1  n. 1. крык (савы) 2. гудок, сігнал
3. крык, гвалт, лямант ♦ not care/give two
hoots infml : I don’t care a hoot. Мне на гэта
напляваць.
hoot2  v. 1. крычаць, вухкаць (пра саву)
2. крычаць (на каго-н.), ашыкваць, асвıстваць; hoot an actor асвıстваць акцёра 3. BrE
гудзець, гусцı, свістаць, выць (пра гудок,
сірэну і да т.п.)
hooter  n. BrE, dated сірэна, гудок,
свісток
hoover 1 n. BrE пыласос
hoover2  v. BrE пыласосіць, чысціць
пыласосам
hooves pl. → hoof1
hop1 n. bot. хмель
hop2  n. 1. скачок, падскок, падскокванне
2. infml, dated танцулькі, вечарына, скокі
hop3 v. 1. скакаць на адной назе (пра чалавека); скакаць (пра птушак) 2. infml ускокваць; Hop in, I’ll drive you home. Заскоквай,
давязу дамоў. 3. AmE садзıцца, сядаць (на
аўтобус, цягнік і да т.п.) ♦ hop to it AmE
спяшацца
hope1  n. 1. надзея, спадзяванне; cherish
hopes песціць надзею; lose (all) hope згубıць
надзею; raise smb.’s hopes абнадзейваць каго-н. 2. той, на каго спадзяюцца; You are my
last hope. Ты мая апошняя надзея. ♦ hold out
little hope мець слабую надзею; in the hope
of smth. у чаканні чаго-н.; past/beyond (all)
hope у безнадзейным становішчы
hope2 v. (for) спадзявацца ♦ hope against
hope спадзявацца на цуд насуперак абставінам; hope for the best спадзявацца на
лепшае; I should hope so infml спадзяюся
(што так); I should hope not infml спадзяюся,
што не
hopeful  adj. 1. (of/about) поўны
надзеі; той, хто спадзяецца; I feel hopeful
that… Я спадзяюся, што...; be hopeful of success спадзявацца на поспех 2. шматабя-

hopefully
цальны, якı падае надзеі; a hopeful smile
шматабяцальная ўсмешка
hopefully  adv. 1. абнадзейліва,
спрыяльна, прыхıльна 2. трэба спадзявацца;
Hopefully, we’ll be there soon. Спадзяюся, мы
хутка будзем на месцы.
hopeless  adj. 1. безнадзейны, безвыходны, бесперспектыўны; hopeless illness
невылечная хвароба 2. (about, of, for) якı
страціў надзею, у адчаі; He is hopeless for the
future. Ён не мае надзеі на будучае. 3. infml
нікуды не варты, безнадзейна кепскі; You are
hopeless! Цябе ўжо не выправіш!
hopper  n. 1. скакун (пра чалавека і пра
каня); скакуха 2. скакунец, палявы конік
3. AustralE кенгуру 4. tech. лейка 5. AmE
самазвал, грузавıк-самазвал, вагон-самазвал
hopscotch n. гульня ў класікі
horde  n. 1. арда; Golden Horde hist.
Залатая арда 2. арда; шайка, зграя, банда;
натоўп людзей
horizon  n. 1. гарызонт, далягляд,
небасхıл; on the horizon на гарызонце
2. гарызонт, кругагляд, кола ведаў; broaden
one’s horizons пашырыць кругагляд 3. pl. horizons перспектывы, гарызонты ♦ on the horizon тое, што хутка адбудзецца
horizontal adj. гарызантальны
hormone  n. physiol. гармон; hormone replacement therapy замяшчальная
гармонатэрапя
horn  n. 1. рог; shed horns скідаць рогі
2. рог, ражок, горн; a French horn валторна;
blow/wind/sound the horn іграць на ражку,
трубıць у рог 3. клаксан (аўтамабіля); sound
one’s horn сігналіць
horned adj. рагаты; a horned elk рагаты
лось; a horned moon рагаты месяц, паўмесяц
hornet  n. zool. аса; шэршань; a hornet’s nest асıнае гняздо
horny  adj. 1. рагавы; horny substance
рагавое рэчыва 2. мазолісты, грубы, жорсткі;
horny hands мазолістыя рукі 3. infml сексапıльны; look horny выглядаць сексуальна
4. infml сексуальна ўзбуджаны
horoscope n. гараскоп
horrendous  adj. страшэнны, жахлıвы, жудасны
horrible  adj. жахлıвы, жудасны; horrible weather жахлıвае надвор’е; a horrible
nightmare жудасны кашмар
horrid  adj. dated or infml брыдкі, агıдны; жахлıвы, страшэнны; What a horrid idea!
Якая жудасная думка!
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hose
horriﬁc  adj. жахлıвы, здольны выклікаць страх; вельмі кепскі; He had a horrific trip. У яго было жудаснае падарожжа.
horrify  v. палохаць, жахаць; шакıраваць, абураць; It horriﬁed her to think that
he had been prisoned. Ёй страшна было падумаць, што яго забралі ў турму.
horrifying  adj. жахлıвы, страшэнны; horrifying scenes страшэнныя сцэны
horror  n. 1. жах; жудасць; in horror у
жудасным стане; to his horror яму на страх
2. pl. horrors жахі, жахлıвыя трагıчныя
здарэнні; the horrors of war жахі вайны; a
horror ﬁlm фільм жахаў 3. infml жах, нешта
непрыемнае, агıднае, смешнае; Her son is a
little horror. Яе сын – нейкае гора. ♦ horror of
horrors BrE, iron. горш не бывае
hors d’oeuvre n. франц. закуска
horse  n. 1. конь; a riding horse верхавы
конь; a school(ed) horse цыркавы конь; the
Trojan horse myth. траянскі конь; ride a
horse ехаць на канı 2. pl. the horses infml скачкі ♦ (straight) from the horse’s mouth infml
з першых рук, з надзейных крынıц (пра інфармацыю); hold your horses! infml не
хвалюйся!; enough to make a horse laugh ≅
курам на смех; I could eat a horse. ≅ Я з’ем і
быка.
horseback1 n. : on horseback верхам,
конна
horseback2  adj., adv. AmE, infml
імправізаваны; жартам
horsebox n. BrE трэйлер або фургон
для коней
horse chestnut  n. bot. каштан
конскі
horseman n. (pl. -men) коннік, вершнік, яздок
horseplay  n. грубыя жарты/забавы;
шумная гульня, валтузня
horsepower n. phys. конская сıла; a
car with a 170 horsepower engine машына з
маторам у 170 конскіх сіл
horse racing n. конны спорт, скачкі
horseradish n. bot. хрэн
horseshoe n. падкова
horsey  adj. 1. аматар коннага спорту
2. падобны да каня
horticulture  n. садоўніцтва, агародніцтва
hose1  n. (pl. hose) 1. BrE рукаў, кішка
(для палівання); шланг, брандспойт 2. 1) панчошныя вырабы; трыкатажная бялıзна 2) панчохі; шкарпэткі «гольф» 3. рэйтузы; ласıны

hose
hose2  v. паліваць са шланга; Firemen
hosed the burning house. Пажарныя затушылі
дом вадой са шланга.
hose down phr.v. вымыць (што-н.)
струменем вады; My children hose down the
car every week for me. Мае дзеці кожны тыдзень мыюць маю машыну са шланга.
hosiery n. трыкатажныя вырабы
hospice  n. хоспіс, шпіталь для безнадзейных пацыентаў
hospitable   adj. 1. (to/towards) гасцıнны 2. fml спрыяльны, зручны; a
hospitable climate спрыяльны клıмат
hospital  n. бальнıца, шпіталь; go to
hospital BrE/go to the hospital AmE легчы ў
бальнıцу; be discharged from (the) hospital
быць выпісаным з бальнıцы
hospitality  n. гасцıннасць; show
smb. hospitality гасцıнна, сардэчна прымаць
каго-н.; partake of His/Her Majesty’s hospitality iron. быць на ўтрыманні яго/яе вялıкасці, сядзець у турме
hospitalize, BrE -ise  v. шпіталізаваць
host1 n. 1. гаспадар; a host country краıна, якая прымае гасцей; play host to smb.
прымаць гасцей 2. вядучы, канферансье (на
радыё, тэлебачанні) 3. comput. галоўны камп’ютaр, цэнтральны працэсар 4. (of) мноства,
процьма, безліч; a host of children куча
дзяцей
host2  v. 1. прымаць гасцей, быць за
гаспадара; host the VIPs around the town
паказваць горад важным гасцям 2. быць у
ролі вядучага (тэле- або радыёпраграмы)
hostage  n. заложнік; take smb. hostage узяць каго-н. у заложнікі; hold smb. hostage трымаць каго-н. у заложніках ♦ hostages
to fortune жонка і дзеці; самыя блıзкія
hostel n. 1. інтэрнат 2. турыстычны лагер; турбаза
hostess  n. 1. гаспадыня 2. сцюардэса
(самалёта); супрацоўніца, якая сустракае
гасцей (у рэстаране, начным клубе і да т.п.)
3. вядучая праграмы (на радыё і тэлебачанні)
hostile  adj. 1. варожы; a hostile army
армія працıўніка 2. (to/towards) непрыхıльны, непрыязны; a hostile reception ледзяны
прыём; be hostile to smb./smth. прымаць
каго-н./што-н. у штыкı; адмоўна ставіцца да
каго-н./чаго-н.
hostility  n. 1. (to/towards) варожасць, антаганıзм; There was open hostility
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hothead
between the two sides. Паміж двума бакамі
была непрыхаваная варожасць. 2. pl. hostilities fml ваенныя дзеянні; an outbreak/a cessation of hostilities пачатак/заканчэнне ваенных дзеянняў
hot1  adj. 1. гарачы; I am hot. Мне горача.
2. гарачы, страсны; a hot temper запальчывасць; be hot on smth. вельмі захапляцца
чым-н. 3. гарачы, напружаны; a hot time
гарачыя дзянькı; a hot issue злабадзённае
пытанне 4. свежы, нядаўна атрыманы (пра
навіны); a story that is hot off the press
сенсацыйнае паведамленне, толькі што
надрукаванае 5. востры, з перцам; пякучы;
hot ointment пякучая мазь 6. яркі, рэзкі,
крыклıвы (пра колер); hot yellow ядавıта-жоўты ♦ get into hot water infml трапіць у бяду;
go/sell like hot cakes добра распрадавацца;
be hot on smb.’s heels ісцı следам за кім-н.;
hot under the collar infml узвар’яваны, абураны, раз’юшаны; not so/too hot не вельмі
добрай якасці
hot2 v. infml разаграваць, падаграваць
hot up  phr.v. infml распальваць;
фарсıраваць, узмацняць; узмацняцца; hot up
a campaign раздуваць кампанію
hot air n. infml пустазвонства, выхвальства; ашуканства
hotbed  n. 1. парнıк 2. ачаг (захворвання), рассаднік (злачынстваў, распусты і
да т.п.)
hot-blooded  adj. 1. страсны, палкі
2. запальчывы, гарачы
hotchpotch n. infml мешанıна, усялякая ўсячына
hot dog n. 1. булачка з гарачай сасıскай, «хот-дог» 2. AmE лоўкі спартсмен (які
эфектна выконвае складаныя практыкаванні, трукі і да т.п.)
hot-dog v. эфектна выконваць складаныя практыкаванні, трукі і да т.п.
hotel  n. гатэль, гасцıніца; stay in/at a
hotel спынıцца ў гатэлі; a luxary/ﬁve-star hotel гатэль люкс/пяцізоркавы гатэль; a familyrun hotel прыватны гатэль
hotelier n. гаспадар гатэля
hotfoot1  v. : ♦ hotfoot it infml бегчы як
жару ўхапıўшы/як з жарам у нагавıцах, несціся з усıх ног
hotfoot2 adv. хутка, паспешліва; стрымгалоў
hothead  n. гарачы, імпульсıўны чалавек, «гарачая галава»

hothouse
hothouse  n. аранжарэя, парнıк,
цяплıца; a hothouse plant цяплıчная раслıна;
a hothouse effect phys. парніковы эфект
hotly  adv. 1. горача, рэзка, запальчыва;
They argued hotly. Яны горача спрачаліся.
2. усхвалявана, страсна
hotplate  n. канфорка электрапліты
або газавай пліты
hotpot n. BrE тушонка (з мяса і гародніны)
hot-tempered adj. гарачы, запальчывы, хуткі на злосць
hot-water bottle n. грэлка
hound1 n. паляўнıчы сабака; ганчак
hound2  v. цкаваць сабакамі; праследаваць; гнацца; hound smb. out of smth./
hound smb. from smth. выжываць каго-н.
адкуль-н., выганяць з ганьбаю
hour n. 1. гадзıна; in an hour праз гадзıну; half an hour паўгадзıны; by the hour
пагадзıнна; an hour and a half паўтары гадзıны; within an hour за гадзıну або менш
2. час, перыяд, тэрмін; dinner hour час абеду
3. pl. hours час працы; працоўны дзень;
Opening hours are from 10 to 6 each day. Адчынена з 10.00 да 18.00 кожны дзень; after
hours пасля работы; out of hours у непрацоўны час, у вольны ад працы час ♦ all hours
увесь час, у любы час; keep good hours рана
ўставаць і рана класціся спаць; keep late
hours позна класціся спаць; the small/early
hours зусıм рана, з самага ранку
hourly1  adj. якı здараецца кожную
гадзıну; There’s an hourly bus here. Аўтобусы
тут ходзяць кожную гадзіну; an hourly rate
of pay пагадзıнная аплата
hourly2 adv. штогадзıны; The pills are to
be taken hourly. Таблеткі трэба прымаць раз у
гадзіну.
house1 n. 1. дом, будынак; an apartment
house шматкватэрны дом; a detached house
асабняк 2. дом, жыллё, кватэра; a house in
the country вясковы дом; дача, лецішча
3. (свой) дом, сям’я, гаспадарка; have neither
house nor home ≅ не мець ні хаты, ні лапаты
4. будынак (для чаго-н.); an Opera House
оперны тэатр 5. палата (у парламенце); the
House of Lords палата лордаў 6. тэатр,
кінатэатр; The house was full. Тэатр быў
поўны. ♦ bring the house down выклікаць
гром апладысментаў, выбух смеху і да т.п.;
get on like a house on ﬁre BrE, infml
пасябраваць хутка і лёгка; go all round the
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house-trained
houses BrE, infml не гаварыць прама, вадзıць
за нос; keep house весці хатнюю гаспадарку;
on the house бясплатна, за кошт установы
(бара, рэстарана і да т.п.); put/set one’s
(own) house in order прывесці свае справы ў
парадак; set up house пасялıцца
house2  v. 1. даць жыллё, забяспечыць
жыллём; This block of ﬂats can house 50 families. У гэтым доме могуць жыць 50 сем’яў.
2. прытулıць, даць прытулак; The museum is
housed in the former estate of the writer. Музей
знаходзіцца ў былой сядзібе пісьменніка.
houseboat  n. плывучы дом; лодка
або баржа, прыстасаваная для жылля або
летняга адпачынку
housebound adj. прывязаны, прыкаваны да дому (з-за хваробы або з-за
ўзросту)
housebreaker n. узломшчык
housecoat n. жаночы халат
household  n. 1. сям’я, сямейнікі,
дамашнія; the head of the household старэйшы ў сям’ı2. хатняя гаспадарка
householder  n. fml домаўладальнік; гаспадар дома; кватэранаймальнік
housekeeper  n. аканомка, ахмістрыня; хатняя гаспадыня
housekeeping  n. хатняя гаспадарка; дамаводства; housekeeping money грошы
на гаспадарку; do the housekeeping весці
гаспадарку
housemaster  n. выхавальнік,
выхавацель (у школе)
housemistress  n. выхавальніца,
выхавацелька
House of Commons  n. the
House of Commons палата абшчын (у Вялікабрытаніі і Канадзе)
House of Lords  n. the House of
Lords палата лордаў (у Вялікабрытаніі)
House of Representatives 
 n. the House of Representatives палата
прадстаўнікоў (у кангрэсе ЗША, парламенце
Аўстраліі)
houseplant n. хатняя кветка, вазон
Houses of Parliament  n.
the Houses of Parliament парламент Вялікабрытаніі
house-to-house  adj. пагалоўны,
суцэльны; a house-to-house visitation абход
усıх дамоў; a house-to-house survey пагалоўны перапіс
house-trained adj. BrE прывучаны
не гадзіць дома (пра сабаку, ката)

house-warming
house-warming  n. уваходзіны,
улазіны, наваселле, святкаванне ўваходзін;
give/have a house-warming спраўляць/святкаваць уваходзіны
housewife  n. (pl. -wives) хатняя
гаспадыня
housework n. хатняя работа; do the
housework займацца хатняй працай
housing  n. 1. жыллё, жыллёвыя ўмовы; the housing shortage недахоп жылля
2. жыллёвае будаўнıцтва
housing estate  n. BrE жылы
мікрараён; on a housing estate у жылым
мікрараёне
hove past, p.p. → heave
hovel n. хацıна, халупа; шалаш
hover v. 1. лунаць (пра птушак), вісець
у паветры, кружыць 2. круцıцца, таптацца,
хадзıць вакол (чаго-н.) 3. хістацца, вагацца,
не рашацца, марудзіць; A smile hovered over
her lips. Усмешка блукала на яе твары.
hovercraft  n. транспартны сродак
на паветранай падушцы
how adv. як, якıм чынам; How did it happen? Як гэта здарылася? ♦ any old how infml
як папала, нядбайна; how about…? як наконт...?; how can/could you! як ты можаш/
мог!; how come? infml дык чаму ж?; як гэта?;
якıм чынам?; how many/much? колькі?; how
now (then)? гэта што такое?; што гэта значыць?; ну?! як?!; how so? як гэта так?; how
on earth do I know? адкуль я ведаю?; how do
you do? добры дзень!; how old are you? колькі вам гадоў?; how’s that? як гэта?; how are
you? як жывяце/маецеся?; how are you getting on?/how goes it?/how are things? як
жывяце, як справы?
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. аднак; усё ж такı, тым
не меней
howl1  n. 1. выццё; the howl of wolves
выццё ваўкоў; the howl of the wind завыванне ветру 2. стогн, крык; лямант; a howl of despair крык адчаю
howl2 v. 1. выць 2. стагнаць, выкрыкваць;
howl with laughter качацца ад смеху
howl down  phr.v. заглушаць
крыкам
howler n. infml кепская, дурная памылка; stylistic howlers стылістычныя хıбы
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hug
howling  adj. 1. выючы; лямантуючы
2. infml (эмацыйна-ўзмацняльна) каласальны,
жахлıвы, страшэнны; a howling success
страшэнны поспех
HP, h.p.   1. (скар. ад horsepower)
phys. конская сıла 2. BrE (скар. ад hire purchase) пакупка або продаж у растэрміноўку/
крэдыт
HQ (скар. ад headquarters) штаб
hr (пісьмовае скар. ад hour) гадзıна
HRH (скар. ад Her/His Royal Highness) Яе/Яго Каралеўская Высокасць
HRT n. (скар. ад hormone replacement therapy) замяшчальная гармонатэрапя
hub n. 1. (of) цэнтр увагі, інтарэсу, дзейнасці; «сэрца», аснова; the hub of the universe цэнтр сусвету; пуп зямлı 2. калодка
(кола); утулка
hubbub  n. шум, гам, гвалт, гул; the
hubbub of voices гул галасоў
hubcap n. каўпак кола (аўтамабля)
huddle1 n. 1. куча, звалка 2. натоўп; статак 3. AmE нарада ігракоў на полі (футбол)
♦ get/go into a huddle with smb. уступаць у
тайную змову з кім-н.
huddle2  v. 1. (up) збірацца, збівацца ў
кучу, тоўпіцца; The children huddled together
under the trees. Дзеці стоўпіліся пад дрэвамі;
The sheep huddled up. Авечкі збіліся ў кучу.
2. скурчвацца; сціскацца; The child huddled
under a blanket. Дзіця скурчылася пад
коўдрай.
hue n. 1. lit. or tech. колер; адценне; тон;
каларыт 2. fml адценне, разнавıднасць поглядаў або вераванняў; politicians of various
hues палıтыкі ўсıх масцей ♦ a hue and cry
моцны палітычны пратэст; A new tax has
raised a hue and cry among the public. Новы
падатак выклікаў моцны пратэст у народа.
huff1  n. прыпадак раздражнення, выбух
гневу ♦ in a huff infml у дрэнным настроі,
сярдзıты, раздражнёны; пакрыўджаны
huff2  v. гаварыць незадаволеным, раздражнёным тонам ♦ huff and puff infml
1) сапцı, цяжка дыхаць ад стомы; She huffed
and puffed to keep up with the rest. Яна цяжка
дыхала, даганяючы астатніх. 2) раздражняцца, гневацца; крыўдзіцца, злавацца; After
hufﬁng and pufﬁng a little, she agreed with his
decision. Яна пакрыўдавала нядоўга і згадзілася з яго рашэннем.
hug1  n. моцныя абдымкі; give a hug абняць

hug
hug2  v. 1. моцна абдымаць/абдымацца;
She was hugging her doll tightly. Яна моцна
прытуліла ляльку да грудзей; They hugged
each other. Яны абняліся. 2. трымацца (чаго-н.); hug the coast трымацца бліжэй да берага 3. гладка аблягаць (фігуру, цела і
да т.п.); She was wearing a ﬁgure-hugging
dress. На ёй была сукенка, якая гладка аблягала фігуру.
huge adj. вялıзны, велізарны
hugely adv. вельмі, выключна; hugely
successful якı мае вялıкі поспех; hugely
pleased страшна задаволены
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. корпус старога карабля
2. цяльпук, «мядзведзь», вялıкі няўклюдны
чалавек 3. грамадзіна; гмах
hulking  adj. няўклюдны, нязграбны,
непаваротлівы; масıўны; грамадны
hull1 n. корпус карабля (частка, якая знаходзіцца пад вадой)
hull2  v. лушчыць; абіраць, здымаць лупıну, абдзіраць (пра зерне, гарох і да т.п.); hull
beans лушчыць бабы
hullabaloo  n. крык, гам, шум,
гвалт; What a hullabaloo! Які гвалт!
hullo interj. = hello
hum1  n. (of) гудзенне; гул; the hum of
trafﬁc гул машын
hum2  v. 1. напяваць (без слоў), мурлыкаць, спяваць з закрытым ротам 2. гусцı,
гудзець 3. быць дзейным, развіваць бурную
дзейнасць ♦ hum and haw BrE, infml мямліць, запінацца; хістацца, вагацца, не рашацца
human1  n. (таксама human being)
чалавек, чалавечая істота
human2  adj. чалавечы; the human
race род людскı; a human voice чалавечы голас; human nature чалавечая прырода/натура; a human ceiling мяжа чалавечых магчымасцей; a human factor чалавечы фактар
2. уласцıвы чалавеку; It’s human to err. Чалавеку ўласціва памыляцца.
humane adj. чалавечны, гуманны
human interest  n. газетны
артыкул, якı выклікае інтарэс шырокай публікі
humanism  n. гуманıзм; гуманнасць, чалавечнасць
humanist n. гуманıст
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humorous
humanitarian1 n. 1. гуманıст
2. філантроп
humanitarian2 adj. 1. гуманны; гуманістычны 2. гуманітарны
humanity  n. 1. чалавецтва; род
людскı 2. гуманнасць, чалавечнасць, чалавекалюбства; гуманıзм; an act of humanity
гуманны ўчынак 3. pl. (the) humanities гуманітарныя навукі
humanize, BrE -ise v. 1. ачалавечваць 2. змякчаць; паляпшаць 3. рабıць
высакародным, гуманным
humankind n. чалавецтва
humanly adv. 1. у межах чалавечых
сіл; It is humanly impossible. Гэта вышэй за
чалавечыя сілы. 2. па-чалавечы; be humanly
fallible мець уласцıвыя чалавеку слабасці
human resources  n. pl. 1. чалавечыя рэсурсы 2. аддзел кадраў
human right  n. : pl. human
rights правы чалавека
humble1 adj. 1. сцıплы; пакорны; пачцıвы; а humble follower сцıплы паслядоўнік;
in my humble opinion на мой сцıплы погляд;
a humble request пакорная просьба 2. нıзкі
па становішчы або сацыяльным статусе; of
humble birth/origins нıзкага/нязнатнага
паходжання; a humble station in life сцıплае
месца ў грамадстве 3. невялıкі; просты, бедны, сцıплы; a humble house просты/бедны
дом; a humble income сцıплы/невялıкі даход
humble2 v. уціхамıрваць, утаймоўваць;
зневажаць; прыніжаць; humble oneself прыніжацца; запабягаць (перад кім-н.), падлашчвацца (да каго-н.), ліслıва дагаджаць
humeri pl. → humerus
humerus  n. anat. (pl. humeri)
плечавая косць
humid  adj. вільготны; сыры, волкі,
золкі
humidity  n. вільготнасць; вıльгаць, сырасць, золь
humiliate v. зневажаць; прыніжаць
humiliation n. знявага, прыніжэнне; прынıжанасць
humility  n. пакорлівасць, пакорнасць; сцıпласць, непрыкметнасць; сарамлıвасць
humor AmE = humour
humorless AmE = humourless
humorist  n. гумарыст; весялун,
жартаўнıк, дасцıпнік
humorous  adj. гумарыстычны; забаўны, смешны, камıчны; a humorous writer

humour
пісьменнік-гумарыст; a humorous accident
забаўны/камıчны выпадак
humour1  n. 1. гумар; насмешлівасць,
весялосць нораву; жартаўлıвасць; a sense of
humour пачуццё гумару; a man of humour
чалавек з пачуццём гумару 2. fml настрой,
гумор; in good/bad/ill humour у добрым/
дрэнным настроі; out of humour не ў гуморы
humour2  v. улагоджваць, патураць;
humour a child песціць, балаваць дзіця
humourless  adj. пазбаўлены
пачуцця гумару; сухı, нудны
hump1  n. 1. узгорак, пагорак, грудок
2. горб 3. бугор ♦ get/take the hump BrE,
infml зажурыцца, затужыць, раскıснуць; павесіць нос; be over the hump пераадолець
асноўныя цяжкасці (у якой-н. справе, рабоце,
хваробе і да т.п.)
hump2  v. BrE узвалıць на спıну і несці;
I had to hump the bag of coal upstairs myself.
Я быў вымушаны сам цягнуць наверх мяшок
вугалю.
humpback salmon  n. zool.
гарбуша
humpback whale  n. zool.
гарбаты кіт, гарбач
humped adj. гарбаты, згорблены
humph  interj. хм! гм! (перадае сумненне, няўпэўненасць)
humus n. гумус, перагной
hunch1  n. прадчуванне; падазрэнне;
інтуıцыя; have a hunch that… прадчуваць,
інтуітыўна здагадвацца, што…
hunch2  v. горбіць; горбіцца; сутуліць;
сутуліцца; hunch one’s back/shoulders/oneself горбіцца, сутуліцца
hunchback  n. гарбун, гарбаты;
гарбатая
hundred1  n. 1. cто, сотня 2. а hundred/hundreds of infml вялıкая колькасць; for
hundreds of years шмат гадоў 3. the hundreds math. сотні, разрад сотняў (ад 100 да
999) 4. нуль-нуль, роўна (пры абазначэнні гадзіны або года); at ten hundred hours у дзесяць нуль-нуль, роўна ў дзесяць; in the year
twenty hundred у двухтысячным годзе
hundred2  num. сто (колькасць або
нумар)
hundredth1  n. 1. сотая частка;
(адна) сотая 2. апошні з серыі, якая складаецца са ста прадметаў 3. math. другı знак
пасля коскі (у дзесятковых дробах)
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hunting
hundredth2 num. соты (па ліку); the
hundredth book of this writer сотая кнıжка
гэтага пісьменніка
hundredweight  n. цэнтнер англıйскі (= 50,8 кг); амерыканскі (= 45,4 кг)
hung past, p.p. → hang2
Hungarian1 n. 1. венгр; венгерка;
вугорац; вугорка; мадзьяр; мадзьярка 2. венгерская/вугорская мова
Hungarian2  adj. венгерскі, вугорскі, мадзьярскі
hunger1  n. 1. голад; працяглае недаяданне 2. fml (for) патрэбнасць (у чым-н.),
імкненне (да чаго-н.), прага (чаго-н.); a hunger for knowledge прага да ведаў
hunger2  v. : hunger for/after smth./
smb. lit. прагнуць, моцна жадаць чаго-н./каго-н.; The child hungers for affection. Дзіцяці
патрэбна ласка.
hunger strike n. галадоўка; go on
hunger strike аб’явıць галадоўку
hungry1 n. : pl. the hungry галодныя
hungry2  adj. 1. галодны 2. (for) якı
прагне/моцна жадае (чаго-н.); hungry for
knowledge якı прагне ведаў; hungry for
money прагны да грошай
hung up  adj. infml 1. (on/about)
апантаны, утрапёны 2. якı заблытаўся, не можа знайсцı выйсця (са складанага становішча)
hunk  n. вялıкі кавалак (асабліва ежы);
луста, скıбка, скрыль
hunt1 n. 1. (for) пошукі; a hunt for a job
пошукі працы 2. паляванне, лоўля; an elephant hunt паляванне на сланоў 3. паляванне на ліс (від спорту ў Вялікабрытаніі)
4. каманда спартсменаў, якıя займаюцца
паляваннем на ліс
hunt2  v. 1. паляваць; лавıць 2. шукаць
(каго-н., што-н.), гойсаць/бегаць (у пошуках
чаго-н.), ганяцца (за чым-н.); hunt the truth
шукаць праўду; hunt high and low усюды
шукаць (што-н.); hunt for a book шукаць,
старацца купıць кнıгу; hunt for an old friend
шукаць старога сябра
hunt down phr.v. шукаць (каго-н./
што-н.), высочваць, пільнаваць (каго-н.)
hunt out  phr.v. знаходзіць, адшукваць (што-н.)
hunter n. 1. паляўнıчы 2. шукальнік; a
hunter after glory шукальнік славы
hunting  n. 1. паляванне; fox hunting
паляванне на ліс 2. пошукі; house hunting
пошукі жылля

hunting ground
hunting ground  n. 1. рай,
раздолле; Crowded transport is a happy hunting ground for pickpockets. Перапоўнены
транспарт – рай для кішэннікаў. 2. тэрыторыя для палявання
huntress n. жанчына-паляўнıчы
huntsman n. (pl. -men) паляўнıчы
hurdle1  n. 1. sport бар’ер, перашкода
2. pl. hurdles sport бар’ерны бег, бег з
перашкодамі; скачкі з перашкодамі 3. перашкода, якую трэба пераадолець; The most difﬁcult hurdle was getting her mother’s agreement. Самай цяжкай перашкодай было атрымаць згоду маці.
hurdle2  v. 1. (over) браць, пераадольваць перашкоды 2. удзельнічаць у бар’ерным
бегу, браць перашкоды; удзельнічаць у скачках з перашкодамі
hurdler  n. sport 1. бар’ерыст 2. конь,
якı ўдзельнічае ў скачках з перашкодамі
hurl  v. 1. кідаць, кıдаць, шпурляць; hurl
stones at smb./smth. кідаць камянı/кідацца
камянямі ў каго-н./што-н. 2. асыпаць (праклёнамі, пагрозамі і да т.п.); hurl reproaches
папікаць, упікаць, папракаць; hurl abuse лаяцца
hurly-burly  n. сумятня, мітусня,
беганıна; the hurly-burly of city life сумятня/
мітусня гарадскога жыцця
hurrah, hurray interj. = hooray
hurricane  n. ураган, (трапıчны)
цыклон, тайфун
hurricane lamp  n. ліхтар «маланка»
hurried adj. паспешлівы; хуткі, шпаркі;
hurried steps шпаркія крокі; a hurried departure паспешлівы ад’езд
hurriedly  adv. паспешліва; наспех;
шпарка
hurry1  n. спешка, паспех; шпаркасць;
паспешлівасць ♦ in a hurry у спешцы, спехам; in no hurry to do smth./not in a hurry to
do smth. 1) мець дастаткова часу, каб рабıць
што-н. не спяшаючыся 2) рабıць што-н. вельмі неахвотна; She is in a hurry to try her new
dress on. Ёй карціць памераць новую сукенку; I will not come here again in a hurry. Я не
хутка зноў сюды вярнуся.
hurry2  v. 1. спяшацца; hurry home
спяшацца дадому; I shall hurry back. Я хутка
вярнуся. 2. прыспяшаць, падганяць; He was
hurried into making a wrong choice. Яго так
падганялі, што ён зрабіў няправільны выбар.
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husky
hurry on  phr.v. працягваць гаварыць, не даючы нікому магчымасці выказацца
hurry up  phr.v. спяшацца, рухацца
хутчэй; hurry smb./smth. up прыспешваць
каго-н./што-н.
hurt1  n. крыўда; абраза; It was a hurt for
him to hear that. Яму было крыўдна чуць
гэта.
hurt2  adj. 1. паранены, траўмıраваны,
пацярпелы; No one was hurt in the accident. У
аварыі ніхто не пацярпеў. 2. пакрыўджаны,
зняважаны; hurt pride абражанае/уколатае
самалюбства; a hurt look пакрыўджаны позірк
hurt3 v. (hurt) 1. выцяць; прычыняць боль
2. infml балець (пра руку, нагу і да т.п.)
3. крыўдзіць; зневажаць 4. : be hurting infml
адчуваць сябе няшчасным 5. рабıць шкоду,
прычыняць страту; псаваць; hurt smb.’s reputation падарваць чыю-н. рэпутацыю; be
hurting for smth. AmE быць у цяжкім становішчы, асаблıва з-за недахопу грошай ♦ it
won’t/wouldn’t hurt smb. to do smth. не
пашкодзіць/будзе карысным каму-н. зрабıць
што-н.; It won’t hurt you to read this article.
Вам карысна будзе прачытаць гэты артыкул.
hurtful  adj. (to) абразлівы, зняважлівы; крыўдны; якı раніць (пра словы, заўвагі
і да т.п.); hurtful words крыўдныя словы
husband n. муж
husbandry  n. земляробства, сельская гаспадарка; animal husbandry жывёлагадоўля
hush1  n. цішыня, маўчанне; the hush before the storm зацıшша перад бурай; Can we
have a bit of hush? Калі ласка, памаўчыце!
Захоўвайце цішыню!
hush2  v. супакойваць; супакойвацца; сунімаць; сунімацца; hush a child уціхамıрыць
дзіця
hush up phr.v. замінаць; замоўчваць,
утойваць (скандал, інфармацыю і да т.п.)
hush3 interj. цıха!; замаўчы!; сцıхні!
hushed adj. 1. цıхі (пра месца) 2. прыглушаны (пра голас)
husk1 n. шалупıнне; шкарлупіна; скурка;
rice in the husk неачышчаны рыс
husk2  v. абіраць; скрэбці, аскрабаць
(моркву, буракі і да т.п.); лушчыць
husky adj. сіпаты, хрыплы (пра чалавека або яго голас)

hustle
hustle1 n. таўкатня; штурханıна, мітусня
hustle2  v. 1. таўчы, піхаць, пхаць, цяснıць 2. прымушаць, падганяць, прыспешваць
3. infml гандляваць з-пад крыса (наркотыкамі, спіртным і да т.п.) 4. AmE, infml дзейнічаць хутка, энергıчна або агрэсıўна, браць
нахрапам; Be sure to hustle! Глядзі ж, будзь
рашучым! 5. AmE, slang займацца прастытуцыяй
hustler  n. 1. infml жулік, цёмная асоба
2. AmE, slang прастытутка, шлюха
hut n. хацıна, халупа, хатка
hutch n. клетка (для звяркоў)
hyacinth n. bot. гіяцынт
hyaena n. = hyena
hybrid n. 1. гібрыд, помесь (пра расліны, жывёл і да т.п.) 2. нешта, складзенае з
разнародных элементаў
hydrant  n. водаразборны кран,
гідрант; a ﬁre hydrant пажарны гідрант
hydraulic  adj. 1. гідраўлıчны,
гідратэхнıчны; hydraulic brakes гідраўлıчныя тармазы; а hydraulic drive гідрапрывад
2. якı мае адносіны да гідраўлікі; hydraulic
engineering гідраўліка
hydrocarbon  n. chem. вуглевадарод
hydroelectric  adj. гідраэлектрычны; a hydroelectric plant гідраэлектрастанцыя
hydrogen n. chem. вадарод
hydrogen bomb  n. вадародная бомба
hydrophobia n. med. вадабоязь
hydroplane  n. 1. глıсер з паветраным вінтом 2. AmE гідрасамалёт, гідраплан
hydrotherapy  n. med. гідратэрапя
hyena n. zool. гіена
hygiene n. гігіена
hygienic  adj. гігіенıчны; hygienic
conditions гігіенıчныя ўмовы
hymn  n. 1. царкоўны гімн, псалом
2. хвалебная песня, услаўленне, гімн
hype1  n. infml (неадабральна) бессаромная рэклама, пусканне туману ў вочы;
ашуканства; 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) крыклıва рэкламаваць; нахвальваць, узносіць;
This movie has been much hyped, but it isn’t
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Hz
that good. Гэты фільм многа рэкламуюць, але
ён таго не варты.
hyper  adj. infml нервова ўзбуджаны,
усхваляваны, заведзены
hyperactive adj. звышактыўны
hyperbole  n. 1. ling. гіпербала
2. перабольшанне
hypermarket  n. гіпермаркет,
буйны ўніверсам, гандлёвы комплекс, гандлёвы цэнтр
hypersonic  adj. phys. гіпергукавы; звышгукавы; hypersonic velocity звышгукавая хуткасць
hypertension  n. med. гіпертанıя;
павышаны крывяны ціск, гіпертэнзія
hypertrophy n. med. гіпертрафıя
hyphen  n. 1. дэфıс, злучок 2. знак
пераносу з аднаго радка на другı
hyphenate  v. пісаць праз дэфıс/
злучок
hypnosis n. (pl. -es) гіпноз
hypnotic  adj. 1. гіпнатычны; a hypnotic trance гіпнатычны транс; a hypnotic
state гіпнатычны стан; hypnotic sounds
гіпнатычныя гукі; The music had an almost
hypnotic effect. Музыка мела амаль гіпнатычны эфект. 2. снатворны, наркатычны (пра
лекі)
hypnotist n. гіпнатызёр
hypnotize, BrE -ise v. гіпнатызаваць
hypochondria  n. іпахондрыя,
прыгнечаны стан
hypocrisy  n. крывадушнасць, прытворства, гіпакрызія
hypocrite  n. крывадушнік; крывадушніца; прытворшчык; прытворшчыца;
ханжа, святоша
hypotheses pl. → hypothesis
hypothesis n. (pl. hypotheses) гіпотэза, дапушчэнне
hypothetical  adj. гіпатэтычны,
верагодны
hysterectomy  n. med. гістэрэктамıя, выдаленне маткі
hysteria n. істэрыя; mob hysteria масавая істэрыя
hysterical  adj. 1. істэрычны 2. infml
вельмі смешны; Isn’t it a hysterical situation?
Сітуацыя вельмі смешная, ці не так?
hysterics  n. істэрыка; прыпадак
істэрыі ♦ have hysterics быць у істэрыцы
Hz (пісьмовае скар. ад hertz) phys. герц, гц

I, i
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Ii
I, i n. 9-я літара англійскага алфавіта
I pron. я; you and I мы з табой/вамі; He and
I were at school together. Я з ім разам вучыўся
ў школе./Мы з ім разам вучыліся ў школе.
Iberian adj. іберыйскі
ibid.  (скар. ад лацін. ibidem) там жа, у
тым жа месцы
ibis n. zool. ıбіс (птушка)
ICBM  (скар. ад intercontinental
ballistic missile) міжкантынентальная балістычная ракета
ice1  n. лёд ♦ break the ice разбıць лёд,
растапıць лёд (паміж кім-н.); skate on thin
ice рызыкаваць
ice2 v. 1. замарожваць 2. глазураваць
ice over  phr.v. замярзаць; The lake
iced over. Возера замерзла.
Ice Age  n. the Ice Age ледніковы
перыяд
iceberg n. айсберг ♦ the tip of the iceberg вяршок айсберга
icebox n. dated халадзıльнік
icebreaker n. ледакол
ice cap n. ледніковае покрыва
ice cream n. марожанае
ice dancing  n. 1. балет на лёдзе
2. танцы на лёдзе
ice ﬂoe n. плывучая льдзıна, крыга
ice hockey n. хакей (на лёдзе)
ice house n. лядоўня
Icelander n. iсландзец; ісландка
Icelandic1 n. ісландская мова
Icelandic2 adj. ісландскі
ice lolly n. марожанае на палачцы
ice rink n. каток
ice show n. балет на лёдзе
ice skate1 n. звыч. pl. ice skates канькı
ice-skate2 v. катацца на каньках
ice skating n. катанне на каньках
icicle n. лядзяш
icily adv. холадна
icing n. цукровая глазура
icon n. 1. ікона, абраз 2. піктаграма
iconoclast n. fml ікaнаборац
iconoclastic adj. ікaнаборскі
iconography n. іканаграфія
icy  adj. ледзяны (таксама перан.); icy
roads галалёдзіца на дарогах; Her tone was
icy. Яна гаварыла ледзяным тонам.
ID  n. (скар. ад identity, identiﬁcation)
пасведчанне асобы

idle
I’d скар. ад : 1. I had 2. I would
idea n. 1. ідэя, думка; Where did you get
that idea? Адкуль вы гэта ўзялі? 2. уяўленне;
I have no idea. Не маю (аніякага) уяўлення.
ideal1 n. ідэал
ideal2 adj. ідэальны
idealism n. ідэалıзм
idealist n. ідэалıст; ідэалıстка
idealistic adj. ідэалістычны
idealization, BrE -isation  n.
ідэалізацыя
idealize, BrE -ise v. ідэалізаваць
ideally adv. ідэальна
identical  adj. 1. той самы, тоесны
2. (to/with) аднолькавы, ідэнтычны; identical
twins аднаяйцавыя блізняты; a row of identical houses шэраг аднолькавых дамоў
identiﬁable  adj. якı можна
ідэнтыфікаваць/апазнаць
identiﬁcation  n. 1. апазнанне,
ідэнтыфікацыя (злачынцы, трупа); identiﬁcation parade працэдура апазнання падазронага (сведкам ці пацярпелым) 2. пасведчанне (асобы); His only means of identiﬁcation
was his passport. Адзіным пасведчаннем яго
асобы быў пашпарт. 3. атаясамліванне
identify  v. 1. апазнаваць, распазнаваць 2. атаясамліваць; салідарызавацца (з
чым-н.); identify with smb. спачуваць каму-н.
identity n. 1. асоба 2. ідэнтычнасць,
тоеснасць
identity card  n. пасведчанне
асобы
ideogram n. ідэаграма
ideological adj. ідэалагıчны
ideologue n. ідэолаг
ideology n. ідэалогія
idiocy n. iдыятызм; глупства
idiolect n. ling. ідыялект
idiom n. ling. 1. ідыёма 2. гаворка
idіomatic  adj. ling. ідыяматычны;
an idіomatic expression ідыяматычны выраз
idiosyncrasy  n. 1. своеасаблıвасць (характару, паводзін) 2. дзівацтва, капрыз
idiosyncratic adj. 1. своеасаблıвы, унікальны 2. дзівацкі
idiot n. ідыёт; дурань
idiotic adj. ідыёцкі; дурны
idle1  adj. 1. лянıвы; бяздзейны 2. якı
бяздзейнічае, не працуе; незаняты 3. марны,
дарэмны; an idle attempt дарэмная спроба;
idle curiosity пустая цікавасць; idle rumours
беспадстаўныя чуткі

idle
idle2  v. 1. гультаяваць; idle one’s time
away дарэмна/марна губляць час 2. працаваць на халастых абаротах (пра матор)
idler n. гультай
idol n. ıдал (таксама перан.); кумıр
idolatrous adj. ідалапаклонніцкі
idolatry n. ідалапаклонства
idolize, BrE -ise  v. 1. абагаўляць
2. вельмі любıць
idyll n. fml ідылія
idyllic adj. ідылıчны
i.e.  (cкар. ад лацін. id est) гэта значыць,
менавıта
if1 n. infml : I want no ifs and buts. (Не хачу
чуць) ніякіх адгаворак. ♦ there are no ifs
about it ніякіх «калı»
if2 conj. 1. калı; I’ll help him if I can. Я памагу яму, калі здолею; if I were you на вашым
месцы; 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. ıглу (ледзяны дом эскімосаў)
ignite v. fml запальваць; запальвацца
ignition n. запальванне
ignoramus n. hum. невук, прафан
ignorance n. 1. невуцтва, неадукаванасць 2. недасведчанасць; keep smb. in ignorance трымаць каго-н. у няведанні
♦ ignorance is bliss шчасце ў няведанні
ignorant  adj. 1. невуцкі, неадукаваны 2. (of/about) недасведчаны 3. infml
некультурны
ignore  v. ігнараваць, не звяртаць увагі
(на каго-н./што-н.)
ikebana n. ікебана
ikon n. = icon
ilk  n. infml тып, гатунак; men of that ilk
людзі такога тыпу
ill1 n. 1. fml зло, лıха, няшчасце, навала 2. pl.
ills бядоты
ill2  adj. 1. хворы; be ill хварэць; fall ill
захварэць 2. дрэнны, кепскі, благı; ill effects
згубныя вынікі; ill feeling(s) варожасць; ill
fortune няшчасце; ill health слабае здароўе;
ill humour/temper дрэнны настрой/характар;
ill luck нешанцаванне; няўдача; ill will непрыязнасць, нядобразычлıвасць ♦ ill at ease
не па сабе
ill3  adv. дрэнна, кепска ♦ speak ill of smb.
fml абгаворваць, зласловіць
I’ll скар. ад : 1. I will 2. I shall
ill-advised adj. неразумны
ill-bred  adj. нявыхаваны; грубы; illbred children нявыхаваныя дзеці; an ill-bred
remark грубая заўвага
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illusion
ill-considered  adj. неабдуманы;
ill-considered advice неабдуманая парада
ill-disposed  adj. fml (towards)
нядобразычлıвы (да каго-н.)
illegal  adj. незаконны; забаронены;
нелегальны
illegality ] n. незаконнасць, нелегальнасць
illegally adv. незаконна, нелегальна
illegible  adj. неразборлівы, невыразны, нечытэльны (пра почырк)
illegibility  n. неразборлівасць,
невыразнасць, нечытэльнасць (пра почырк)
illegitimacy  n. 1. незаконнасць
2. незаконнанароджанасць
illegitimate ] adj. 1. незаконны
2. незаконнанароджаны
illegitimately adv. незаконна
ill-fated ] adj. fml няўдачлівы; няўдачны; злашчасны
illicit adj. незаконны, забаронены; illicit
trade in drugs незаконны гандаль наркотыкамі
ill-informed  adj. дрэнна інфармаваны
illiteracy n. непісьменнасць
illiterate  adj. непісьменны; неадукаваны
ill-judged  adj. fml неабдуманы; an
ill-judged remark неабдуманая заўвага
ill-mannered  adj. fml грубы, няветлівы
ill-natured  adj. fml злы, нядобразычлıвы, ліхı
illness n. хвароба; захворванне
illogical adj. нелагıчны
ill-starred  adj. fml нешчаслıвы;
злашчасны
ill-tempered  adj. fml запальчывы;
зласлıвы
ill-timed  adj. нясвоечасовы; няўчасны
ill-treat v. дрэнна абыходзіцца (з кім-н.)
illuminate v. 1. асвятляць (таксама
перан.) 2. ілюмінаваць 3. fml растлумачваць;
высвятляць
illuminating  adj. ілюстрацыйны;
паказальны; an illuminating remark павучальная заўвага
illumination  n. 1. асвятленне
2. pl. illuminations BrE ілюмінацыя
illusion n. ілюзія, падман; be under an
illusion that... цешыць сябе думкай, што…;
have no illusions about smth. не мець ілюзій
наконт чаго-н.

illusionist
illusionist  n. ілюзіянıст; ілюзіянıстка
illusory adj. fml ілюзорны
illustrate  v. 1. ілюстраваць 2. тлумачыць
illustration n. 1. малюнак, ілюстрацыя 2. тлумачэнне, прыклад ♦ by way of
illustration як прыклад
illustrative  adj. fml 1. ілюстрацыйны 2. тлумачальны, паясняльны
illustrator n. мастак-ілюстратар
illustrious  adj. fml славуты, вядомы;
знакамıты, слынны
I’m скар. ад I am
image  n. 1. вобраз; выява; He is
the spitting image of his father. Ён выліты
бацька. 2. адбıтак (у люстэрку) 3. рэпутацыя,
ıмідж 4. статуя, скульптура
imagery  n. fml вобразнасць; сродкі
вобразнасці; poetic imagery паэтычная вобразнасць
imaginable adj. якı толькі можна
ўявıць; магчымы
imaginary adj. уяўны, выдуманы
imagination n. уяўленне, фантазія; He has no imagination. У яго няма фантазіі.
imaginative  adj. надзелены
ўяўленнем/фантазіяй
imagine  v. 1. уяўляць сабе
2. меркаваць, думаць; I imagine it will rain. Я
мяркую, што пойдзе дождж. 3. выдумляць;
You are always imagining things. Вечна ты
нешта выдумляеш.
imbalance n. адсутнасць раўнавагі
imbecile1  n. 1. infml дурань, ідыёт
2. med. імбецыл
imbecile2  adj. прыдуркаваты; an imbecile remark бязглуздая заўвага
imbed  = embed
imbued  adj. fml (with) напоўнены
(моцным пачуццём)
IMF  (скар. ад International Monetary Fund) МВФ, Міжнародны валютны
фонд (пры ААН)
imitate v. імітаваць; пераймаць
imitation  n. імітацыя; перайманне;
imitation leather штучная скура; imitation
jewellery біжутэрыя
imitative  adj. імітацыйны; пераймальны
imitator n. імітатар
immaculate  adj. бездакорны, беззаганны; immaculate behaviour бездакорныя
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immoral
паводзіны; the Immaculate Conception eccl.
бязгрэшнае/нявıннае зачацце
immanent adj. fml 1. сталы; уласцıвы
2. philos. іманентны
immaterial adj. 1. неістотны 2. fml
нематэрыяльны
immature adj. 1. няспелы 2. нясталы
immeasurable  adj. fml непамерны,
бязмерны
immediate adj. 1. неадкладны, спешны 2. непасрэдны, прамы; найбліжэйшы; my
immediate neighbours мае найбліжэйшыя
суседзі; in the immediate future у найбліжэйшай будучыні, у найбліжэйшы час; on
his immediate left адразу налева ад яго
immediately  adv. 1. неадкладна,
адразу 2. непасрэдна, прама
immemorial adj. fml спрадвечны;
from time immemorial спакон веку, спрадвеку
immense  adj. вялıкі, велізарны; бязмерны
immensely  adv. надзвычайна, надзвычай; immensely popular надзвычай папулярны
immensity n. бязмежнасць, неабсяжнасць; бязмернасць
immerse  v. (in) 1. апускаць (у вадкасць), акунаць 2. паглыбляцца; immerse
oneself in a book паглыбляцца ў чытанне
immersion  n. апусканне (у вадкасць);
паглыбленне
immersion heater n. BrE электракіпяцıльнік
immigrant  n. імігрант; імігрантка;
перасяленец; перасяленка
immigrate v. (to, from) іміграваць
immigration n. іміграцыя
imminent  adj. непазбежны, немінучы (пра небяспеку); A storm was imminent.
Насоўвалася навальніца.
immobile adj. нерухомы
immobility n. нерухомасць
immobilize, BrE -ise  v. рабıць
нерухомым; спыняць; паралізаваць; 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. нясцıплы 2. непрыстойны; immodest behaviour непрыстойныя паводзіны
immoral  adj. амаральны, распусны,
разбэшчаны

immorality
immorality  n. амаральнасць, разбэшчанасць
immortal adj. бессмяротны, вечны
immortality n. бессмяротнасць
immortalize, BrE -ise  v. увекавечваць
immovable  adj. 1. нерухомы
2. непахıсны
immune  adj. 1. med. (to) імунны; неўспрымальны (таксама перан.); be immune
to smallpox валодаць імунітэтам супраць воспы; immune to criticism неўспрымальны да
крытыкі 2. (from) абаронены; вызвалены;
immune from taxes вызвалены ад падаткаў
immune system  n. імунная
сістэма
immunity  n. 1. med. (to) імунітэт
(супраць чаго-н.), неўспрымальнасць 2. law
(from) недатыкальнасць; непадсуднасць;
diplomatic immunity дыпламатычны імунітэт
immunization, BrE -isation  n.
імунізацыя; вакцынацыя
immunize, BrE -ise  v. (against)
імунізаваць
immunodeﬁciency  n. імунадэфіцыт
immunology n. імуналогія
imp  n. 1. чарцяня, чарцянё; нячысцік
2. свавольнік, гарэзнік, гарэза
impact  n. 1. удар; сутыкненне; on
impact пры сутыкненні 2. (on) (моцнае)
уздзеянне, уплыў (на каго-н., што-н.); have
an impact on мець/аказваць уздзеянне на,
уздзейнічаць
impair  v. fml псаваць; пашкоджваць;
падрываць; impaired hearing пашкоджаны
слых
impale  v. (on) 1. праколваць, пратыкаць, працінаць 2. hist. садзıць на кол
impart v. fml (to) 1. надаваць (якую-н.
якасць), надзяляць 2. дзялıцца (думкамі, навінамі і да т.п.); I have nothing of interest to
impart to you. Я не магу паведаміць вам нічога цікавага.
impartial  adj. бесстаронні, непрадузяты
impassable  adj. непраходны, непраезджы, непраезны
impasse  n. тупıк
impassioned  adj. палкі; гарачы; an
impassioned speech палкая прамова
impassive  adj. абыякавы; бясстрасны
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impetus
impatience  n. нецярплıвасць; раздражненне
impatient adj. (with, at) нецярплıвы;
раздражнёны; an impatient gesture нецярплıвы жэст
impeach v. аб’яўляць імпıчмент
impeachment n. імпıчмент
impeccable  adj. беззаганны, бездакорны; an impeccable taste бездакорны
густ
impede  v. fml перашкаджаць; затрымліваць
impediment n. перашкода; замıнка; a speech impediment заіканне
impel v. вымушаць
impending adj. навıслы; impending
danger навıслая пагроза
impenetrable  adj. непранікальны; непраглядны; impenetrable darkness
непраглядная цемра
imperative1  n. ling. загадны лад,
імператыў
imperative2 adj. 1. загадны; уладарны 2. неадкладны, пıльны
imperceptible  adj. непрыкметны; нязначны; неадчувальны
imperfect1  п. ling. : the imperfect
(tense) імперфект
imperfect2  adj. дэфектыўны, недасканалы
imperfection  n. недасканаласць;
дэфект, загана
imperial adj. імперскі; імператарскі
imperialism n. імперыялıзм
imperialist  n. імперыялıст (звыч.
неадабральна)
imperialist(ic) () adj. імперыялістычны
impersonal  adj. 1. аб’ектыўны; непрадузяты 2. безаблıчны 3. ling. безасабовы;
impersonal pronoun безасабовы займеннік
impersonate  v. іграць ролю;
выдаваць сябе (за каго-н.); імітаваць
impersonation n. імітаванне
impersonator n. імітатар
impertinence n. дзёрзкасць; нахабнасць, нахабства, грубасць
impertinent  adj. дзёрзкі; нахабны; an impertinent question/child дзёрзкае
пытанне/дзіця
impetuous adj. імклıвы, імпэтны
impetus  n. 1. рухаючая сıла; штуршок 2. ıмпульс, стымул; give а fresh impetus
to smth. даць новы ıмпульс чаму-н.

implacable
implacable  adj. няўмольны; бязлıтасны; an implacable enemy бязлıтасны
вораг
implant1 n. med. імплантат
implant2 v. med. імплантаваць
implantation  n. med. імплантацыя
implausible  adj. непраўдападобны, неймаверны
implement1  n. прылада, інструмент; farming/gardening implements сельскагаспадарчыя/садоўніцкія прылады
implement2  v. выконваць, ажыццяўляць, здзяйсняць
implicate v. (in) уцягваць
implication  n. 1. (for, of) імплікацыя, вынік, рэзультат; This decision may
have serious implications for their future. Гэтае
рашэнне можа сур’ёзна паўплываць на іх будучыню. 2. уцягванне; замешанасць, дачыненне 3. (скрыты) сэнс; значэнне ♦ by implication ускосна
implicit  adj. 1. імпліцытны, скрыты;
якı падразумяваецца 2. безагаворачны; поўны
implicitly  adv. 1. імпліцытна, ускосна 2. поўнасцю, цалкам
implore v. fml малıць, умаляць, упрошваць
imply  v. падразумяваць; наводзіць на
думку; What do his words imply? Што ён мае
на ўвазе?
impolite adj. няветлівы
impoliteness n. няветлівасць
import1 n. 1. ıмпарт, увоз 2. pl. imports
тавары, што ўвозяцца; prohibited imports
тавары, забароненыя для ўвозу 3. fml значэнне, сэнс
import2  v. (from, into) імпартаваць,
увозіць
importance  n. важнасць, значнасць;
be of importance мець значэнне; be of no
importance не мець значэння; attach
importance (to) надаваць значэнне (чаму-н.)
important  adj. важны, значны, істотны
importer n. імпарцёр
impose v. (on/upon) 1. абкладаць (падаткам, штрафам і да т.п.) 2. навязваць
(рашэнне, думку і да т.п.) 3. падманваць,
ашукваць; скарыстоўваць (каго-н./што-н. у
сваіх мэтах); We have been imposed upon. Нас
ашукалі.
imposing  adj. значны, уражальны,
імпазантны
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improbable
imposition  n. 1. ускладанне, накладанне (абавязку, штрафу і да т.п.) 2. абкладанне, падатак 3. празмернае патрабаванне
impossibility  n. немагчымасць,
немажлıвасць
impossible  adj. немагчымы, немажлıвы
impostor, imposter  n. самазванец;
самазванка
impotence n. 1. бяссıльнасць 2. med.
імпатэнцыя
impotent  adj. 1. бяссıльны 2. med.
імпатэнтны
impoverish v. абядняць, збядняць
impoverished adj. абяднелы, збяднелы
impractical  adj. невыканальны,
нездзяйсняльны
imprecise adj. недакладны; imprecise information недакладная інфармацыя
impregnate v. 1. (with) напаўняць,
насычаць 2. fml апладняць
impresario n. імпрэсарыа
impress  v. 1. рабıць уражанне (на каго-н.); His sincerity impressed me. Яго шчырасць уразіла мяне. 2. (on/upon) пераконваць; угаворваць; She impressed on us
the need for caution. Яна пераканала нас у неабходнасці асцярожнасці.
impression  n. 1. (of) уражанне; create/make an impression on smb. рабıць уражанне на каго-н., уражваць; I was under the
impression that… У мяне было такое ўражанне, што… 2. адбıтак, след
impressionable  adj. уразлівы,
успрымальны
Impressionism  n. імпрэсіянıзм
(кірунак у мастацтве)
impressionist  n. 1. імпрэсіянıст
2. парадыст
impressionistic  adj. імпрэсіяністычны
impressive adj. якı ўражвае; уражальны; выразны
imprint1 n. 1. след, адбıтак 2. пячатка;
publisher’s imprint выхадныя даныя
imprint2 v. адбіваць, адціскаць
imprison  v. саджаць (у турму), знявольваць
imprisonment  n. зняволенне;
life imprisonment пажыццёвае зняволенне
improbable  adj. неверагодны, непраўдападобны

impromptu
impromptu  adj., adv. імправізаваны; экспромтам; без папярэдняй падрыхтоўкі; He made an impromptu speech. Ён
выступіў экспромтам.
improper  adj. 1. fml неадпаведны,
непрыдатны 2. непрыстойны 3. : an improper fraction math. няправільны дроб
impropriety  n. 1. неадпаведнасць 2. непрыстойнасць
improve  v. паляпшаць; паляпшацца;
удасканальваць; удасканальвацца; Things are
improving. Справы наладжваюцца; His health
is improving. Яго здароўе паляпшаецца.
improvement  n. палепшанне,
удасканальванне; There has been an improvement in the weather. Надвор’е палепшылася.
improvisation n. імправізацыя
improvise v. імправізаваць
imprudent  adj. неразважлівы,
неразважны; неасцярожны
impudent  adj. fml дзёрзкі; бессаромны; an impudent fellow нахабнік
impulse  n. ıмпульс, парыў; on (an)
impulse пад уздзеяннем парыву
impulsive  adj. 1. імпульсıўны; an
impulsive child імпульсıўнае дзіця 2. якı
прымушае рухацца, дзейнічаць; impulsive
force рухаючая сıла
impunity  n. fml беспакаранасць;
with impunity беспакарана
impure adj. нячысты, брудны (таксама перан.); impure thoughts непрыстойныя
думкі
impurity n. нечыстата, бруд
in1 n. : He knew all the ins and outs of the affair. Ён ведаў усе хады і выхады.
in2  adv. 1. унутры; Is anyone in? Ёсць тут
хто-небудзь? 2. дома; We didn’t ﬁnd him in.
Мы не засталі яго дома. 3. у модзе; Long
skirts are in again. Доўгія спадніцы зноў у
модзе. 4. : be in прыбываць, прыходзіць; The
train is in. Цягнік прыйшоў; The mail is in.
Пошта прыйшла.
in3  prep. 1. (у прасторавым знач.) у, на;
пад; in France у Францыі; in town у горадзе;
in the street на вуліцы; in the theatre у тэатры; in the factory на заводзе 2. (у часавым
знач.) у; праз; за; in the twentieth century у
дваццатым стагоддзі; in May у маі; in peacetime у мıрны час; in future у будучыні; in an
hour праз гадзıну; He is in his ﬁfties. Яму за
пяцьдзясят. 3. (у розных знaч. перадаецца
тв. скл. з прыназоўнікам або прыслоўем) in
winter/summer зімой/улетку; in the morning/
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inauspicious
evening раніцай/увечары; in pairs парамі; in
a whisper шэптам; in detail дэталёва; in
Belarusian па-беларуску; in the rain пад
дажджом
in. (пісьмовае скар. ад inch) цаля (2,54 см)
inability  n. няздольнасць; немагчымасць
inaccessible  adj. (to) недаступны,
непрыступны
inaccuracy  n. недакладнасць, памылковасць; памылка
inaccurate adj. недакладны, памылковы
inaction n. бяздзейнасць
inactive  adj. бяздзейны; інертны; an
inactive volcano нядзеючы вулкан
inactivity  n. бяздзейнасць; інертнасць
inadequacy  n. (of) неадэкватнасць, неадпаведнасць
inadequate  adj. 1. недастатковы;
неадэкватны 2. няздольны
inadvertent adj. ненаўмысны
inadvisable  adj. немэтазгодны,
непажаданы
inalienable adj. fml неад’емны; an
inalienable right неад’емнае права
inane  adj. бязглузды, пусты, недарэчны; an inane remark недарэчная заўвага
inanimate  adj. неадушаўлёны; an
inanimate noun ling. неадушаўлёны назоўнік
inanity  n. бязглуздасць, пустата,
недарэчнасць
inappropriate  adj. недарэчны;
неадпаведны
inarticulate  adj. невыразны, неразборлівы, незразумелы; коснаязыкі
inasmuch as  conj. fml таму што,
бо, паколькі; He was a very unusual musician
inasmuch as he was totally deaf. Ён быў вельмі
незвычайны музыкант, паколькі быў зусім
глухі.
inattentive adj. няўважлівы
inaudible adj. нячутны
inaugural adj. інаўгурацыйны; уступны; an inaugural speech уступная прамова
inaugurate  v. 1. адкрываць (новы
будынак, цырымонію і да т.п.) 2. уводзіць
(рэформы і да т.п.)
inauguration n. інаўгурацыя; the
president’s inauguration інаўгурацыя прэзідэнта
inauspicious  adj. fml 1. злавесны
2. няшчасны

inborn
inborn  adj. прыроджаны; прыродны;
an inborn gift прыродны талент
inbox n. comput. скрынка для ўваходных паведамленняў, скрынка электроннай
пошты
Inc., inc AmE (пісьмовае скар. ад Incorporated)
ужываецца пасля назвы кампаніі, звыч. не
перакладаецца
incalculable adj. fml нeзлічоны
incapable adj. (of) няздольны
incapacitate  v. fml рабıць няздольным; выводзіць са строю
incapacity n. няздольнасць
incarnate1 adj. fml увасоблены; He is
the devil incarnate. Ён проста д’ябал; happiness/modesty incarnate увасабленне шчасця/
сцıпласці
incarnate2 v. fml увасабляць
incarnation n. увасабленне
incautious adj. fml неасцярожны
incendiary1 n. запальная бомба
incendiary2 adj. запальны
incense1 n. ладан, фіміям
incense2  v. прыводзіць у лютасць,
раз’юшваць
incentive  n. (for, to) стымул; заахвочванне; economic/ﬁnance incentives эканамıчныя/фінансавыя стымулы; tax incentives
падатковыя заахвочванні; create/provide an
incentive ствараць/забяспечваць стымул; I’ve
got no incentive to do that. У мяне няма
стымулу рабıць гэта.
incessant  adj. бесперапынны, безупынны (пра шум, дождж, балбатню);
incessant rain бясконцы дождж
incest n. інцэст, кровазмяшэнне
inch1  n. 1. цаля (2,54 см); The trousers
were an inch too long. Штаны былі на два з
паловай сантыметры даўжэйшыя, чым трэба.
2. вельмі малая адлегласць або колькасць;
The truck missed us by inches. Грузавік ледзь
не наехаў на нас. ♦ every inch цалкам, поўнасцю; inch by inch мала-памалу; вельмі
павольна; not budge/give/move an inch не
ўступaць ні на ёту; He looked every inch a
sailor. Ён выглядаў мараком з галавы да пят.
inch2 v. павольна рухацца; няспешна рабıць (што-н.); The car began to inch forward.
Машына павольна рушыла ўперад.
incidence n. (of) ахоп; сфера дзеяння
incident  n. выпадак, здарэнне;
інцыдэнт
incidental  adj. выпадковы; пабочны, нязначны
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income
incidentally  adv. дарэчы, між ıншым; Incidentally, I wanted to tell you…
Дарэчы, я хацеў сказаць вам…
incinerate  v. спапяляць; спальваць
дашчэнту
incineration  n. спапяленне;
спальванне
incinerator  n. 1. печ для спальвання смецця 2. крэмацыйная печ
incision n. med. надрэз
incisive  adj. востры; пранıклівы; an
incisive mind востры розум
incisor n. разец (пярэдні зуб)
incite  v. (to) падбухторваць, правакаваць (каго-н. на што-н.)
incitement n. (to) падбухторванне,
правакаванне (каго-н. на што-н.)
incl., inc. (пісьмовае скар. ад including) уключаючы; уключна, у тым лıку
inclement  adj. fml суровы; непагодны; inclement weather непагадзь
inclination  n. 1. (towards/for)
схıльнасць, жаданне 2. fml нахıл; an inclination of the head ківок галавы
incline1 n. fml нахıл, схіл
incline2  v. 1. fml схіляць; схіляцца;
нагінацца; incline the head схіляць галаву
2. : be inclined быць схıльным; мець схıльнасць; I am inclined to believe her. Я схільны
верыць ёй; The boy is inclined to be lazy. Хлопец схільны да ляноты.
include  v. уключаць, змяшчаць; Does
the price include tax? Ці ўключаны ў цану падатак?
including  prep. уключна, у тым лıку; up to and including the 5th of June да пятага чэрвеня ўключна; all of us including me
усе мы, у тым лıку і я
inclusion n. уключэнне
inclusive adj. 1. якı/што ўключае; inclusive payment/price плaта/цана, што ўключае ўсе паслугі (у гатэлі, рэстаране і да т.п.)
2. (from... to) уключна; from the ﬁrst of
March to the tenth inclusive з першага
сакавіка па дзясятае ўключна
incognito adv. інкогніта
incoherent  adj. 1. бязладны,
няскладны, без сувязі 2. незразумелы; непаслядоўны; an incoherent policy непаслядоўная палıтыка; He was quite incoherent. Яго немагчыма было зразумець.
income    n. даход; an income
tax падаходны падатак

incoming
incoming  adj. 1. якı ўваходзіць, набліжаецца; the incoming tide прылıў 2. : the
incoming president новаабраны прэзідэнт
incomparable  adj. непараўнальны
incomparably  adv. непараўнальна
incompatible  adj. (with) несумяшчальны
incompetence  n. некампетэнтнасць; няздольнасць
incompetent  adj. некампетэнтны; няздольны
incomplete adj. няпоўны
incomprehensible  adj. незразумелы
inconceivable  adj. неймаверны,
неверагодны
inconclusive  adj. непераканаўчы, нерашучы
incongruous  adj. неадпаведны,
непрыдатны, нязручны; недарэчны
inconsequential  adj. неістотны, няважны
inconsiderate  adj. няўважлівы
(да іншых)
inconsistent  adj. непаслядоўны;
супярэчлівы
inconsolable adj. няўцешны
inconspicuous adj. непрыкметны, непрыметны
inconvenience  n. нязручнасць,
невыгода
inconvenient adj. нязручны; an
inconvenient time/place нязручны час, нязручнае месца
incorporate  v. (in/into/within)
1. уключаць; далучаць (да чаго-н.); His suggestions were incorporated in the plan. Яго
прапановы ўключылі ў план. 2. econ. рэгістраваць як карпарацыю
incorporation  n. 1. уключэнне,
далучэнне 2. econ. інкарпарацыя
incorrect  adj. няправільны, памылковы
incorrigible  adj. непапраўны; an
incorrigible liar безнадзейны падманшчык,
страшэнны хлус
incorruptible adj. непадкупны
increase1  n. павелічэнне; рост; а pay
increase павелічэнне заработнай платы; be
on the increase павялıчвацца, узрастаць;
Сrime is on the increase. Павялічваецца колькасць злачынстваў.
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indeed
increase2 v. павялıчваць; павялıчвацца,
узрастаць; increase prices павышаць цэны;
increase speed паскараць ход
incredible  adj. 1. неймаверны,
неверагодны 2. infml цудоўны
incredulous  adj. недаверлівы; an
incredulous look недаверлівы/скептычны позірк
increment n. прыбаўка (да зарплаты); павелічэнне
incriminate v. інкрымінаваць
incrimination n. інкрымінацыя
incubate v. 1. выводзіць птушанят у
інкубатары 2. выседжваць (птушанят, куранят)
incubation n. 1. інкубацыя; штучнае вывядзенне птушанят 2. : incubation
period med., biol. скрыты перыяд хваробы
incubator n. інкубатар
incumbent  adj. : the incumbent
president цяперашні прэзідэнт
incur v. fml наклікаць на сябе; He incurred heavy expenses. Ён панёс вялікія страты.
incurable  adj. невылечны; an incurable disease невылечная хвароба
incurious adj. fml абыякавы; нецікаўны
incursion  n. fml раптоўны напад/налёт; уварванне
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 абавязаны, удзячны; I am
greatly indebted to you for your assistance. Я
вам вельмі ўдзячны за дапамогу.
indecent  adj. 1. непрыстойны; an indecent remark непрыстойная заўвага; an indecent joke непрыстойны жарт 2. неналежны; He left us with indecent haste. Ён развітаўся з намі занадта хутка.
indecipherable adj. неразборлівы
(почырк, подпіс і да т.п.)
indecision  n. 1. нерашучасць 2. няпэўнасць, непераканаўчасць
indecisive  adj. 1. нерашучы (пра
чалавека) 2. няпэўны, непераканаўчы; an
indecisive answer няпэўны адказ; indecisive
evidence непераканаўчы доказ
indeed  adv. 1. на самай справе, сапраўды; Are you pleased with your work? –
Yes, indeed. Вы задаволены сваёй працай? –
Безумоўна. 2. BrE надзвычай; We enjoyed the
ﬁlm very much indeed. Фільм нам надзвычай
спадабаўся.

indefatigable
indefatigable adj. fml нястомны
indeﬁnite  adj. няпэўны, нявызначаны; the indeﬁnite article ling. неазначальны артыкль; an indeﬁnite pronoun ling.
неазначальны займеннік
indeﬁnitely adv. бясконца; You can
keep the book indeﬁnitely. Вы можаце трымаць кнігу неабмежаваны час.
indelible adj. 1. незабыўны; an indelible impression незабыўнае глыбокае ўражанне 2. нязмыўны (таксама перан.); indelible
ink нязмыўнае чарнıла; an indelible shame
нязмыўная ганьба
indelicate  adj. fml недалікатны;
нетактоўны, бестактоўны; бястактны; an indelicate remark бестактоўная заўвага
indent  v. 1. вышчэрбліваць, назубліваць, выразаць; выдзёўбваць 2. складаць
(дакумент) у двух экзэмплярах 3. пісаць/
друкаваць з водступам; Each paragraph is indented. Кожны абзац пачынаецца з новага
радка.
indentation  n. 1. зубец, выраз,
шчарбıна 2. звıліна, выгін (берагавой лініі)
independence  n. (from) незалежнасць; самастойнасць; Independence Day
Дзень незалежнасці (ЗША, 4 ліпеня)
independent  adj. (from/of)
1. незалежны; самастойны; an independent
state незалежная дзяржава; an independent
income самастойны даход 2. ling. independent clause незалежны/галоўны сказ
independently  adv. незалежна;
самастойна; паасобку; They travelled independently. Яны падарожнічалі паасобку.
indescribable adj. неапісальны;
невыказны, невымоўны
indestructible adj. неразбуральны, непарушны
indeterminate  adj. 1. нявызначаны; няпэўны; неканчатковы 2. math. indeterminate equation неазначальнае ўраўненне
index1 n. 1. (pl. indexes) каталог; алфавтны спіс; subject index прадме тны паказал ьнік 2. (pl. indexes or indices) ıндэкс;
каэфіцыент; price index ıндэкс цэн
index2 v. 1. запıсваць, заносіць (у спіс)
2. індэксаваць
indexation n. індэксаванне
index ﬁnger n. указальны палец
Indian1  n. 1. індыец; індыянка (пра
жыхароў Індыі) 2. індзеец; індыянка (пра
карэнных жыхароў Амерыкі)
Indian2 adj. 1. індыйскі 2. індзейскі
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indiscriminately
Indian summer n. бабіна лета
indicate v. 1. паказваць 2. абазначаць;
сведчыць; His words indicated a willingness to
assist. Яго словы сведчылі аб жаданні дапамагчы.
indication  n. сведчанне, знак; паказанне
indicative1  n. ling. the indicative
індыкатыў, абвесны лад
indicative2 adj. 1. fml (of) якı паказвае, сведчыць 2. ling. абвесны; the indicative
mood абвесны лад
indicator  n. 1. стрэлка; паказальнік
2. tech., chem. індыкатар
indices pl. → index
indifference  n. (to) абыякавасць,
раўнадушша; He showed complete indifference
to everyone around him. Ён праяўляў поўнае
раўнадушша да ўсіх вакол.
indifferent  adj. (to) абыякавы,
раўнадушны
indigenous  adj. fml (to) мясцовы,
тутэйшы, туземны; indigenous population
карэннае насельніцтва; animals indigenous
to Africa жывёлы, што водзяцца ў Афрыцы
indigestion  n. нястраўнасць,
расстройства страўніка
indignant  adj. (at/about) абураны;
be indignant at smth. абурaцца чым-н.
indignation n. (at/about) абурэнне
indigo1  n. індыга, цёмна-сıні (колер,
фарба)
indigo2 adj. індыгавы, цёмна-сıні; indigo blue сıне-фіялетавы
indirect  adj. непрамы; ускосны; an
indirect answer ухıлісты/унıклівы адказ; an
indirect route абходны шлях; indirect taxes
ускосныя падаткі
indirect object n. ling. ускоснае дапаўненне
indirect speech  n. ling. ускосная мова
indiscipline n. fml недысцыплінаванасць
indiscreet  adj. 1. неасцярожны,
неабачлівы 2. нясцıплы; нетактоўны; an indiscreet question нетактоўнае пытанне
indiscretion  n. 1. неасцярожны
ўчынак; He committed an indiscretion. Ён прагаварыўся. 2. нясцıпласць
indiscriminate  adj непатрабавальны, непераборлівы; бязладны
indiscriminately  adv. сумбурна, бязладна

indispensable
indispensable  adj. (to) (абсалютна) неабходны; незаменны; Air is indispensable to life. Паветра неабходна для жыцця.
indisposed adj. fml нездаровы
indisputable  adj. бясспрэчны;
an indisputable fact бясспрэчны факт
indistinct  adj. невыразны, няясны;
расплывісты, расплыўчаты
indistinguishable  adj. нераспазнавальны; неадметны; невыразны
individual1  n. індівıдуум, індывıд, асоба
individual2  adj. індывідуальны,
асабıсты
individualism  n. індывідуалıзм
individuality  n. індывідуальнасць
individualize  v. рабıць індывідуальным, надаваць своеасаблıвы характар
indivisible adj. непадзельны
indoctrinate  v. падвяргаць ідэалагıчнай апрацоўцы
indoctrination  n. ідэалагıчная
апрацоўка
Indo-European  adj. індаеўрапейскі
indoor  adj. хатні, пакаёвы; indoor
clothes хатняе адзенне, хатняя адзежа; indoor games гульні ў памяшканні/спартыўнай
зале; an indoor swimming pool закрыты
басейн
indoors adv. у доме, у памяшканні
induce  v. 1. fml прымушаць 2. med.
стымуляваць (роды) 3. заахвочваць; схіляць;
уплываць, пераконваць
inducement  n. стымул; ﬁnancial
inducements фінансавыя стымулы
inductance n. phys. індуктыўнасць
induction  n. індукцыя (у розных
знач.)
indulge  v. 1. патураць 2. (in) дазваляць сабе, не адмаўляць сабе (у асалодзе);
Only rarely could he indulge in a glass of wine.
Толькі зрэдку ён мог дазволіць сабе выпіць
чарку віна.
indulgence  n. (to/towards) патуранне, паблажка; Smoking is his only indulgence. Курэнне – адзінае, што ён сабе дазваляе.
indulgent  adj. паблажлівы, спагадлівы; indulgent parents не вельмі строгія
бацькı
industrial  adj. прамысловы; вытворчы; industrial goods прамысловыя тава-
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inexhaustible
ры; an industrial action забастоўка, страйк;
an industrial estate прамысловая зона (часта
на ўскраіне горада)
industrialist n. прамысловец
industrialization, BrE -isation
n. індустрыялізацыя
industrialize, BrE -ise  v. індустрыялізаваць
industrious adj. працавıты, старанны, руплıвы
industry  n. прамысловасць; галіна
прамысловасці; heavy/engineering/food industry цяжкая/машынабудаўнıчая/харчовая
прамысловасць
inedible  adj. неядомы, непрыдатны
для ежы
ineffective adj. нядзейсны, безвыніковы, дарэмны
ineffectual  adj. fml безвыніковы,
няўдалы; an ineffectual person няўдачнік
inefﬁcient  adj. 1. няздольны, няздатны, няўмелы; an inefﬁcient government
няздольны ўрад 2. нядзейсны; малапрадуктыўны; inefﬁcient use of energy малапрадуктыўнае скарыстанне энергіі
inelegant adj. неэлегантны
ineligible  adj. (for) непрыдатны,
непрыгодны
inept  adj. няўмелы; нязграбны; недарэчны; an inept remark недарэчная заўвага
inequality  n. няроўнасць, несправядлıвасць
inert  adj. 1. fml вялы, пасıўны, бяздзейны 2. phys. інертны, неактыўны
inertia  n. 1. вяласць, пасıўнасць, бяздзейнасць 2. phys. iнерцыя, інертнасць;
through inertia па інерцыі
inescapable  adj. немінучы,
непазбежны, няўхıльны
inessential adj. неістотны, няважны
inestimable adj. fml неацэнны
inevitable1  n. the inevitable немінучасць, непазбежнасць
inevitable2  adj. немінучы, непазбежны
inexact adj. недакладны
inexcusable  adj. недаравальны;
inexcusable behaviour недаравальныя паводзіны
inexhaustible  adj. 1. невычэрпны, невычарпальны; inexhaustible energy
невычэрпная энергія; inexhaustible patience
бясконцае цярпенне; an inexhaustible supply
невычэрпны запас 2. нястомны

inexpedient
inexpedient adj. немэтазгодны
inexpensive adj. недарагı, танны
inexperience  n. нявопытнасць,
неспрактыкаванасць
inexperienced adj. нявопытны,
неспрактыкаваны
inexpert  adj. няўмелы, некваліфікаваны
inexplicable adj. невытлумачальны, незразумелы
infallibility  n. 1. беспамылковасць 2. надзейнасць
infallible  adj. 1. беспамылковы,
бясхıбны 2. надзейны, пэўны; an infallible
method надзейны спосаб; an infallible proof
неабвержны доказ
infamous adj. fml няслаўны, бясслаўны, ганебны
infancy n. дзяцıнства
infant  n. fml дзіця, дзіцё, немаўля; infant mortality дзіцячая смяротнасць
infantile  adj. 1. дзіцячы; infantile
paralysis med. дзіцячы параліч 2. derog.
інфантыльны; an infantile mind інфантыльны розум
infantilism n. psychol. інфантылıзм
infantry n. пяхота
infatuation  n. (with) 1. улюбёнасць 2. цяга
infect v. (with) заражаць (чым-н.)
infection n. заражэнне
infectious adj. 1. інфекцыйны, заразны 2. заразлівы; infectious laughter заразлівы смех
infer  v. рабıць выснову; From what did
you infer that? З чаго ты зрабіў гэтую выснову?
inference  n. 1. вывад, заключэнне,
выснова 2. вывядзенне
inferior  adj. (to) дрэнны; горшы
(якасцю); ніжэйшы (паводле становішча);
The goods were of inferior quality. Тавары
былі дрэннай якасці.
inferiority  n. нізкасортнасць;
непаўнацэннасць; an inferiority complex комплекс непаўнацэннасці/непаўнавартасці
infernal  adj. fml пякельны (таксама
перан.)
inferno n. fml пекла
infertile  adj. 1. неўрадлıвы, неўраджайны (пра зямлю) 2. med. стэрыльны,
бясплодны (пра людзей, жывёл, расліны)
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inﬂexible
infest  v. (with) навадняць (чым-н.);
кішэць; Mice infested the old house. Мышы
апанавалі стары дом; а shark-infested sea
мора, у якıм кішаць акулы
inﬁdelity  n. (to) здрада; здрадлівасць; нявернасць
inﬁghting  n. міжусобіца, унутраная
барацьба
inﬁltrate1 n. med. інфільтрат
inﬁltrate2  v. 1. прасочвацца (пра
ваду) 2. пранікаць
inﬁltration  n. інфільтрацыя,
пранікненне (у розных знач.)
inﬁnite adj. бязмежны, бясконцы; inﬁnite gratitude бясконцая ўдзячнасць
inﬁnitesimal  adj. fml бясконца
малы
inﬁnitive  n. ling. інфінітыў, неазначальная форма дзеяслова
inﬁnity  n. 1. бясконцасць; бязмежнасць; бяскрайнасць 2. math. бесканечнасць
inﬁrm  adj. 1. нядужы, слабы; кволы,
лядашчы 2. няцвёрды; inﬁrm of purpose
нерашучы
inﬁrmary n. бальнıца; амбулаторыя
inﬁrmity  n. 1. нядужасць, слабасць
2. недамаганне; хвароба
inﬁx n. ling. ıнфікс
inﬂame  v. 1. med. запаляцца (пра
рану); выклікаць запаленне 2. fml (with)
узбуджаць, узрушваць
inﬂamed  adj. запалёны (пра частку
цела); an inﬂamed eye/throat запалёнае вока/
горла
inﬂammable  adj. які лёгка загараецца/узгараецца; Petrol is highly inﬂammable.
Бензін лёгка ўспыхвае.
inﬂammation  n. med. запаленне;
inﬂammation of the lungs запаленне лёгкіх
inﬂate  v. 1. надзімаць (паветрам або
газам) 2. econ. узнімаць (цэны)
inﬂated adj. 1. празмерна павялıчаны
(пра цану) 2. пыхлıвы, фанабэрысты, празмерна ганарысты; inﬂated with pride пыхлıвы
ад важнасці; inﬂated language напышлівая
мова
inﬂation  n. 1. econ. інфляцыя 2. надзіманне
inﬂect  v. ling. 1. скланяць; спрагаць
2. дабаўляць/мяняць канчатак
inﬂection, inﬂexion n. ling. 1. змяненне формы слова 2. флексія; канчатак (слова)
inﬂexible  adj. 1. нягıбкі, нягнуткі;
inﬂexible twigs нягнуткія галıнкі; an inﬂexi-

inﬂict
ble system нягıбкая сістэма 2. непахıсны,
няўмольны; an inﬂexible will непахıсная воля
inﬂict  v. (on/upon) 1. наносіць (удар,
рану і да т.п.) 2. навязваць (погляды); навя з вацца, набівацца; I don’t wish to inﬂict myself on you. Я не хачу набівацца да вас.
inﬂiction  n. нанясенне (удару);
прычыненне (болю)
inﬂuence1  n. (over, on/upon, with)
уплыў, уздзеянне; under the inﬂuence of пад
уплывам; а man of inﬂuence уплывoвая
асоба
inﬂuence2 v. рабıць уплыў, уплываць,
уздзейнічаць (на што-н., каго-н.)
inﬂuential  adj. уплывовы; аўтарытэтны
inﬂuenza n. med. fml грып
inﬂux n. (of) прыток, прылıў, наплыў;
an inﬂux of tourists наплыў турыстаў
inform v. (of/about) паведамляць, інфармаваць; inform on smb. даносіць на каго-н.
informal  adj. 1. нефармальны; неафіцыйны 2. просты; звычайны (пра адзенне)
3. ling. размоўны (пра слова, стыль)
informality n. нязмушанасць
informant  n. 1. інфарматар
2. інфармант
informatics  n. comput. інфарма тыка
information  n. (on/about) паведамленне, звесткі, інфармацыя; an interesting piece of information цікавая інфармацыя;
the information bureau бюро даведак; information science comput. інфарматыка ♦ for
your information infml да вашага ведама
informative  adj. інфарматыўны,
змястоўны
informed adj. (about) дасведчаны
informer n. даносчык; інфарматар
infrared adj. phys. інфрачырвоны
infrastructure  n. інфраструктура
infrequent adj. рэдкі, нячасты
infringe  v. (on/upon) парушаць (закон, правы, правілы і да т.п.)
infringement  n. парушэнне (закона, правоў, правіл і да т.п.)
infuriate v. прыводзіць у шаленства/лютасць
ingenious  adj. 1. арыгінальны,
адмысловы (пра план, прыладу і да т.п.)
2. вынаходлівы (пра чалавека)
ingenuity n. вынаходлівасць; адмысловасць; арыгінальнасць
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inject
ingenuous  adj. прастадушны;
няхıтры; наıўны, нявoпытны
ingot n. злıтак (металу)
ingrained adj. закаранелы; ingrained
habits/prejudices закаранелыя звычкі/забабоны, прымхі
ingratiate v. паддобрывацца, падлıзвацца (да каго-н.), запабягаць (перад кім-н.)
ingratiating adj. няшчыры; падлıзлівы; an ingratiating smile ліслıвая ўсмешка
ingratitude n. няўдзячнасць
ingredient  n. інгрэдыент, састаўная частка, кампанент
inhabit v. насяляць, жыць
inhabitant n. жыхар, насельнік
inhale v. удыхаць
inherent  adj. уласцıвы; прыроджаны; неад’емны; inherent rights неад’емныя
правы; inherent contradictions унутраныя
супярэчнасці
inherit  v. атрымліваць у спадчыну,
наследаваць
inheritable adj. biol. спадчынны
inheritance n. 1. спадчына; 2. biol.
наследаванне
inheritor  n. (of) наследнік, спадкаемца
inhibit  v. 1. перашкаджаць; замінаць;
стрымліваць; Tight clothing may inhibit
breathing. Цеснае адзенне можа перашкаджаць дыханню. 2. скоўваць; His presence inhibits me. Яго прысутнасць скоўвае мяне.
inhibited adj. скаваны, скованы (пра
чалавека)
inhibition  n. скаванасць; стрымліванне пачуццяў
inhospitable  adj. (to/towards)
негасцıнны, няветлівы
inhuman  adj. 1. бесчалавечны,
бязлıтасны 2. нечалавечы, нялюдскі
inhumane adj. негуманны; люты
inhumanity n. бесчалавечнасць
initial1 n. звыч. pl. initials ініцыялы
initial2 adj. (перша)пачатковы
initial3  v. : initial a document ставіць
ініцыялы пад дакументам
initially  adv. упачатку, напачатку,
спачатку
initiate v. fml пачынаць
initiative  n. 1. ініцыятыва; пачын; on
one’s own initiative па сваёй ініцыятыве
2. the initiative знаходлівасць, дасцıпнасць
inject  v. (into, with) 1. рабıць укол;
упырскваць, уводзіць 2. дадаваць, прыўно-

injection
сіць; inject a remark уставіць заўвагу 3. укладваць (сродкі ў што-н.)
injection n. 1. укол, ін’екцыя 2. укладанне; an urgent cash injection тэрміновае
грашовае ўкладанне
injunction  n. 1. fml загад, прадпісанне 2. law (against) судовая забарона
injure v. 1. пашкоджваць, раніць, калечыць; Ten people were injured in the accident.
Дзесяць чалавек былі пакалечаны ў выніку
гэтай аварыі. 2. крыўдзіць, абражаць
injured1 n. the injured калекі
injured2 adj. 1. паранены, пакалечаны
2. пакрыўджаны, абражаны
injurious  adj. fml (to) шкодны;
Smoking is injurious to your health. Курэнне
шкодзіць здароўю.
injury  n. (to) 1. рана, раненне; траўма; a head injury траўма галавы 2. пашкоджанне, шкода 3. крыўда, знявага, паклёп
injustice  n. несправядлıвасць; racial/social injustice расавая/сацыяльная несправядлıвасць
ink  n. чарнıла; printer’s ink друкарская
фарба; written in ink напıсанае чарнıлам
inkling n. намёк; уяўленне; I hadn’t the
least inkling of their intentions. У мяне не
было ніякага ўяўлення аб іх намерах.
inlaid1 adj. (with) інкруставаны
inlaid2 past, p.p. → inlay
inland  adv. унутр/углыб краıны; We
drove inland. Мы ехалі ўглыб краіны.
in-laws  n. pl. infml сваякı з боку мужа
або жонкі
inlay1 n. інкрустацыя
inlay2  v. (inlaid) інкруставаць, інкруставацца
inlet n. 1. вузкі залıў; фіёрд 2. tech. упуск;
увод 3. устаўка (у адзенні)
inmate  n. 1. пацыент (псіхіятрычнай
бальніцы); жыхар (прытулка) 2. зняволены (у
турме)
inn n. 1. BrE, dated карчма, шынок 2. AmE
невялıкая загарадная гасцıніца
innards n. pl. infml вaнтробы
innate adj. прыроджаны; прыродны
inner  adj. 1. унутраны; an inner voice
унутраны голас 2. духоўны, інтымны; патаемны (пра думкі); an inner life духоўны свет
innermost  adj. найглыбейшы; innermost feelings найглыбейшыя пачуцці
innocence n. 1. невінаватасць, бязвıннасць 2. нявıннасць; цнатлıвасць; наıўнасць
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inquisition
innocent adj. 1. невінаваты 2. нявıнны;
цнатлıвы; наıўны
innocuous  adj. fml бясшкодны; бяскрыўдны
innovate v. рабıць новаўвядзенні
innovation  n. 1. (in) інавацыя;
новаўвядзенне; recent technological innovations тэхналагıчныя інавацыі апошняга часу
2. наватарства
innovative adj. наватарскі
innuendo n. derog. ускосны намёк;
інсінуацыя
innumerable adj. незлічоны
inoculate  v. (against) прышчэпліваць, рабıць ін’екцыю (вакцыны)
inoculation  n. прышчэпка; ін’екцыя
inoffensive adj. бяскрыўдны; an inoffensive remark бяскрыўдная заўвага
inoperable  adj. 1. med. неаперабельны; an inoperable cancer неаперабельны
рак 2. fml непрыдатны
inoperative  adj. fml 1. неэфектыўны 2. нядзейсны, няспраўны (пра механізм)
inopportune  adj. fml недарэчны;
несвоечасовы; They arrived at an inopportune
moment. Яны прыехалі/прыйшлі несвоечасова.
inorganic  adj. неарганıчны; inorganic chemistry неарганıчная хıмія
inpatient n. cтацыянарны хворы
input1 n. 1. уклад (у што-н.) 2. comput.
увод (інфармацыі)
input2 v. comput. (input) уводзіць; input
text/ﬁgures уводзіць тэкставую/лıчбавую інфармацыю
inquest  n. (on/into) 1. следства, дазнанне; a coroner’s inquest першаснае расследаванне прычын і абставін смерці 2. расследаванне, разбор (перан.)
inquire  v. пытаць, пытацца; даведвацца, высвятляць; 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
дапытлівы розум
inquiry  n. (about) 1. пытанне; запыт; a letter of inquiry пісьмовы запыт;
make inquiries наводзіць даведкі 2. (into)
расследаванне; даследаванне; апытанне
inquisition  n. 1. the Inquisition
hist. інквізıцыя 2. fml адшукванне, дослед

inquisitive
inquisitive  adj. дапытлівы; цікаўны; Don’t be so inquisitive! Не будзь такім
цікаўным!
inroad n. (into) 1. набег, нашэсце, навала 2. замах; make inroads into/on smth.
зрабıць замах на што-н.
inrush  n. напор, націск; an inrush of
water наплыў вады
insane  adj. 1. infml вар’яцкі; звар’яцелы; He went insane. Ён звар’яцеў. 2. псіхıчна
хворы
insanitary  adj. антысанітарны,
негігіенıчны; insanitary conditions антысанітарныя ўмовы
insanity  n. 1. псіхıчная хвароба
2. infml вар’яцтва; шаленства
insatiable  adj. ненасытны; прагны;
insatiable appetite ненасытны апетыт; insatiable desire няўтольнае жаданне, прага
inscribe v. 1. надпıсваць; прысвячаць
2. уносіць у спіс; рэгістраваць
inscription n. надпіс; прысвячэнне
inscrutable  adj. незразумелы, загадкавы; inscrutable mystery неспасцıжная
таямнıца
insect n. насякомае
insecticide n. інсектыцыд
insecure  adj. 1. ненадзейны; небяспечны 2. (about) няўпэўнены
inseminate v. апладняць
insemination  n. апладненне; artiﬁcial insemination штучнае апладненне
insensible adj. 1. (to) нечуллıвы (да
чаго-н.) 2. непрытомны
insensitive  adj. (to) нечуллıвы;
нячулы (пра чалавека)
inseparable  adj. (from) непадзельны; непарыўны, неад’емны
insert v. (in/into) устаўляць; insert a letter into a word уставіць лıтару ў слова
insertion  n. устаўка; увядзенне, укараненне
inshore1  adj. прыбярэжны; an inshore
wind вецер з мора
inshore2 adv. у напрамку да берага
inside1 n. 1. унутранасць 2. спод, левы
бок (адзення) ♦ inside out навыварат
inside2  adj. унутраны; inside information сакрэтная інфармацыя
inside3 adv. усярэдзіне, унутры; унутр;
Come inside! Заходзьце ў хату!
inside4 prep. 1. (у прасторавым знач.)
у; унутры (чаго-н.); He is inside the house. Ён
у хаце. 2. (у часавым знач.) раней чым; The
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inspection
job is unlikely to be ﬁnished inside (of) a month.
Праца наўрад ці будзе скончана раней чым
праз месяц.
insider n. інсайдар
insidious adj. 1. каварны, вераломны;
здрадніцкі 2. прыхаваны
insight  n. (into) пранıклівасць; разуменне; інтуıцыя; a man of insight пранıклівы
чалавек; understand smth. through insight
разумець што-н. інтуітыўна
insignia n. pl. 1. знакі ўзнагароды; ордэны 2. знакі адрознення (у вайскоўцаў)
insigniﬁcance  n. нязначнасць,
малаважнасць
insigniﬁcant  adj. нязначны,
неістотны, малаважны
insincere  adj. няшчыры; крывадушны
insinuate v. намякаць; What are you
insinuating? На што вы намякаеце?
insinuation n. інсінуацыя; намёк
insipid  adj. 1. нясмачны; insipid food
нясмачная ежа 2. вялы; нецікавы; an insipid
conversation/talk нецікавая размова
insist  v. (on/upon) настойваць, настойліва патрабаваць; дамагацца; I insisted on her
coming with us. Я настойваў, каб яна ішла разам з намі.
insistence  n. настойлівасць; упартасць; патрабаванне
insistent  adj. (on/upon) 1. настойлівы; упарты; insistent demands настойлівыя
патрабаванні 2. пıльны, пıльна патрэбны
insofar as conj. fml (таксама in so
far as) паколькі
insole n. вусцілка
insolence  n. дзёрзкасць, нахабнасць,
грубасць
insolent  adj. дзёрзкі, нахабны, грубы; insolent behaviour нахабныя паводзіны
insoluble  adj. 1. невырашальны
2. chem. нерастваральны
insolvent adj. неплацежаздольны
insomnia  n. med. бяссонніца, бяссонне; suffer from insomnia пакутаваць ад
бяссонніцы
insomniac  n. med. чалавек, якı
пакутуе на бяссонніцу
inspect  v. інспектаваць; аглядаць;
правяраць
inspection  n. 1. агляд; праверка; on
closer inspection пры бліжэйшым разглядзе
2. інспекцыя; кантроль; рэвıзія

inspector
inspector  n. інспектар; кантралёр;
рэвізор
inspiration n. (for) натхненне
inspire  v. 1. натхняць; inspire smb. to
smth. натхняць каго-н. на што-н. This success
will inspire us to greater efforts. Гэты поспех
будзе натхняць нас на большыя намаганні.
2. абуджаць, выклікаць (пачуццё); not inspire
conﬁdence не выклікаць даверу
inspired adj. натхнёны
instability  n. 1. няўстойлівасць
2. неўраўнаважанасць (характару)
install  v. 1. устанаўліваць; They have
installed central heating. Яны ўстанавілі цэнтральнае ацяпленне. 2. прызначаць на пасаду
installation  n. 1. устаноўка; уладкаванне 2. інсталяцыя (пра твор мастацтва)
instalment  n. 1. узнос, унёсак;
pay by instalments плацıць у растэрміноўку
2. асобны выпуск, частка (кніжкі, тэлесерыяла і да т.п., якія выходзяць праз пэўны
тэрмін)
instance  n. (of) прыклад; выпадак
♦ for instance напрыклад; in the ﬁrst instance
fml у першую чаргу
instant1  n. імгненне, міг, момант; He
left that very instant. У той жа момант ён пайшоў; in an instant мıгам, праз хвілıну; I’ll be
back in an instant. Я мігам вярнуся.
instant2 adj. 1. неадкладны 2. : instant
coffee хуткарастваральная кава
instantaneous  adj. вокамгненны; an instantaneous decision вокамгненнае
рашэнне
instantly adv. зараз жа, неадкладна
instead adv. замест, узамен
instead of  prep. замест, узамен; Will
you do it instead of me? Ты не зробіш гэта замест мяне?
instep n. anat. пад’ём (нагі)
instigate v. 1. выклікаць; стымуляваць 2. прымушаць; схіляць, падбухторваць
instinct n. 1. інстынкт; an instinct for
survival інстынкт выжывання; by instinct
інстынктыўна 2. інтуıцыя
instinctive adj. інстынктыўны, падсвядомы, інтуітыўны
institute1  n. 1. інстытут; установа; a
research institute даследчы інстытут 2. таварыства; суполка
institute2  v. fml 1. устанаўліваць,
засноўваць 2. уводзіць
institution  n. 1. установа; інстытут; арганізацыя 2. звычка, традыцыя; норма
паводзін 3. устанаўленне
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insurance
instruct  v. 1. навучаць 2. інструктаваць
instruction  n. 1. pl. instructions
інструкцыя, указанне; Follow the instructions
on the packet. Прытрымлівайцеся інструкцыі
на пакеце. 2. навучанне
instructive  adj. інструктыўны, навучальны
instructor  n. 1. інструктар (па плаванні, лыжах і да т.п.) a ski instructor
інструктар па лыжах 2. AmE выкладчык
(у каледжы, універсітэце)
instrument  n. інструмент, прылада, прыбор; a musical instrument музычны
інструмент
instrumental  adj. 1. (in) карысны; важны; He was instrumental in obtaining
the order. Ён садзейнічаў атрыманню заказу.
2. mus. інструментальны; instrumental music
інструментальная музыка 3. ling. творны
(склон)
insubordinate  adj. fml непакорны, непакорлівы
insubstantial  adj. 1. lit. нерэальны, ілюзорны 2. негрунтоўны, беспадстаўны
insufferable  adj. невыносны, нясцерпны
insufﬁcient  adj. (for) недастатковы,
няпоўны, абмежаваны; insufﬁcient evidence
недастатковы доказ
insular adj. астраўны; перан. абмежаваны; вузкі
insulate v. ізаляваць; засцерагаць
insulating tape  n. ізаляцыйная
стужка
insulation n. ізаляцыя
insulator n. ізаляцыйны матэрыял
insulin n. biochem., pharm. інсулıн
insult1 n. (to) абраза, знявага; The questions were an insult to me. Гэтыя пытанні былі
для мяне абразай.
insult2  v. абражаць, зневажаць; She felt
insulted. Яна адчувала сябе абражанай.
insuperable  adj. fml неадольны;
непераможны; insuperable difﬁculties неадольныя цяжкасці
insupportable  adj. нясцерпны,
невыносны; insupportable behaviour нясцерпныя паводзіны
insurance n. 1. страхаванне; life insurance страхаванне жыцця 2. страхавы
ўзнос; страхавая прэмія 3. (against) сродак
абароны; гарантыя

insurance policy
insurance policy  n. страхавы
поліс
insure v. 1. (against/for) страхаваць; He
insured his car for £10 000. Ён застрахаваў
свой аўтамабіль на 10 000 фунтаў. 2. забяспечваць, гарантаваць
insured adj. застрахаваны
insurer  n. страхоўшчык; страхавая
кампанія
insurmountable  adj. fml неадольны; непераможны; an insurmountable
obstacle неадольная перашкода
insurrection n. паўстанне
intact  adj. цэлы, непашкоджаны; некрануты, незачэплены; She kept her reputation
intact. Яна зберагла сваю рэпутацыю.
intake  n. 1. набор (колькасць прынятых на працу, вучобу і да т.п.) 2. спажыванне; sugar intake спажыванне цукру; food intake рацыён 3. : an intake of breath удых
intangible  adj. неадчувальны; intangible ideas няясныя ідэі
integer n. math. цэлы лік
integral  adj. 1. (to) істотны, неад’емны 2. поўны, цэлы
integrate v. інтэграваць; асіміляваць
integrated  adj. інтэграваны; комплексны; збалансавaны; an integrated school
змешаная школа (для дзяцей розных рас або
сацыяльных груп)
integration n. інтэграцыя
integrity n. 1. сумленнасць; чысціня;
надзейнасць; a man of integrity сумленны,
прынцыповы чалавек 2. fml цэласнасць;
national/territorial integrity нацыянальная/
тэрытарыяльная цэласнасць
intellect  n. 1. інтэлект, розум; a
person of superior intellect чалавек вялıкага
розуму 2. разумны чалавек
intellectual1  n. 1. інтэлігент,
прадстаўнıк інтэлігенцыі; the intellectuals
інтэлігенцыя 2. інтэлектуал; інтэлектуалка
intellectual2 adj. інтэлектуальны,
разумовы; разумны
intelligence  n. 1. розум, інтэлект;
great/keen/high intelligence высокі ўзровень
разумовага развіцця 2. звесткі, інфармацыя
3. разведка; the intelligence service разведвальная служба
intelligent  adj. 1. разумны, кемлівы, дасцıпны 2. comput. інтэлектуальны;
intelligent systems інтэлектуальныя сістэмы
intelligible adj. зразумелы
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interchange
intend  v. 1. хацець, збірацца, наважвацца, мець намер; She intended to catch the
early train but missed it. Яна збіралася ехаць
першым цягніком, але спазнілася. 2. мець на
ўвазе
intended  adj. (for) прызначаны; The
book is intended for adults. Кніжка прызначаецца для дарослых.
intense  adj. моцны; інтэнсıўны; intense cold/pain моцны холад/боль; intense
heat спякота
intensiﬁcation  n. інтэнсіфікацыя; узмацненне
intensify v. узмацняць; узмацняцца
intensity n. інтэнсıўнасць; сıла, моц;
напружанасць
intensive adj. інтэнсıўны; напружаны
intensive care  n. інтэнсıўная тэрапıя; an intensive care unit блок інтэнсıўнай
тэрапıі
intent1  n. fml or law намер; мэта; with
good/evil intent з добрым/благıм намерам
♦ to all intents and purposes BrE фактычна,
па сутнасці
intent2  adj. (on/upon) захоплены,
засяроджаны; які мае рашучы намер; She is
intent on her new book. Яна захоплена працай
над сваёй новай кнігай.
intention  n. (of) намер; план; мэта;
задума; He has no intention of going abroad.
У яго няма намеру ехаць за мяжу.
intentional adj. наўмысны
inter v. fml хаваць (нябожчыка)
interact v. (with) узаемадзейнічаць
interaction n. (between, with) узаемадзеянне; interaction between a teacher and
a student узаемадзеянне памıж настаўнікам і
студэнтам
interactive adj. 1. дыялагıчны; interactive teaching дыялагıчнае навучанне
2. comput. інтэрактыўны; interactive systems
інтэрактыўныя сістэмы
intercede  v. fml (for, on behalf of)
заступацца (за каго-н.); хадайнічаць
intercept  v. 1. перахопліваць; intercept a letter перахапıць ліст 2. перапыняць
(падачу святла, вады і да т.п.) 3. падслухваць, падслухоўваць (тэлефонную размову)
interception  n. 1. перахоп, перахопліванне 2. падслухоўванне, падслухванне
interchange1  n. 1. абмен; interchange of ideas абмен думкамі 2. перастаноўка; замена; чаргаванне 3. tech. (транспартны) раз’езд

interchange
interchange2  v. 1. абменьвацца;
interchange ideas абменьвацца думкамі
2. перастаўляць; interchange the front and
rear tyres of a car перастаўляць пярэднія і
заднія шыны машыны
interchangeable  adj. узаемазамяняльны
intercity adj. міжгарадскı (пра транспарт)
intercom  n. перагаворнае прыстасаванне; селектар
interconnect  v. злучацца; interconnecting rooms сумежныя пакоі
interconnected  adj. узаемазвязаны
interconnection n. узаемасувязь
intercontinental  adj. міжкантынентальны; intercontinental ﬂights міжкантынентальныя палёты
intercourse n. 1. fml зносіны; стасункі 2. : (sexual) intercourse палавыя зносіны
interdepartmental  adj.
міжведамасны; interdepartmental rivalry
міжведамаснае саперніцтва
interdependent  adj. узаемазалежны
interdisciplinary adj. міждысцыплінарны
interest1  n. 1. (in) цікавасць, інтарэс;
be of interest быць цікавым; take interest in
smth. цікавіцца чым-н. 2. ﬁnance працэнты;
interest rate працэнтная стаўка; Six percent
interest is paid on all accounts. Па ўсіх рахунках выплачваецца 6%.
interest2 v. цікавіць; Politics doesn’t interest me. Палітыка мяне не цікавіць.
interested  adj. (in) зацікаўлены; an
interested party зацікаўлены бок; an interested look on her face зацікаўленасць на яе твары; Are you interested in politics? Вы цікавіцеся палітыкай?; I’d be interested to know the results. Мне было б цікава даведацца пра
вынікі.
interesting adj. цікавы
interface  n. comput. інтэрфейс (таксама перан.)
interfere  v. 1. (in) умешвацца; She
never interferes in other people’s affairs. Яна
ніколі не ўмешваецца ў чужыя справы.
2. (with) шкодзіць, перашкаджаць; замінаць;
This noise interferes with my work. Гэты шум
перашкаджае маёй працы.
interference  n. (in, with) 1. умяшанне 2. перашкода; 3. ling. інтэрферэнцыя
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international
interferon n. biol. інтэрферон
intergovernmental  adj. міжурадавы
interim1 n. : in the interim тым часам
interim2 adj. часовы; прамежкавы; interim measures часовыя меры
interior1  n. 1. унутранасць; інтэр’ер
2. the interior унутраныя, глыбıнныя раёны
краıны; He made a journey into the interior of
China. Ён зрабіў падарожжа ўглыб Кітая. 3. :
Minister of the Interior мінıстр унутраных
спраў
interior2 adj. унутраны
interior decorator  n. дэкаратар
interior design  n. дызайн
інтэр’ера
interject  v. fml устаўляць (у размове), перабіваць
interjection  n. 1. вокліч 2. ling.
выклıчнік
interlingual adj. ling. міжмоўны
interlocutor n. fml суразмоўца
interloper n. няпрошаны госць
interlude  n. 1. перапынак; прамежкавы эпізод 2. mus. інтэрлюдыя
intermediary n. пасрэднік
intermediate  adj. (between) прамежкавы; пераходны
interment n. fml пахаванне
intermezzo  n. (pl. intermezzi or
intermezzos) mus., theatre інтэрмецца
interminable  adj. бясконцы;
бязмежны; an interminable speech бясконцая
прамова
intermingle  v. (with) змешваць;
змешвацца
intermission n. 1. перапынак, паўза
2. AmE антракт
intermittent  adj. перарывісты; intermittent signals перарывістыя сігналы
intern1  n. AmE інтэрн (студэнт-старшакурснік або выпускнік, які працуе пад
кіраўніцтвам спецыяліста)
intern2 v. інтэрнıраваць
internal adj. унутраны; internal trade/
ﬂight унутраны гандаль/рэйс; internal injuries пашкоджанні ўнутраных органаў
internal combustion engine
 n. tech. рухавıк унутранага згарання
internally adv. 1. знутры 2. унутрана,
у душы
international  adj. інтэрнацыянальны; міжнародны

internecine
internecine adj. fml міжусобны
Internet  n. the Internet інтэрнэт; I
found information on the Internet. Я знайшоў
гэтую інфармацыю ў інтэрнэце.
internist  n. AmE урач па ўнутраных
хваробах, тэрапеўт
internship n. AmE інтэрнатура
interplay  n. (of/between) fml
узаемадзеянне, узаемасувязь; the interplay of
colours узаемадзеянне колераў
Interpol  n. Інтэрпол (міжнародная
арганізацыя паліцыі)
interpose v. fml 1. устаўляць (заўвагу, пытанне); interpose an objection запярэчыць 2. перабіваць
interpret v. 1. інтэрпрэтаваць; тлумачыць; I interpreted his silence as a refusal.
Я зразумеў яго маўчанне як адмову. 2. перакладаць вусна
interpretation  n. інтэрпрэтацыя;
тлумачэнне
interpreter  n. 1. перакладчык (вусны) 2. інтэрпрэтатар
interregnum  n. fml міжцарства
(таксама перан.)
interrelated adj. узаемазвязаны
interrelationship  n. (of/between) (таксама interrelation) узаемаадносіны, узаемасувязь
interrogate v. дапытваць, рабıць допыт
interrogation n. допыт
interrogative adj. ling. пытальны;
interrogative pronouns пытальныя займеннікі
interrupt v. перапыняць, перабіваць;
Sorry to interrupt, John. Прабач, што перабіваю, Джон.
interruption  n. перапынак; перашкода, замıнка
intersect  v. 1. перасякаць; перасякацца 2. перакрыжоўваць; перакрыжоўвацца
intersection  n. 1. перасячэнне; the
point of intersection math. кропка або лıнія
перасячэння 2. скрыжаванне (дарог)
intersperse  v. 1. раскідаць, рассыпаць 2. рабıць разнастайным; упрыгожваць
interstate  adj. AmE міжштатавы; an
interstate highway міжштатавая шаша
intertwine  v. сплятаць; сплятацца;
Their arms were intertwined. Іхнія рукі
спляліся.
interval  n. (between) 1. прамежак,
інтэрвал; at intervals час ад часу; at intervals
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intolerance
of 10 metres з прамежкам у 10 метраў 2. BrE
перапынак; антракт
intervene v. (in) умешвацца
intervention  n. інтэрвенцыя;
умяшанне
interview1  n. інтэрв’ю; гутарка; a job
interview/an interview for a job інтэрв’ю
наконт працы; at interview BrE у час
інтэрв’ю; conduct interview весці інтэрв’ю,
an exclusive interview эксклюзıўнае інтэрв’ю
interview2  v. браць інтэрв’ю, інтэрв’юıраваць
interviewee  n. той, хто дае інтэрв’ю, адказвае на пытанні
interviewer n. інтэрв’юер
intervocalic  adj. ling. інтэрвакальны
interweave  v. (interwove, interwoven) пераплятаць; пераплятацца
intestate  adj. law якı памёр, не пакıнуўшы завяшчання
intestinal adj. anat. кішэчны
intestine n. звыч. pl. intestines кішэчнік
intimacy  n. 1. блıзкае сяброўства
2. інтымнасць; блıзкасць
intimate1 n. fml блıзкі сябра
intimate2  adj. 1. блıзкі; an intimate
friend блıзкі сябра 2. (with) асабıсты; патаемны; інтымны; on intimate terms у інтымных
адносінах
intimate3  v. 1. паведамляць 2. fml
намякаць; He intimated that she was having an
affair with her boss. Ён намякнуў, што ў яе раман з начальнікам.
intimation n. fml 1. намёк, знак (чаго-н.), прыкмета 2. паведамленне
intimidate  v. запужваць, запалохваць
intimidation  n. запужванне,
запалохванне; пагрозы
into    prep. 1. (у прасторавым
знач.) у, унутр; come into the room увайсцı ў
пакой 2. (у часавым знач. – да пэўнага моманту) да; far/late into the night да позняй
ночы 3. (указвае на змену ў стане) у, на; The
rain turned into snow. Дождж перайшоў у
снег; translate into English перакладаць на
англıйскую мову
intolerable adj. нязносны, нясцерпны, невыносны; intolerable pain нясцерпны
боль
intolerance  n. неталерантнасць,
нецярпıмасць; racial/religious intolerance ра-

intolerant
савая/рэлігıйная нецярпıмасць; intolerance to
antibiotics алергıя на антыбіётыкі
intolerant  adj. неталерантны, нецярпıмы; той, хто не можа мірыцца (з кім-н.,
чым-н.)
intonation  n. 1. ling. інтанацыя
2. mus. тон
intone  v. fml інтанаваць; чытаць нараспеў; intone prayers чытаць малıтвы нараспеў
intoxicate  v. ап’яняць (таксама
перан.); узбуджаць
intoxication  n. інтаксікацыя,
ап’яненне
intractable  adj. fml 1. непакорны,
незгаворлівы; упарты (пра чалавека)
2. неадольны, непераможны; an intractable
problem неадольная праблема
intramuscular  adj. унутрымышачны
intranet n. comput. інтранэт
intransitive  adj. ling. непераходны (пра дзеяслоў)
intravenous  adj. med. унутрывенны; an intravenous injection унутрывенная
ін’екцыя
intrepid adj. fml бясстрашны, адважны, смелы
intricate  adj. заблытаны, складаны,
мудрагелісты; an intricate problem складаная/неадназначная праблема
intrigue1 n. інтрыга
intrigue2  v. 1. інтрыгаваць; цікавіць;
I was intrigued to learn that... Мне было цікава даведацца, што... 2. fml (with, against) весці інтрыгі
intriguing  adj. спакуслівы; an intriguing prospect спакуслівая перспектыва
intrinsic adj. (to) уласцıвы; intrinsic
value сапраўдная каштоўнасць
introduce v. 1. уводзіць; пачынаць;
The new law was introduced in 2001. Новы закон быў уведзены ў 2001; He introduced his
speech with a quotation. Ён пачаў сваю прамову з цытаты. 2. знаёміць; прадстаўляць May I
introduce Mr Smith to you? Дазвольце прадставіць вам містара Сміта; Please, introduce
me to… Калі ласка, пазнаёмце мяне з...
introduction  n. 1. увядзенне
2. (to) уводзіны, уступ, прадмова 3. прадстаўленне; знаёмства; a letter of introduction
рэкамендацыйны ліст
introductory adj. уводны, уступны
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invariably
introspection  n. psychol. інтраспекцыя; самааналіз
introspective  adj. psychol. інтраспектыўны
introvert n. інтраверт; чалавек, засяроджаны на самıм сабе
introverted  adj. засяроджаны на
самıм сабе; замкнёны
intrude  v. (into/on/upon) 1. урывацца
2. умешвацца; I hope I am not intruding. Спадзяюся, я вам не замінаю.
intruder  n. 1. парушальнік (межаў);
рабаўнıк, грабежнік 2. (на)дакучлівы чалавек, назола
intrusion  n. 1. уварванне 2. умяшанне; apologize for the intrusion прасıць
прабачэння за ўмяшанне
intrusive  adj. няпрошаны; назойлівы, дакучлівы
intuition n. інтуıцыя, чуццё
intuitive  adj. 1. інтуітыўны (пра
думку, пачуццё) 2. прадбачлівы (пра чалавека)
inundate v. 1. fml затапляць, заліваць
2. навадняць (таксама перан.); inundate the
market with goods навадняць рынак таварамі; I was inundated with questions. Мяне
засыпалі пытаннямі.
invade  v. 1. урывацца; нападаць
2. навадняць; A crowd of tourists invaded the
restaurant. Турысты нахлынулі ў рэстаран;
Doubts invaded his mind. Яго апанавалі сумненні.
invader n. захопнік, акупант
invalid1 n. інвалıд; калека; хворы
invalid2  adj. 1. няслушны, неабгрунтаваны (доказ, патрабаванне і да т.п.) an invalid argument беспадстаўны аргумент
2. несапраўдны; якı не мае законнай сıлы
(дакумент, дагавор і да т.п.); The marriage
was declared invalid. Шлюб быў прызнаны
несапраўдным.
invalidate  v. пазбаўляць законнай
сıлы; ануляваць
invalidity  n. 1. BrE інвалıднасць;
invalidity beneﬁt дапамога па інвалıднасці
2. law несапраўднасць
invaluable adj. (to/for, in) неацэнны, бясцэнны; invaluable information каштоўная інфармацыя
invariable adj. нязменны; сталы
invariably  adv. нязменна, стала;
заўсёды, заўжды, увесь час

invasion
invasion  n. (of) уварванне, напад,
нашэсце
invective n. fml інвектыва; лаянка
invent v. 1. вынаходзіць 2. выдумляць;
What excuse did he invent this time? Якое
апраўданне ён выдумаў гэтым разам?
invention n. 1. вынаходніцтва; вынаходства 2. выдумка; His story is pure invention. Ягоны расказ – адна выдумка.
inventive  adj. вынаходлівы, знаходлівы
inventor n. вынаходнік, вынаходца
inventory n. інвентар; спіс, рэестр
inverse  adj. адваротны, супрацьлеглы;
in inverse proportion to smth. у адваротнай
прапорцыі да чаго-н.
inversion  n. 1. перастаноўка,
пераварочванне 2. ling. інверсія
invert  v. 1. fml перастаўляць, пераварочваць 2. chem. інвертаваць
invertebrate1  n. biol. беспазваночны; the invertebrates беспазваночныя (жывёлы)
invertebrate2 adj. беспазваночны
inverted commas  n. pl. ling.
двукоссе
invest  v. інвеставаць, інвесцıрaваць,
укладваць грошы/капітал
investigate v. даследаваць; расследаваць
investigation  n. 1. (into) расследаванне; следства; a murder investigation
расследаванне забойства; a police investigation паліцэйскае расследаванне; be under investigation расследавацца 2. (навуковае)
даследаванне
investment  n. 1. інвеставанне,
інвесцıраванне, капіталаўкладанне; a wise
investment разумнае скарыстанне грошай
2. інвестыцыя
investor n. інвестар
inveterate adj. fml закаранелы, заядлы; an inveterate smoker заядлы курэц
invigilator n. BrE той, хто сочыць
за студэнтамі на экзаменах
invigorate  v. 1. умацоўваць; прыдаваць сіл або энергіі 2. натхняць; His speech
invigorated the audience. Яго прамова натхніла слухачоў.
invincible adj. непераможны; an invincible army/team непераможная армія/
каманда; invincible will непахıсная воля; an
invincible ignorance беспрасветнае невуцтва
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ion
inviolable  adj. fml непарушны;
недатыкальны
inviolate  adj. fml непарушаны;
непарушны, некрануты, нечапаны
invisible  adj. (to) нябачны; invisible
ink сімпатычнае чарнıла (для тайнай перапіскі)
invitation n. запрашэнне; Admission
by invitation only. Уваход толькі па запрашальных білетах; an invitation card запрашальны білет/квіток; at the invitation of
smb. па запрашэнні каго-н.
invite v. (to, for) 1. запрашаць; invite to
a party запрашаць на вечарынку; invite for
interview запрасıць для інтэрв’ю 2. fml
прапаноўваць; прасıць; I invited him to reconsider. Я прапанаваў яму перагледзець рашэнне; We were invited to choose. Нам быў пакінуты выбар. 3. прыцягваць; Her clothes invited attention. Яе адзенне прыцягвала ўвагу.
inviting  adj. прывабны; an inviting
prospect прынадная/спакуслівая перспектыва
invoice  n. econ. фактура; накладная;
рахунак
invoke  v. fml 1. заклікаць; invoke the
law заклікаць да выканання закону 2. прасıць
3. малıць; invoke God’s blessing малıць Бога
аб блаславенні
involuntary  adj. 1. вымушаны,
неахвотны 2. выпадковы 3. ненаўмысны
4. міжвольны; мімавольны
involve  v. 1. (in/with) уцягваць,
далучаць; I don’t want to get involved in this
business. Я не хачу ўблытвацца ў гэту справу;
He became involved with an actress. Ён звязаўся з актрысай; This will not involve you in any
expense. Гэта не ўвядзе вас у расходы.
2. цягнуць за сабой, мець вынікам; выклікаць; быць звязаным (з чым-н.); It would involve my living in London. Мне прыйшлося б
жыць у Лондане; I want to know what is involved. Я хачу ведаць, з чым гэта звязана.
involved  adj. складаны, заблытаны;
an involved sentence/plot заблытаны сказ/
сюжэт
involvement  n. (in/with) замешанасць; удзел
inward1  adj. унутраны; inward trafﬁc
транспарт, якı ідзе да цэнтра
inward(s)2 () adv. унутр; The door
opens inwards. Дзверы адчыняюцца ўнутр.
iodine n. chem. ёд
ion n. phys., chem. іон

ionize
ionize, BrE -ise v. chem. іанізаваць
iota  n. ёта; We will not yield one iota.
Мы не адступім ні на ёту.
IOU  n. infml (скар. ад I owe you)
пазыковая/даўгавая распıска
IPA  (скар. ад International Phonetic
Alphabеt) Міжнародны фанетычны алфавıт,
МФА
ipso facto adv. лацін., fml як вынік самога факта
IQ  n. (скар. ад intelligence quotient)
каэфіцыент разумовага развіцця
IRA  n. (скар. ад Irish Republican
Army) Ірландская рэспубліканская армія
Iranian1  n. іранец; іранка; the
Iranians іранцы
Iranian2 adj. іранскі
Iraqi1 n. іракец; жыхар(ка) Ірака
Iraqi2 adj. іракскі
irate  adj. сярдзıты, злосны; send an
irate letter даслаць гнеўны ліст
iridescent  adj. fml вясёлкавы, радужны; пералıвісты, пералıўны (пра колер)
iridium n. chem. ірыдый
iris  n. 1. bot. ıрыс, касач 2. anat. ıрыс;
радужная абалонка (вока)
Irish1  n. 1. ірландская мова 2. the Irish
ірландцы
Irish2 adj. ірландскі
Irishman n. (pl. -men) ірландзец
Irishwoman  n. (pl. -women) ірландка
irk  v. fml or lit. дакучаць, раздражняць,
назаляць
irksome  adj. fml дакучлівы, раздражняльны, назойлівы
iron1 n. 1. жалеза; cast iron чыгун; made
of iron зроблены з жалеза 2. прас 3. pl. irons
кайданы, ланцугı; put in irons закаваць у
кайданы ♦ strike while the iron is hot куй
жалеза, пакуль гарачае
iron2  adj. 1. жалезны (таксама перан.);
iron ore жалезная руда; an iron will жалезная
воля 2. стойкі, цвёрды
iron3 v. прасаваць, гладзіць
iron out phr.v. 1. разгладжваць; She
ironed out the wrinkles in her skirt. Яна разгладзіла складкi на спадніцы. 2. згладжваць
(супярэчнасці, вастрыню і да т.п.)
Iron Age  n. the Iron Age жалезны
век
Iron Curtain  n. the Iron Curtain
hist. «жалезная заслона»
ironic(al)() adj. іранıчны
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irreplaceable
ironing  n. 1. прасаванне; do the ironing прасаваць 2. бялıзна для прасавання
ironing board n. прасавальная дошка
ironmonger  n. BrE гандляр скабяным таварам; the ironmonger’s скабяная
крама
ironwork  n. металıчная канструкцыя; выраб з жалеза
ironworks  n. pl. чыгунаплавıльны
завод
irony n. іронія; life’s irony зменлівасць
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. апраменьваць;
выпраменьваць 2. свяцıць; асвятляць, асвечваць
irrational  adj. 1. math. iрацыянальны
2. нелагıчны, нерацыянальны; неразумны; an
irrational fear беспадстаўны страх
irreconcilable  adj. 1. непрымірымы 2. несумяшчальны, супярэчлівы (пра
ідэі, словы і да т.п.)
irredeemable adj. fml непапраўны
irrefutable  adj. fml неабвержны,
неабвяргальны, бясспрэчны
irregular  adj. 1. няправільны; непрыняты; an irregular marriage незаконны
шлюб 2. бязладны; He leads an irregular life.
Ён вядзе бязладнае жыццё. 3. нерэгулярны;
at irregular intervals з неаднолькавымі
інтэрваламі; He keeps irregular hours. Ён устае і кладзецца спаць калі папала 4. няроўны; irregular teeth няроўныя зубы 5. ling.
няправільны; an irregular verb няправільны
дзеяслоў
irregularity  n. 1. беспарадак;
бязладдзе; незаконнасць (паводзін) 2. нерэгулярнасць (з’яўлення) 3. няроўнасць, несіметрычнасць (формы)
irrelevance  n. 1. нерэлевантнаcць;
неадпаведнасць 2. недарэчнасць
irrelevant adj. (to) 1. нерэлевантны;
неадпаведны 2. недарэчны; непатрэбны;
неістотны, якı не мае дачынення або адносін
(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 няверуючы
irreparable adj. непапраўны; irreparable damage/harm непапраўнае пашко-
джанне/шкода
irreplaceable adj. незаменны

irrepressible
irrepressible  adj. 1. неўтаймоўны,
неўтаймаваны; irrepressible child непаседлівае дзіця 2. нястрымны (пра пачуцці)
irreproachable  adj. бездакорны,
беззаганны
irresistible  adj. 1. непераадольны;
an irresistible impulse нястрымны парыў
2. (to) надзвычай прывабны; Her smile was irresistible. У яе была чароўная ўсмешка. 3. пераканаўчы; an irresistible argument неабвержны доказ
irresolute adj. fml нерашучы
irrespective  adv. (of) fml незалежна; irrespective of age/the consequences
незалежна ад узросту/вынікаў
irresponsibility  n. безадказнасць
irresponsible  adj. безадказны
(пра людзей); несур’ёзны; an irresponsible
attitude безадказнае/несур’ёзнае стаўленне
irretrievable  adj. fml незваротны,
непапраўны; the irretrievable breakdown of
a marriage непапраўны распад шлюбу
irreverent adj. непачцıвы, непаважлівы
irreversible  adj. неабарачальны,
незваротны
irrigate  v. 1. арашаць 2. med. прамываць
irrigation  n. 1. ірыгацыя, арашэнне
2. med. прамыванне
irritable  adj. 1. раздражняльны
2. чуллıвы; далікатны (пра скуру)
irritate v. 1. дакучаць (каму-н.), злаваць
(каго-н.) 2. раздражняць; выклікаць раздражненне/запаленне (скуры, вачэй і да т.п.)
irritated  adj. узбуджаны; раздражнёны (пра каго-н., што-н.)
irritating  adj. раздражняльны; an irritating man/habit раздражняльны чалавек/
звычай; an irritating cough надакучлівы кашаль
irritation  n. 1. раздражненне, гнеў
2. med. раздражненне a skin irritation раздражненне 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) міжнародны стандартны кнıжны нумар
Islam n. іслам, мусульманства
Islamic   adj. ісламскі, мусульманскі
island n. востраў, выспа
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it
islander n. астраўлянін; астраўлянка
isle n. востраў; the British Isles Брытанскія
астравы; the Isle of Man востраў Мэн
islet n. астравок
isn’t скар. ад is not
ism n. derog. вучэнне, тэорыя, кірунак
ISO (скар. ад International Organization for Standardization) Міжнародная арганізацыя па стандартызацыі
isobar n. geog. ізабара
isolate  v. 1. ізаляваць 2. аддзяляць,
адасабляць; раз’ядноўваць 3. chem. вылучаць
isolated adj. 1. ізаляваны; аддалены
2. выключны; an isolated occasion асобны/
выключны выпадак
isolation  n. 1. ізаляцыя (у розных
знач.); разлучэнне, раз’яднанне; an isolation
hospital інфекцыйная бальнıца 2. самота,
адзінота; He lived in splendid isolation. Ён
жыў у блаславёнай адзіноце.
isomer n. chem., phys. ізамер
isotherm n. tech. ізатэрма
isotope n. chem., phys. ізатоп
ISP  (скар. ад Internet Service
Provider) пастаўшчык інтэрнэт-паслуг
Israeli1 n. 1. ізраільцянін; ізраільцянка
2. the Israilis ізраільцяне
Israeli2 adj. ізраільскі
issue1   n. 1. пытанне, праблема; a
complex issue складанае пытанне; an important/key/major issue важная/ключавая/галоўная праблема; political/economic issues
палітычныя/эканамıчныя пытанні; raise an
issue узнімаць пытанне/праблему; resolve an
issue вырашаць пытанне/праблему 2. выпуск; выданне; issue of stamps выпуск марак
3. нумар; the latest/July issue of the magazine апошні/лıпеньскі нумар часопіса ♦ be at
issue быць прадметам спрэчак; take issue
with smb. fml выступаць супраць каго-н.,
спрачацца з кім-н.
issue2   v. 1. абвяшчаць; He issued a
solemn warning. Ён зрабіў сур’ёзнае папярэджанне. 2. выпускаць; выдаваць; issue passports/visas выдаваць пашпарты/вıзы; a book
issued last year кнıга, выдадзеная ў мінулым
годзе 3. (from) выцякаць; выходзіць; 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)
інфармацыйная тэхналогія
it  pron. 1. ён, яна, яно (звыч. пра жывёл,
прадметы, рэчы); Have you seen my watch?

Italian
Yes, it is on the table. Ты бачыў мой гадзіннік? – Так, ён на стале; I don’t speak Belarusian but I understand it. Я не размаўляю пабеларуску, 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. Позна/горача; It’s winter/summer. Цяпер зіма/
лета; It’s six o’сlock. Шэсць гадзін; It is ﬁve
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. італьянец; італьянка
2. the Italians італьянцы 3. італьянская мова
Italian2 adj. італьянскі
Italic adj. ling. раманскі
italicize, BrE -ise  v. вылучаць курсıвам
italics n. курсıў; in italics курсıвам
itch1  n. 1. сверб (таксама перан.) 2. infml
прага, нясцерпнае жаданне
itch2 v. 1. cвярбець 2. infml (for) прагнуць;
карцець; He is itching to travel. У яго неадольнае жаданне вандраваць.
itchy  adj. свярблıвы ♦ get/have itchy feet
не сядзıцца на адным месцы
it’d скар. ад 1. it had 2. it would
item n. 1. прадмет; an item of furniture
прадмет мэблі 2. пункт; параграф; нумар (у
спісе, праграме і да т.п.) the items on the
agenda пункты парадку дня 3. паведамленне;
a news item навіна (у газеце, на тэлебачанні
і да т.п.)
itemize, BrE -ise  v. пералıчваць,
пералічаць; складаць, складваць; an itemized
account падрабязны рахунак
iterate  v. паўтараць; iterate an
accusation паўторна абвінаваціць
itinerary  n. маршрут, план падарожжа
it’ll скар. ад it will
its  pron. яго, ягоны; яе; свой (звыч. пра
жывёл, прадметы, рэчы)
it’s скар. ад 1. it is 2. it has
itself  pron. 1. (звыч. пра жывёл, прадметы, рэчы) сябе; (таксама перадаецца зваротнымі дзеясловамі); There’s no need for the
team to feel proud of itself. Камандзе няма
чаго ганарыцца. 2. сам; сама; само; He is always politeness itself. Ён заўсёды сама

jack
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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)
незалежная (камерцыйная) тэлевізıйная кампанія
IUD  n. (скар. ад intrauterine device)
унутрыматачны супрацьзачаткавы сродак
I’ve скар. ад I have
IVF n. med. (скар. ад in vitro fertilization, BrE -isation) апладненне ў прабıрцы
ivory1 n. 1. слановая косць 2. выраб са
слановай косці; a priceless collection of ivories бясцэнная калекцыя вырабаў са слановай косці 3. колер слановай косці
ivory2  adj. 1. якı выраблены са слановай косці 2. крэмавы, колеру слановай косці;
ivory skin матавая скура
ivy n. bot. плюшч

Jj
J, jn. 10-я літара англiйскага алфавiта
jab1 n. 1. штуршок, удар (асаблiва чым-н.
вострым); He gave me a jab in the ribs. Ён
штурхнуў мяне локцем у бок. 2. med., infml
укол; прышчэпка; a cholera jab прышчэпка
супраць халеры 3. кароткі прамы ўдар па
корпусе (у боксе)
jab2  v. 1. штурхаць, калоць 2. (at) тыкаць; She jabbed at the red button. Яна нацiснула чырвоную кнопку.
jabber ] v. derog. гаварыць хутка,
усхвалявана i неразборлiва; балбатаць
jabot ] n. жабо
jack  n. 1. tech. дамкрат, пад’ёмнае прыстасаванне 2. tech. гняздо (для падключэння
электроннага абсталявання) 3. валет (у картах) ♦ a jack of all trades ≅ майстар на ўсе
рукi (магчыма пры гэтым не вельмi спрактыкаваны, не вельмi ўмелы)
jack around  phr.v. AmE, infml
наўмысна перашкаджаць, не дапамагаць у
якой-н. справе
jack in  phr.v. 1. BrE, infml кiдаць
рабıць што-н., кiдаць займацца чым-н.; Last
year she jacked in her job. Летась яна кiнула
працу. 2. infml падключыцца да камп’ютарнай сістэмы; I’m trying to jack in the Internet
now. Я зараз спрабую падключыцца да інтэрнэту.

jackal
jack up  phr.v. 1. падымаць (дамкратам) 2. infml значна ўзнiмаць, павялıчваць
(кошты, падаткі і да т.п.) 3. infml уводзіць
наркотык у кроў
jackal ] n. шакал
jackass ] n. infml асёл, дурань, ёлупень
jackboot ] n. 1. бот вышэй калена;
батфорт 2. the jackboot грубы ціск, грубая
сıла, насıлле, «каваны бот»
jackdaw ] n. zool. галка
jacket ] n. 1. пiнжак; жакет; куртка
2. супервокладка (на кнiжцы) 3. tech. абшыўка, кажух, чахол 4. AmE канверт для грампласцıнкі, дыска 5. pl. jackets BrE бульбяныя
лупıны
jacket potato ] n. (pl. jacket potatoes) BrE печаная бульба ў мундзıрах/лупıнах
jackﬁsh ] n. (pl. jackﬁsh) AmE, zool.
шчупак (асабліва малады)
jackfruit t] n. джэкфрут, усходнеіндыйскае хлебнае дрэва
jackhammer ] n. AmE адбойны
малаток
jack-in-the-box ] n. цацка-скрыначка, з якой выскаквае фiгурка
jackknife ] n. (pl. jackknives) складны нож, сцізoрык
jack-o’-lantern ] n. ліхтар з гарбуза (з дзіркамі ў форме вачэй, носа і рота)
jackpot ] n. джэк-пот, галоўны прыз
(у латарэi, ігральным аўтамаце i да т.п.);
банк (у картачнай гульнi); hit the jackpot
infml 1) забiраць усе стаўкi 2) дасягнуць
велiзарнага поспеху
jackrabbit ] n. zool. амерыканскі
заяц
jackstraw ] n. AmE бірулькі (гульня)
Jacobean  adj. hist. якı мае дачыненне да праўлення англıйскага караля Якава I (1603–1625)
jacuzzi n. джакузі
jade1  n. 1. min. жадэıт, гагат 2. min.
нефрыт 3. зялёны колер, колер нефрыту
jade2  v. 1. заязджаць (каня); стамляць,
зморваць 2. тупıць (нож) 3. перанасычваць
(раствор)
jaded ] adj. той, якому надакучыла
што-н.
jag1  n. infml стан узбуджанасці або
ап’янення ♦ have a jag on пад чаркай (у стане ап’янення)
jag2  n. 1. востры выступ (скалы) 2. нарэз, надрэз
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jammed
jag3 v. 1. рабıць нарэзы, засечкі 2. (i)рваць
або рэзаць няроўна
jagged adj. з няроўным краем, з зазубiнамi
jaguar ] n. zool. ягуар
jail1 n. турма
jail2 v. саджаць у турму, знявольваць; He
was jailed for two years. Яго пасадзiлi ў турму
на два гады.
jailbait ] n. infml хлопец-падлетак або
дзяўчына-падлетак (сексуальная сувязь з
якім або якой караецца законам)
jailbird  n. infml, dated 1. зняволены,
арыштант 2. закаранелы злачынца, рэцыдывıст
jailbreak  n. уцёкi з турмы (асабліва пра некалькi чалавек)
jailer  n. турэмшчык, турэмны наглядчык
jailhouse  n. AmE турма
Jain  n. той, хто спавядае джайнıзм
Jainism  n. джайнıзм (адна з рэлігій
у Індыі)
jam1  n. 1. варэнне, джэм; strawberry
jam варэнне з клубнıц 2. затор; a trafﬁc jam
дарожны затор ♦ be in a jam infml трапiць у
цяжкае або няёмкае становiшча, трапiць у
пераплёт; jam tomorrow BrE, infml пустыя
абяцанні
jam2  v. 1. упıхваць, запıхваць, уцıскваць; I can’t jam another thing into the bag. Я
не магу больш нiчога ўпiхнуць у сумку.
2. заядаць (пра часткi механiзмаў); The lock
has jammed, I can’t open it. Замок заела, я не
магу яго адкрыць. 3. бітком набіваць, загрувашчваць, запаўняць (праход); People in
the bus were jammed together like sardines in a
can. Людзей набілася ў аўтобус, як селядцоў
у бочцы. 4. зашчэмлiваць, зацiскаць; I jammed my ﬁnger in the door. Я прышчамiў палец
дзвярыма. 5. ствараць перашкоды, глушыць
(радыё i да т. п.) ♦ jam on the brakе(s)
нацiскaць на тармазы
jamb n. вушак (дзвярэй або акна)
jambalaya  n. AmE джамбалая
(плоў з вяндлiнай, курыцай або вустрыцамі)
jamboree ] n. вясёлая сустрэча,
вечарынка
jammed  adj. 1. якı не можа рухацца;
I couldn’t go out. I was jammed in the crowd of
people. Я не мог выйсці. Мяне заціснулі ў натоўпе. 2. поўны людзей; Nobody could get on,
the bus was jammed. Ніхто не змог сесці ў
аўтобус, ён быў перапоўнены.

jammy
jammy  adj. BrE, infml удачлiвы
jam-packed  adj. infml (with)
бiтком набıты; Her room was jam-packed with
ﬂowers and gifts. Яе пакой быў бiтком набiты
кветкамi i падарункамi.
Jan. (пісьмовае скар. ад January) студзень
Jane Doe  n. AmE Джэйн Доў, умоўнае іменаванне асобы жаночага полу, чыё
імя невядомае або па тых ці ıншых прычынах не называецца
jangle  v. 1. бразгатаць, брынчаць
(звыч. пра металiчныя прадметы); Her
bracelets jangled as she walked. Яе бранзалеты бразгаталi пры хадзьбе. 2. раздражняць,
расстройваць, дзейнічаць на нервы; быць
напружаным (пра нервы); She couldn’t sleep,
her nerves jangling. Яна не магла спаць, нервы былі напружаныя.
janitor  n. AmE вартаўнıк; дворнiк;
прыбiральшчык
January  n. студзень; in January у
студзенi
Jap  n. slang, derog., taboo японец; японка
Japanese1  n. 1. японец; японка; the
Japanese японцы 2. японская мова
Japanese2  adj. японскi
japonica  n. bot. айва японская
jar1 n. 1. слоiк; збан 2. BrE, infml кухаль/
куфель пıва
jar2 n. 1. брынчэнне; бразгат 2. узрушэнне; непрыемнае ўражанне
jar3  v. 1. (on) раздражняць; хваляваць;
ашаламляць; His voice jars on me. Яго голас
рэжа мне вуха. 2. (with) дысгарманıраваць,
не адпавядаць; These colours jar. Гэтыя колеры не гарманіруюць.
jargon  n. жаргон; прафесıйная мова;
medical jargon медыцынскi жаргон
jasmine  n. bot. язмıн
jaundice  n. med. жаўтуха
jaunt  n. dated or hum. кароткае падарожжа (дзеля забавы)
jauntily  adv. 1. бойка, жвава 2. бестурботна, бесклапотна
jauntiness  n. 1. бойкасць, жвавасць
2. бестурботнасць, бесклапотнасць
jaunty  adj. 1. бойкi, жвавы 2. бестурботны, бесклапотны
javelin n. 1. кап’ё 2. the javelin кiданне кап’я (як вiд спаборнiцтва)
jaw1 n. 1. скıвiца; the top/upper jaw верхняя скıвіца; the bottom/lower jaw нıжняя скıвіца 2. падбародак; He’s got a very determined
jaw. У яго вельмi рашучы падбародак. 3. pl.
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jell
jaws рот; пашча 4. pl. jaws tech. зацiскное
прыстасаванне; абцугı ♦ in the jaws of death
у кiпцюрах смерцi; smb.’s jaw dropped/fell/
sagged рот разявіўся ад здзіўлення; the jaws
of a tunnel вузкі ўваход у тунэль (які выглядае небяспечным)
jaw2  v. infml доўга і шмат размаўляць
(часта неадабральна)
jawbone n. anat. скıвічная косць
jawbreaker  n. AmE цвёрдая карамель
jay n. zool. сойка
jaywalk  v. пераходзіць вуліцу, парушаючы правілы руху
jaywalker  n. неасцярожны пешаход
jaywalking  n. неасцярожны пераход праз вулiцу
jazz  n. джаз ♦ and all that jazz infml і
ўся такая лухта
jazz up  phr.v. infml 1. ажыўляць,
упрыгожваць 2. зрабıць апрацоўку музычнага твора на больш сучасны лад
jazzy  adj. 1. яркi, кıдкi; вельмi сучасны, модны; а jazzy tie кıдкі гальштук 2. у
стылi джаза
jealous  adj. 1. раўнıвы; а jealous husband/wife раўнıвы муж/раўнıвая жонка
2. (of) зайздросны, зайздрослівы; She was
jealous of his wealth. Яна зайздросцiла яго багаццю. 3. клапатлıвы, дбайны, руплıвы; пıльны, які старанна аберагае што-н.; be jealous
of one’s good reputation старанна аберагаць
сваю рэпутацыю
jealously  adv. 1. пıльна; This new
technology is jealously guarded. Гэтая новая
тэхналогiя пiльна ахоўваецца. 2. раўнıва
3. зайздрослiва
jealousy  n. 1. рэўнасць 2. зайздрасць
jeans n. pl. джынсы
jeep n. джып
jeer1  n. звыч. pl. jeers кпıны, насмешка;
глум, здзекаванне
jeer2  v. (at) кпiць, насмiхацца; глумıцца,
здзекавацца
jehad n. = jihad
Jehovah  n. bibl. Іегова; Jehovah’s
Witnesses іегавıсты (рэлігійная арганізацыя
пратэстанцкага кірунку)
jejune  adj. fml 1. просты, наıўны
2. нецікавы, беззмястоўны (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

jellied
змаглі стаць камандай. 2. выкрышталiзоўвацца; вызначацца (пра думкi, планы, iдэi i
да т. п.) 3. tech. цвярдзець; застываць
jellied  adj. залiўны; у жэле (пра ежу)
jello AmE = jelly 1.
jelly  n. 1. BrE жэле 2. джэм 3. лёгкі пластыкавы пляжны абутак ♦ be/feel like jelly
(пра ногі) слабець (з-за таго, што чалавек
нервуецца); My legs turned to jelly. Ногi ў
мяне сталi як быццам з ваты.
jelly bean  n. цукерка «жэлейныя
бабы»
jellyﬁsh  n. (pl. jellyﬁsh) zool. медуза
jelly roll  n. AmE рулет з джэмам
jemmy  n. BrE кароткi ломiк (для ўзлому дзвярэй, акон і да т.п.), «фомка»
jeopardize, BrE -ise  v. fml ставiць
пад пагрозу, падвяргаць небяспецы (што-н.)
jeopardy  n. : ♦ be in jeopardy быць у
небяспецы; This action puts in jeopardy the
whole project. Гэтая акцыя ставiць пад пагрозу ўвесь праект.
jeremiad  n. fml бясконцыя скаргі
jerk1  n. 1. рывок; штуршок; рэзкi рух;
The train moved off with a jerk. Цягнiк пачаў
рэзка рухацца. 2. infml дурань, нікчэмнасць
3. сутарга 4. замарынаванае мяса
jerk2  v. 1. рэзка тузаць, штурхаць, торгаць; выцягваць, вырываць; She jerked her
arm free. Яна рыўком вызвалiла сваю руку.
2. рухацца рэзкiмi штуршкамi; jerk to a halt/
stop рэзка затармазıць/спынıцца
jerk out phr.v. гаварыць адрывіста
jerkily  adv. штуршкамi; рыўкамi; адрывiста
jerky  adj. 1. рэзкi, парывiсты; сутаргавы; jerky movements сутаргавыя рухi;
jerky speech адрывiстая гаворка; We had a
jerky ride. У дарозе нас моцна трэсла.
Jerry  n. (pl. Jerries) BrE, slang, derog.,
taboo немец, фрыц
jerry-built  adj. dated збудаваны абыяк (пра дом)
jersey  n. 1. джэрс (мяккая шарсцяная
або баваўняная тканiна) 2. пуловер, свıтар
3. : а football jersey футболка
jest1  n. fml жарт ♦ in jest жартам, жартоўна
jest2  v. (about) fml жартаваць
jester  n. блазан, блазен
Jesuit  n. езуıт
Jesus  n. (таксама Jesus Christ) Iсус
Хрыстос
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jibe
jet1  n. 1. min. чорны бурштын, гагат
2. блiскучы чорны колер
jet2 n. 1. рэактыўны самалёт 2. струмень;
а jet of water струмень вады
jet3 v. 1. infml лятаць на рэактыўным самалёце; He spent a great deal of time jetting
around the world. Ён трацiў шмат часу ў палётах па ўсiм свеце. 2. бiць струменем (пра
вадкасць або газ)
jet black  adj. чорны як смоль; jetblack hair чорныя як смоль валасы
jet engine n. рэактыўны рухавıк
jetfoil n. судна на падводных крылах
з рэактыўным рухавıком
jet lag n. парушэнне біярытмаў арганıзма, адчуванне стомленасці ў выніку доўгага пералёту на рэактыўным самалёце
jetliner n. рэактыўны самалёт, лайнер
jet-propelled  adj. з рэактыўным
рухавiком
jet propulsion  n. рэактыўны рух
jet set  n. ♦ the jet set «рэактыўная
публіка», вузкае кола багатых падарожнікаў
(якія лятаюць на рэактыўных самалётах на
фешэнебельныя курорты і да т.п.); выбраныя, элıта
jettison  v. 1. адмаўляцца (ад планаў,
думак i да т.п.) 2. пазбаўляцца; выкıдваць
jetty  n. прыстань, пiрс
Jew n. яўрэй; яўрэйка; the Jews яўрэі
jewel  n. 1. каштоўны камень 2. каштоўнасць ♦ the jewel in the crown што-н. як
самая лепшая або найбольш каштоўная рэч;
His new book is the jewel in his crown. Яго новая кнiга – найлепшая з напiсаных iм.
jeweled  AmE = jewelled
jewelled  adj. упрыгожаны каштоўнасцямi
jeweler  AmE = jeweller
jeweller  n. ювелıр
jewellery  n. ювелıрныя вырабы, каштоўнасцi
jewelry  AmE = jewellery
Jewess  n. яўрэйка (часта пагарджальна)
Jewish  adj. яўрэйскi; Her husband is
Jewish. Яе муж яўрэй.
Jewry  n. fml яўрэі
jib n. клıвер (трохвугольны касы парус у
пярэдняй частцы судна)
jibe1 n. infml насмешка, кпıны, шпıлькi
jibe2 v. 1. (at) насміхацца, кпiць; She always jibes at the errors he makes in speech.

jiffy
Яна пастаянна насміхаецца з памылак, якія
ён робіць, калі гаворыць. 2. AmE, infml (with)
супадаць, адпавядаць; Our opinions jibe.
Нашы погляды абсалютна супадаюць.
jiffy  п. infml міг, момант; in a jiffy мıгам, у момант
Jiffy bag  п. 1. BrE вялıкі мяккі
канверт для перасылкі рэчаў, якıя могуць
пабıцца або быць пашкоджанымі 2. пластыкавы пакет для ўпакоўкі рэчаў (асабліва
ежы)
jig1 n. джыга (хуткi танец)
jig2  v. рухацца штуршкамі; jig up and
down 1) падскокваць; скакаць 2) падкıдваць
(што-н.)
jigger n. entomol. пясчаная блыха
jiggered  adj. : ♦ I’ll be jiggered! BrE,
infml, dated чорт пабяры! (ужываецца для перадачы здзіўлення)
jigsaw  п. (таксама jigsaw puzzle)
састаўны малюнак-загадка (гульня, у якой
малюнак складаецца з мноства маленькiх
частак)
jihad n. джыхад, газават
jilt  v. пакiдаць, кıдаць (каханага або каханую); She has jilted him. Яна яго кiнула.
jimmy  АтE = jеmmy
jingle1  n. 1. звон, перазвон 2. кароткая
рэкламная песенька
jingle2  v. звiнець (пра металiчныя
рэчы)
jinx  n. (on) тое, што прыносiць праклён; There is a jinx on my car. На маёй машыне нiбыта праклён ляжыць.
jitters  n. pl. infml хваляванне, нервовае
ўзбуджэнне; get the jitters нервавацца
jittery  adj. infml нервовы, нервозны;
She is very jittery. Яна вельмi нервуецца.
jive  n. 1. джайв (хуткi танец) 2. AmE
выдумка; пустая балбатня
Jnr BrE (пiсьмовае скар. ад junior) малодшы
(ужываецца пасля прозвiшча мужчыны, калi
яго поўнае імя супадае з іменем яго бацькi);
John Bright Jnr Джон Брайт малодшы
job  n. 1. праца, работа, служба; a parttime job работа на працягу толькi часткı
працоўнага дня або тыдня; a temporary/permanent job часовая/пастаянная рабoта; be
out of a job быць беспрацоўным; change jobs
мяняць месца працы; get/ﬁnd a job атрымаць/знайсцı работу; lose a job страцiць
работу 2. аперацыя (на камп’ютары) ♦ just
the job BrE, infml якраз тое, што патрэбна;
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joint
The computer we got is just the job! Камп’ютар, што мы атрымалi, якраз тое, што
патрэбна!
job centre  n. BrE бюро па працаўладкаваннi
jobless  adj. беспрацоўны
job lot  n. разрозненыя рэчы, якıя
прадаюцца/купляюцца за бясцэнак
jockey  n. жакей
jocular  adj. fml жартаўлıвы, забаўны, вясёлы, камıчны; а jocular remark жартаўлıвая заўвага; a jocular reply жартаўлıвы
адказ
jocularly  adv. жартаўлıва, жартам,
весела
jodhpurs  n. pl. штаны для верхавой
язды, брыджы
jog1  n. 1. бег трушком; go for a jog бегаць трушком 2. штуршок
jog2  v. 1. бегаць трушком 2. злёгку
штурхнуць ♦ jog smb.’s memory напомнiць,
нагадаць; Perhaps this photo will help to jog
your memory. Магчыма, гэтае фота паможа
вам успомнiць.
jog along phr.v. BrE, infml цягнуцца (без зменаў, прагрэсу)
jogger  n. бягун трушком
john n. infml прыбiральня, туалет
joie de vivre  n. франц. радасць
жыцця
join1  n. стык; шво; злучэнне; The join
couldn’t be seen. Стыку не было вiдаць.
join2 v. 1. злучаць, звязваць 2. уступаць
(у партыю, арганiзацыю i да т.п.); join
the army пайсцı ў армiю/войска 3. далучацца; May I join you? Магу я да вас далучыцца?
join in phr.v. прыняць удзел у чым-н.,
далучыцца да чаго-н.; She listens but she never joins in. Яна слухае, але ніколі не далучаецца.
join up  phr.v. 1. BrE пайсцı ў армiю/войска 2. (with) згуртавацца разам для
якой-н. справы
joiner  n. BrE цясляр, цесля, сталяр
joinery  n. BrE цяслярская справа
(рамяство), цяслярства
joint1 n. 1. anat. сустаў; My joints ache.
У мяне ламата ў суставах. 2. BrE вялiкi кавалак мяса для прыгатавання (звычайна з
косткай) 3. стык; шво; The pipe is leaking at
the joint. Труба цячэ на стыку. 4. infml
шынок, пiўнушка 5. infml цыгарэта з
марыхуанай ♦ out of joint 1) вывiхнуты (пра
сустаў) 2) не ў парадку

joint
joint2  adj. агульны, сумесны; супольны; аб’яднаны; a joint venture сумеснае
прадпрыемства; joint efforts сумесныя намаганнi
jointly  adv. сумесна
joist n. брус; бэлька, кроква
joke1  n. жарт; анекдот; crack/make
a joke сказаць што-н. смешнае; (not) get
the joke (не) зразумець жарт; play a joke on
smb. (па)жартаваць з каго-н. ♦ go/get beyond
a joke станавıцца сур’ёзным, трывожным
joke2  v. жартаваць; You are joking!/You
must be joking! Ты, мусiць, жартуеш! ♦ joking
apart/aside BrE жарты ўбок, без жартаў
joker  n. 1. жартаўнıк 2. джокер (у картах) ♦ the joker in the pack непрадказальны
(пра каго-н. або што-н.)
jok(e)y  adj. infml жартоўны, несур’ёзны
jokingly  adv. жартоўна, жартам
jolly1  adj. вясёлы, радасны; прыемны;
They had a very jolly time. Яны добра павесялiлiся.
jolly2  adv. BrE, infml вельмi, надзвычай;
It was jolly hard work. Гэта была вельмi цяжкая работа. ♦ jolly well BrE, infml (эмфатычны выраз) : I wish you’d jolly well hurry up.
Ты не мог бы паспяшацца?
jolt1 n. 1. штуршок 2. удар, шок; I realized with a jolt that they had left me alone.
Мяне як токам ударыла, калі я зразумеў, што
мяне пакiнулi аднаго.
jolt2  v. 1. падкıдваць; трэсцi; трэсцiся
2. узрушваць, уражваць, шакıраваць
Jordanian1  n. іарданец; іарданка;
the Jordanians іарданцы
Jordanian2 adj. іарданскі
jostle  v. 1. штурхаць; штурхацца (пра
людзей); We were jostled by the crowd. Нас
заштурхалi ў натоўпе.
jostle for  phr.v. сапернiчаць
jot1 n. ёта; not a jot/not one jot нi на ёту,
нi кропелькi; It matters not a jot. Гэта не мае
(а)нiякага значэння.
jot2  v. (down) хутка занатоўваць/запıсваць; рабıць кароткi запiс; Listen to the instructions and jot them down. Выслухайце ўказаннi i занатуйце iх.
jotter  n. BrE блакнот, нататнік
jottings  n. pl. infml занатоўкi
journal  n. 1. часопiс (навуковы, прафесiйны i да т. п.); 2. газета 3. дзённiк
journalism  n. журналıстыка
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judgement
journalist  n. журналıст; журналıстка
journalistic  adj. журналıсцкi
journey1  n. паездка; падарожжа;
a journey across Europe падарожжа праз
Еўропу; A journey to Oxford by bus will take
you 20 minutes. Паездка ў Оксфард аўтобусам
зойме ў вас 20 хвiлiн.
journey2  v. lit. падарожнiчаць, вандраваць
joust v. 1. hist. бıцца на паядынку 2. fml
сапернiчаць
jovial  adj. дружалюбны; вясёлы;
жыццярадасны; а jovial smile дружалюбная
ўсмешка; Grandma was kind and jovial. Бабуля была добрай i жыццярадаснай.
jovially  adv. весела, дружалюбна
joy n. 1. радасць; асалода; jump for/with
joy скакаць ад радасцi 2. : no joy BrE, infml
не шанцуе; дарэмна; I tried to get in touch
with him but I didn’t have any joy. Я спрабаваў
звязацца з iм, але дарэмна.
joyful  adj. радасны; joyful news радасная вестка/навiна
joyfully  adv. радасна
joyless  adj. fml бязрадасны, невясёлы
joylessness  n. бязрадаснасць; журба, маркота, туга, сум
joyous  adj. lit. вельмi радасны, шчаслıвы
joyously  adv. радасна, шчаслıва
joyriding  n. хуткая i небяспечная
язда на скрадзенай машыне
joystick  n. comput. джойстык
JP  n. (скар. ад justice of the peace)
міравы суддзя
Jr BrE = Jnr
jubilant  adj. поўны бурнай радасцi/весялосцi
jubilation  n. fml бурная радасць/
весялосць; трыумфаванне
jubilee  n. юбiлей
Judaism  n. iудаıзм
Judas  n. 1. bibl. Юда 2. здраднік
judge1  n. 1. суддзя 2. знаўца; I’m no
judge of poetry. Я не бяруся разважаць пра
паэзiю.
judge2 v. 1. меркаваць, лiчыць; judging
by/from мяркуючы па; judging by what you
say... мяркуючы па вашых словах...; as far as
I can judge наколькi я магу меркаваць
2. судзıць, выносiць рашэнне
judgement  n. (таксама judgment)
1. меркаванне, погляд; in my judgement на

judgemental
маю думку 2. разважнасць, разважлiвасць; а
man of sound/good judgement разважлiвы
чалавек
judgemental adj. (таксама judgmental) крытычна настроены
Judgement Day n. relig. (таксама the Day of Judgement) судны дзень,
дзень Страшнага суда
judicial  adj. 1. судовы; the judicial
system судовая сiстэма 2. судзейскi 3. разважлiвы
judicially  adv. юрыдычна; у судовым парадку
judiciary  n. fml 1. судовая ўлада;
сiстэма судовых органаў 2. суддзi
judicious  adj. fml разумны, прадуманы, разважлівы, памяркоўны
judiciously adv. разважлiва, прадумана
judo  n. sport дзюдо
jug n. збан
juggernaut  n. 1. BrE вельмi вялıкi
грузавıк (якi возiць грузы на вялiкiя адлегласцi), фура 2. магутная сıла, якая разбурае ўсё
на сваıм шляху
juggle  v. 1. (with) жанглıраваць 2. сумяшчаць 3. падрабляць; ашукваць
juggler  n. 1. жанглёр 2. махляр, ашуканец
juice1  n. сок; orange juice апельсıнавы
сок; gastric juice страўнiкавы сок
juice2 v. выціскаць сок з агародніны або
садавıны; Juice two oranges. Выцісні сок з
двух апельсінаў.
juice up phr.v. AmE, infml надаваць
пікантнасці
juicy  adj. 1. сакавıты, сочны 2. infml
пiкантны; juicy stories/gossip/details пiкантныя гiсторыi/плёткi/дэталi
jukebox  n. прайгравальнiк-аўтамат
Jul. (пісьмовае скар. ад July) лıпень
July n. лıпень; in July у лıпенi
jumble1  n. (of) 1. куча, груда 2. блытанıна, мешанıна; a jumble of thoughts and
feelings блытанıна думак i пачуццяў 3. BrE
старыя або непатрэбныя рэчы (якiя збiраюць
для бедных)
jumble2  v. змешваць; змешвацца; перамешваць; перамешвацца
jumble sale  n. BrE продаж ужываных рэчаў (звычайна з мэтай дапамогi
мясцовай школе, царкве i да т. п.)
jumbo1  n. pl. jambos (таксама jambo jet) аэробус, вялıзны самалёт
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jurisdiction
jumbo2  adj. велiзарны (ужываецца
ў асноўным у рэкламе)
jump1  n. скачок; at a jump адным
скачком; the high/long jump скачок у вышыню/у даўжыню
jump2  v. 1. скакаць 2. падскочыць
(таксама перан.); The number of crimes
jumped by 10%. Колькасць злачынстваў падскочыла на 10 працэнтаў. 3. (таксама jump
on) infml нечакана напасцi; Somebody jumped
on him in the park last night. Нехта напаў на
яго ў парку ўчора ўвечары. 4. : jump at an
offer/chance ухапıцца за прапанову/магчымасць
jumper  n. 1. BrE джэмпер, свıтaр
2. AmE сарафан (якi надзяваюць на блузку)
3. sport скакун
jumpiness  n. нервовы стан, нервовасць
jumpy  adj. нервовы; feel jumpy
нервавацца
junction  n. 1. скрыжаванне дарог
2. чыгуначны вузел
juncture  n. (at) пэўнае становiшча
або пэўны час/момант; at this juncture у гэты момант
Jun. (пісьмовае скар. ад June) чэрвень
June n. чэрвень; in June у чэрвенi
jungle  n. 1. джунглi; the law of
the jungle закон джунгляў 2. блытанıна, неразбярыха
junior1  n. 1. sport юніёр 2. AmE, infml
малодшы сын ♦ Her husband is 5 years her junior. Яе муж на 5 гадоў маладзейшы за яе.
junior2  adj. малодшы (па ўзросце або
пасадзе); а junior team юнацкая каманда,
каманда юнiёраў
junk n. 1. хлам, старызна, рыззё; утыль
2. = junk food
junket  n. infml, derog. паездка або
вiзıт чыноўнiка за дзяржаўны кошт
junk food  n. infml ежа, якую можна
лёгка i хутка прыгатаваць, але дрэнная для
здароўя
junkie, junky  n. 1. infml наркаман
2. joc. той, хто захапляецца i трацiць шмат
часу на якı-н. несур’ёзны занятак
juniper n. ядловец
junta  n. derog. хунта
Jupiter  n. astron. Юпıтэр
jurisdiction  n. fml юрысдыкцыя;
It is within/outside the court’s jurisdiction. Гэта
ўваходзiць/не ўваходзiць у юрысдыкцыю
суда.

jurisprudence
jurisprudence  n. fml юрыспрудэнцыя
jurist  n. fml юрыст; знаўца законаў
juror  n. 1. член суда прысяжных
2. член журы
jury  n. 1. law суд прысяжных 2. sport
судзейская калегiя 3. журы
juryman  n. (pl. -men) мужчына –
член суда прысяжных, судзейскай калегii або
журы
jurywoman  n. (pl. -women)
жанчына – член суда прысяжных, журы або
судзейскай калегii
just1  adj. справядлıвы; а just society
справядлıвае грамадства; а just sentence
справядлıвы прысуд
just2  adv. 1. менавıта, якраз, акурат,
дакладна; just at that spot менавıта на гэтым
месцы; just in time якраз своечасова; just
the thing infml якраз тое, што трэба; That’s
just what we need. Гэта якраз тое, што нам
трэба. 2. толькi што; He’s just come. Ён толькi
што прыйшоў. 3. толькi; проста; just
the same усё роўна, тым не менш; just think/
listen/look толькi падумай/паслухай/паглядзı;
He’s just a child. Ён толькi дзiця. ♦ just now
infml 1) толькi што 2) BrE зараз, цяпер; We
are busy just now, could you come later? Мы
занятыя зараз, прыходзьце, калi ласка,
пазней; just so BrE, infml (дакладна) так;
They have nice kids. – Just so. У іх слаўныя
дзеткі. – Менавіта так; just then якраз тады/у
той момант
justice  n. 1. справядлıвасць 2. правасуддзе, юстыцыя; bring smb. to justice аддаць каго-н. пад суд 3. BrE суддзя (ужываецца перад прозвiшчам) ♦ do smb./smth. justice
ацанıць належным чынам; To do her justice,
she is really very beautiful. Трэба прызнаць,
яна сапраўды вельмi прыгожая.
Justice of the Peace  n. мiравы
суддзя
justiﬁable  adj. законны; даравальны; якı можа быць апраўданы; justiﬁable
claims законныя патрабаваннi
justiﬁably  adv. законна, апраўдана
justiﬁcation  n. (for) апраўданне,
довад
justify  v. 1. апраўдваць 2. абгрунтоўваць ♦ the end justiﬁes the means мэта апраўдвае сродкi
justly  adv. справядлıва

keep
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jut v. (таксама jut out) (from, into, over)
выдавацца, выступаць (уперад), вытыркацца
jute n. джут
juvenile1  n. fml юнак, падлетак,
непаўналетнi
juvenile2  adj. 1. law непаўналетнi,
падлеткавы; Juvenile crime is increasing. Расце злачыннасць сярод падлеткаў. 2. дзiцячы,
нясталы; дурны
juvenile court  n. суд, якı
разбірае справы непаўналетніх злачынцаў
juvenile delinquency ] n.
злачыннасць сярод падлеткаў
juxtapose  v. fml супастаўляць,
процiпастаўляць
juxtaposition  n. fml супастаўленне, процiпастаўленне

Kk
K, k n. 11-я лiтара англійскага алфавiтa
kaleidoscope n. калейдаскоп
kaleidoscopic  adj. калейдаскапıчны
kangaroo n. кенгуру
karate n. sport каратэ
kayak n. каяк; лодка
KB (пісьмовае скар. ад kilobyte) comput. кілабайт
keel  n. кiль ♦ on an even keel роўна,
спакойна
keen  adj. 1. BrE заўзяты; a keen photographer заўзяты фатограф; be keen on smth./
smb. захапляцца чым-н./кiм-н.; be keen to do
smth. вельмi жадаць зрабıць што-н. 2. разумны; дасцıпны; пранıклiвы 3. востры; keen
sight востры зрок; keen hearing тонкi слых
4. моцны; iнтэнсıўны; keen competition моцная канкурэнцыя
keep  v. (kept) 1. трымаць; захоўваць; We
keep our money in this bank. Мы захоўваем
свае грошы ў гэтым банку; keep one’s word/
promise трымаць слова/абяцанне 2. пакiдаць
сабе, не аддаваць назад; не вяртаць; You can
keep the book, I don’t need it. Вы можаце пакiнуць кнiгу сабе, яна мне не патрэбна.
3. трымаць, мець; They keep pigs. Яны трымаюць свiней. 4. заставацца (у якiм-н. месцы,
стане); не мяняць; не мяняцца; He kept to his
room. Ён не выходзiў са свайго пакоя;
The weather kept dry. Надвор’е заставалася
сухiм; keep left/right трымацца левага/правага боку; keep (on) doing smth. працягваць

keeper
рабıць што-н.; keep smb. waiting прымушаць
каго-н. чакаць
keep away  phr.v. (from) трымацца
на адлегласцi; не падыходзiць
keep back  phr.v. хаваць, утойваць
keep out  phr.v. не падыходзiць, не
ўваходзiць
keep up  phr.v. працягваць (рабiць
што-н.); працягвацца; keep up with smb.
падтрымліваць кантакт з кім-н.; The noise
kept up all day. Шум не сцiхаў увесь дзень;
Keep up your spirits. Не падай духам. ♦ keep
up appearances рабıць выгляд, што нiчога
дрэннага не здарылася; keep up with the
Joneses infml старацца не адставаць ад знаёмых, быць не горш за ıншых
keeper  n. даглядчык; вартаўнıк; а
lighthouse keeper даглядчык маяка
keeping  n. 1. догляд; апека; in safe
keeping у поўнай цэласцi/надзейнай захаванасцi 2. адпаведнасць; in keeping with у
адпаведнасцi з; out of keeping with smth. не
адпавядаць чаму-н.; супярэчыць
keepsake n. падарунак на памяць
keﬁr n. кефıр
keg n. невялıкая бочачка (звыч. для пiва)
kennel n. будка (для сабакі)
kept past, p.p. → keep
kerb n. BrE край тратуарa
kerchief n. хусцıнка, хустка
kernel  n. 1. ядро (арэха, семя) 2. сутнасць (заявы, плана і да т.п.)
kerosene n. (таксама kerosine) газа
kestrel n. zool. пустэльга (птушка)
ketchup n. кетчуп
kettle  n. чайнiк ♦ another/a different
kettle of ﬁsh infml зусıм ıншая справа/рэч;
a ﬁne/pretty kettle of ﬁsh заблытаная/ непрыемная сiтуацыя
kettledrum n. mus. лiтаўра
key1  n. 1. ключ (у розных знач.) 2. ключ;
разгадка 3. клавiш(а)
key2 adj. галоўны, асноўны; ключавы; вельмi важны; key industries асноўныя/вядучыя
галіны прамысловасцi; key points/questions
галоўныя пункты/пытаннi; key positions
ключавыя пазıцыi
keyboard n. 1. клавiятура 2. кнопачны
нумаранабiральнiк (у камп’ютары)
keyhole n. замочная шчылiна
keynote  n. асноўная думка; асноўны
прынцып; лейтматыў
keystone  n. 1. краевугольны камень;
аснова, галоўная частка плана або доказу
2. archit. замковы камень
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kind
kg (пiсьмовае скар. ад kilogram) кг, кілаграм
khaki  n. 1. хакi (колер) 2. тканıна колеру хакi
kick1  n. 1. удар (нагой, капытом, мячом)
2. звыч. pl. kicks infml aсалода 3. infml новае
захапленне
kick2 v. бiць (нагой); брыкаць; брыкацца
kick-off  n. 1. час пачатку футбольнай
гульнı; першы ўдар па мячы; Kick-off at 5.00.
Пачатак гульнi а 5-й гадзiне. 2. infml пачатак
новай дзейнасцi
kid1  n. 1. infml дзiця 2. infml юнак; дзяўчына; college kids студэнцкая моладзь 3. сын
або дачка 4. казляня, казлянё ♦ treat/handle
smb. with kid gloves абыходзiцца з кiм-н.
вельмi асцярожна, далiкатна
kid2  v. infml 1. дурыць; жартаваць; Don’t
get angry, I was only kidding. Не злуй, я толькi
жартаваў; No kidding? Ты не жартуеш?; Гэта
сур’ёзна? 2. дурэць, сваволіць; Stop kidding
around and listen to me. Кiнь дурэць i паслухай мяне.
kidnap v. выкрадаць (людзей з мэтай
атрымаць выкуп)
kidnapper n. выкрадальнiк (людзей)
kidney n. anat. нырка
kill v. 1. забiваць; рэзаць (скацiну) 2. правальваць (план, прапанову i да т.п.) 3. спыняць
(боль, хваробу i да т.п.) 4. знiшчaць; загубiць;
Cancer kills thousands of people every year. Ад
раку гінуць тысячы людзей кожны год; Frost
killed the plants. Мароз загубiў раслiны. ♦ kill
time марнаваць час; kill two birds with one
stone ≅ забiць двух зайцоў адным стрэлам
killer n. забойца; кıлер
killing n. забойства
kilo  n. (pl. kilos) (скар. aд kilogram)
кiло
kilobit n. comput. кілабıт
kilobyte n. comput. кілабайт
kilogram n. кiлаграм
kilometer AmE = kilometre
kilometre n. BrE кiламетр
kilt  n. кiлт, спаднıца ў клетку (звыч. з
шарсцяной тканіны); the kilt нацыянальны
ўбор шатландцаў
kin  n. pl. dated сям’я, радня; next of kin
блiжэйшая радня
kind1  n. род, гатунак, разнавıднасць;
What kind of book do you want? Якая кнiга
вам патрэбна?; What kind of person is he?
Што ён за чалавек?; different kinds of animals/plants розныя жывёлы/раслıны ♦ in
kind : 1) pay in kind плацıць натурай 2) re-

kind
spond/return in kind адказваць такıм жа чынам, плацıць той жа манетай; а kind of infml
нешта накшталт гэтага, амаль што; kind of
infml крыху, пэўным чынам; nothing of the
kind ні ў якім разе; of a kind таго ж самага
роду/тыпу, аднолькавыя
kind2  adj. (to) добры, мıлы; 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. дзiцячы сад(ок)
kind-hearted  adj. добры, чулы,
спагадлiвы
kind-heartedness  n. дабрыня,
чуласць, спагадлiвасць, патоля
kindle  v. распальваць; разгарацца;
kindle a ﬁre распальваць агонь (таксама перан.); kindle a desire распальваць жаданне
kindliness  n. дабрыня, мяккасардэчнасць
kindly1 adj. добры; дружалюбны; спагадлiвы
kindly2  adv. ласкава, прыязна; добразычлıва; Will/would you kindly pass the salt?
Будзьце ласкавы, перадайце соль; look
kindly on smb. ставiцца станоўча да каго-н.,
ухваляць каго-н.
kindness  n. дабрыня, дабрата;
добразычлıвасць
kinetic adj. phys. кiнетычны; a kinetic
tone ling. кінетычны тон
king n. (of) кароль
kingdom  n. 1. каралеўства; царства;
дзяржава; the United Kingdom Злучанае
Каралеўства (Вялiкабрытанii i Паўночнай Iрландыi) 2. царства; свет; the аnimal/plant
kingdom жывёльны/раслıнны свет; mineral
kingdom нежывая прырода ♦ till kingdom
come dated да другога прышэсця, нiколi
kingﬁsher n. zool. зiмародак
king-size(d) () adj. вельмi вялıкi; вялıзны; a king-size bed вялıзны ложак
kink n. (in) 1. пятля; вузел 2. загıб, загıн;
залом 3. завіток (валасоў) 4. infml заскок;
выкрутасы, выверт (пра чалавека)
kinky adj. 1. кучаравы, у завiтках 2. infml
(пра чалавека) дзівак, з дзiвацтвамi, выкрутасамi; з сексуальнымі адхіленнямі
kinship n. fml (with, between) 1. (кроўная) роднасць 2. сходнасць, блıзкасць (характараў, iнтарэсаў)
kiosk n. кiёск, палатка
kiss1  n. пацалунак; blow smb. a kiss паслаць каму-н. паветраны пацалунак
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knives
kiss2  v. цалаваць; цалавацца; kiss smb.
goodnight/goodbye пацалаваць каго-н. перад
сном/на развiтанне
kit  n. 1. набор, камплект (прыладаў для
пэўнай мэты) 2. рыштунак (для турыстаў,
салдат, спартсменаў i да т. п.)
kitbag n. BrE рэчавы мяшок
kitchen n. кухня
kitchen garden n. агарод
kite  n. паветраны змей; ﬂy a kite запускаць змея
kitsch  n. кiч, тандэт, безгустоўнасць;
мазанıна (пра карцiну)
kitten n. кацяня, кацянё
kitty1  n. infml грошы, сабраныя для пэўнай мэты
kitty2 n. infml кıса, кıска
kiwi n. zool. кıвi (птушка)
kiwi fruit n. кıвi (фрукт)
km (пiсьмовае скар. ад kilometre) км, кіламет р
knack n. 1. уменне, спрыт; have a knack
of doing smth. быць майстрам у чым-н.
2. BrE звычай
knapsack n. рукзак
knave n. 1. BrE валет (у картах) 2. infml
ашуканец, круцель, махляр
knead  v. 1. мясıць (цеста) 2. рабıць
масаж, масажаваць
knee n. калена; sit on smb.’s knees сядзець
у каго-н. на каленях ♦ bring smb. to his knees
перамагчы каго-н., паставiць каго-н. на каленi; at one’s mother’s knee з дзяцıнства/з малаком мацi
kneecap n. anat. каленная рэпка
kneel v. (knelt) кленчыць
knell n. fml пахавальны звон
knelt past, p.p. → kneel
knew past → know2
knick-knack n. забаўка, цацка
knife1 n. (pl. knives) нож, ножык
knife2 v. ударыць нажом; закалоць
knight n. 1. рыцар 2. конь (у шахматах)
knit v. (knitted or knit) 1. вязаць (пруткамі) 2. (together) звязваць; быць звязаным
♦ knit one’s brows нахмурыцца, насупiцца
knitter  n. 1. вязальшчык; вязальшчыца
2. вязальная машына
knitting  n. вязанне; a piece of knitting
вязанка
knitting needle n. вязальны пруток
knitwear  n. трыкатаж, трыкатажныя
вырабы; вязанае адзенне
knives pl. → knife

knob
knob  n. 1. шарападобная ручка (на дзвярах, скрынцы і да т.п.) 2. кавалачак; melt
a knob of butter in the pan растапıць кавалачак масла на патэльнi
knobbly adj. шышкаваты; бугрысты
knobby = knobbly
knock1 n. 1. стук; a knock at/on the door
стук у дзверы 2. удар
knock2  v. (at/on) 1. стукаць; стукацца
2. бiць
knock down  phr.v. збiваць з ног;
I was knocked down by a car. Мяне збіла машына.
knocker  n. 1. малаток або кальцо (на
знадворных дзвярах) 2. прыдзıра, прычэпа
knockout  n. 1. sport накаўт; The ﬁght
ended in a knockout. Бой скончыўся накаўтам.
2. infml нешта вельмi прывабнае або сенсацыйнае; хто-н. вельмi прывабны
knot1  n. 1. вузел (на вяроўцы, шнуры i
да т.п.) 2. пучок (валасоў) 3. (марскi) вузел
(мера хуткасцi карабля = 1,853 км за гадзiну)
knot2 v. завязваць на вузел/вузлом
knotty  adj. 1. каржакаваты, сучкаваты
(пра дрэва) 2. цяжкi, цяжкı; заблытаны; а
knotty problem заблытаная справа/праблема
know1 n. : ♦ be in the know быць у курсе
справы; быць добра iнфармаваным
know2  v. (knew, known) 1. ведаць; as/so
far as I know наколькi мне вядома; as you
know як вам вядома; I wouldn’t know infml
адкуль мне ведаць; How do you know? Адкуль вы ведаеце?/Чаму вы так лiчыце?
2. разумець; 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 суседзямi. 4. (by) пазнаваць; I knew him by his
voice. Я пазнаў яго па голасе. ♦ not know
smb. from Adam infml зусıм не ведаць
каго-н.; know smth. inside out ведаць што-н.
дасканала; know smb. by sight ведаць каго-н.
у твар (але не быць добра знаёмым); Heaven/
God/who knows infml бог/хто яго ведае
know-all  n. BrE, infml усёзнайка,
усёвед
know-how  n. infml ноу-хау; уменне;
веды; сакрэты тэхналогii
knowingly adv. 1. выразна; He glanced
at me knowingly. Ён выразна зірнуў на мяне.
2. наўмысна; kill knowingly наўмысна забıць
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know-it-all = know-all
knowledge  n. (of/about) 1. веды 2. веданне, iнфармаванасць; bring to smb.’s
knowledge даводзiць да ведама каго-н.; without smb.’s knowledge без чыйго-н. ведама
♦ to (the best of) my knowledge наколькi мне
вядома; іt is common knowledge that ... усiм
вядома/усе ведаюць, што ...
knowledgeable  adj. (about) добра
iнфармаваны; дасведчаны; той, хто ведае
шмат; He’s very knowledgeable about the history of the city. Ён ведае шмат пра гiсторыю горада.
known p.p. → know2
knuckle n. сустаў (пальца)
KO (скар. ад knockout) n. sport накаўт
koala n. zool. каала
kodak  n 1. фотаапарат «кодак»
2. здымак, зроблены фотаапаратам «кодак»
Koran n. relig. Каран
Korean1  n. 1. карэец; карэянка;
the Koreans карэйцы 2. карэйская мова
Korean2 adj. карэйскi
kph (скар. ад kilometers per hour)
км/г, кіламетраў у гадзıну
krona n. 1. (pl. kronur) крона (грашовая адзінка Ісландыі) 2. (pl. kronor) крона
(грашовая адзінка Швецыі)
krone n. (pl. kroner) крона (грашовая
адзінка Даніі і Нарвегіі)
kudos n. прэстыж
Ku Klux Klan n. ку-клукс-клан
kung fu  n. sport кун-фу/кунг-фу (вiд
кiтайскай барацьбы)
kW (пісьмовае скар. ад kilowatt) phys. кВт, кілават

Ll
L, l n. 12-я літара англійскага алфавіта
l 1. (пісьмовае скар. ад litre) літр 2. (пісьмовае
скар. ад line) радок
Lab (скар. ад Labour) лейбарысцкая партыя
lab n. infml = laboratory
label1  n. 1. лэйбл, этыкетка, ярлык; бıрка, налепка 2. ярлык (перан.)
label2 v. 1. наклейваць налепку, этыкетку
і да т.п.; вешаць бıрку, ярлык 2. прыклейваць
ярлык (каму-н.; на што-н.)
labial adj. ling. лабіяльны, губны (пра
гук)
labor AmE = labour

laboratory
laboratory  n. лабараторыя; a
research laboratory даследчая лабараторыя
laborious adj. цяжкі, працаёмкі
laboriously adv. старанна
labor union n. AmE прафсаюз
labour1  n. BrE 1. праца, работа (асабліва фізічная); manual labour фізıчная прaца 2. рабочыя, працоўныя; рабочая сıла;
skilled/unskilled labour кваліфікаваныя/некваліфікаваныя рабочыя; cheap labour танная рабочая сıла, нізкааплатныя рабочыя; a
shortage of labour нястача, недахоп рабочых
3. родавыя мукі, роды 4. Labour лейбарысцкая партыя; a Labour MP член парламента
ад партыі лейбарыстаў
labour2  v. BrE 1. (цяжка) працаваць
2. змагацца, весці барацьбу
labour camp  n. папраўча-працоўны лагер
labourer  n. BrE некваліфікаваны рабочы; a farm labourer работнік на ферме
labour force  n. BrE работнікі, працаўнікı, рабочая сıла
labour market n. BrE рынак працы
labour movement  n. рабочы
рух
Labour Party n. the Labour Party
(таксама Labour) лейбарысцкая партыя,
партыя лейбарыстаў
labour-saving  adj. якı зберагае/
эканоміць вялıкія затраты працы; a laboursaving device/gadget прылада/інструмент, якı
зберагае затраты працы
labyrinth n. fml 1. лабірынт 2. што-н.
вельмi складанае, блытанıна
lace1 n. 1. карункі 2. шнурок (у абутку)
lace2  v. 1. (up) шнураваць 2. аздабляць
карункамі 3. дадаваць алкаголь або наркотык
у ежу, каву і да т.п.
lack1 n. (of) недахоп, нястача; адсутнасць;
a lack of experience недахоп/адсутнасць вопыту; a complete/total lack of поўная адсутнасць; for/through lack of з-за недахопу; no
lack of дастатковая колькасць; мноства
lack2  v. не мець, неставаць, не мець дастаткова (чаго-н.); He lacks conﬁdence. Яму не
хапае ўпэўненасці.
lackey  n. 1. dated лакей 2. derog. лакей,
лёкай
lacking  adj. 1. (in) якı не мае (чаго-н.);
якому не хапае (чаго-н.) 2. адсутны; She seems
to be lacking in tact. Ёй, здаецца, не хапае
такту.
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lackluster AmE = lacklustre
lacklustre  adj. BrE цьмяны; без
бляску
laconic  adj. лаканıчны, нешматслоўны, сцıслы
lacquer1 n. лак
lacquer2 v. пакрываць лакам
lactation n. fml лактацыя
lactic acid n. малочная кiслата
lactose n. chem. лактоза
lacuna n. fml (pl. lacunaе or lacunas)
лакуна
lacy adj. карункавы
lad  n. BrE, infml 1. хлопец, юнак 2. the
lads сябры па працы
ladder  n. 1. драбıны; a rope ladder вяровачная лесвiца 2. iерархıчная лесвiца
3. BrE спушчаныя вочкi ў панчохах, калготках i да т.п.
laddie n. ScotE, infml хлопец, юнак
laden  adj. 1. нагружаны; увешаны; The
tree was laden with fruit. Дрэва гнулася ад
пладоў. 2. абцяжараны, прыгнечаны цяжарам
(перан.); laden with troubles/problems/debt
прыгнечаны цяжарам клопатаў/праблем/
пазык
ladies’ room n. AmE жаночая прыбiральня; туалет для жанчын
ladle n. 1. апалонік 2. чарпак
lady n. 1. дама, панi 2. Lady лэдзi (тытул); Lady Diana лэдзi Дыяна 3. the ladies
BrE, infml жаночы туалет
ladybird n. бoжая кароўка
lag1  n. адставанне; спазненне; a time lag
of one month спазненне на адзıн месяц
lag2 v. (behind) адставаць
lager n. BrE светлае пıва, лагер
lagoon n. лагуна
laid past, p.p. → lay3
lain p.p. → lie3
lair n бярлог(а), нара (таксама перан.)
laissez-faire  n. франц. неўмяшальніцтва; неўмяшанне; a policy of laissez-faire
палıтыка неўмяшальніцтва
laity  n. the laity людзi, якıя прымаюць
удзел у дзейнасцi царквы, але не належаць
да духавенства
lake  n. возера; Lake Victoria возера
Вiкторыя
lama n. relig. лама
lamb n. 1. ягня, ягнё 2. маладая баранiна
lame  adj. кульгавы; go lame стаць кульгавым; a lame excuse непераканаўчая адгаворка

lame duck
lame duck n. няўдачнiк; няўдачніца;
небарака, недарэка
lamely  adv. 1. кульгаючы 2. запiнаючыся, з запıнкамi (пра гаворку)
lameness n. кульгавасць; кульганне
lament1 n. 1. лямант, плач; галашэнне;
горкая скарга 2. жалобная песня/музыка
lament2  v. 1. лямантаваць, аплакваць;
галасıць (па кім-н.) 2. скардзiцца
lamp n. лямпа; лiхтар
lampoon n. памфлет, пасквiль
lampshade n. абажур
lance n. кап’ё
land1  n. 1. зямля; суша; by land па сушы; on land на сушы 2. зямля, глеба; fertile
land урадлıвая зямля/глеба 3. lit. краıна;
one’s native land радзıма
land2 v. 1. прызямляцца 2. высаджвацца
(з самалёта, карабля) 3. выгружаць (груз,
людзей з самалёта, карабля) 4. infml нечакана апынуцца 5. infml (in, on) даводзiць, прыводзiць; His carelessness landed him in trouble. Нядбайнасць прывяла яго да бяды.
6. infml дабıцца, здабыць (месца працы, кантракт i да т.п.); He landed a good job. Ён
знайшоў добрае месца працы.
landﬁll  n. закопванне вялıкай колькасцi смецця, адыходаў у глыбокую яму; a
landﬁll site могільнік для смецця, адыходаў
landing  n. 1. лесвiчная пляцоўка
2. пасадка, прызямленне; высадка
landlady  n. гаспадыня кватэры,
гасцıнiцы; уладальнiца дома (якая здае яго за
плату)
landless adj. беззямельны
landlocked adj. (краiна) якая не мае
выхаду да мора
landlord  n. 1. гаспадар кватэры,
гасцıнiцы; уладальнiк дома (якi здае яго за
плату) 2. hist. лендлорд
landmark n. 1. (in) вяха 2. наземны
арыенцıр
landowner  n. землеўладальнiк,
землеўласнiк
landscape  n. 1. краявıд, пейзаж,
ландшафт 2. пейзаж (вiд жывапiсу, малюнак)
3. агульная карцıна/сiтуацыя (перан.); political landscape агульная палiтычная сiтуацыя
landslide  n. 1. апоўзень 2. (таксамa a landslide victory) (блiскучая) перамога
на выбарах; by a landslide са значнай перавагай
lane n. 1. вузенькая дарога; сцежка (асабліва за горадам) 2. завулак 3. рад (руху

335

larder
транспарту) 4. дарожка (у спаборнiцтвах)
5. траса (у паветры або на моры)
language n. мова; a native language
родная мова; modern languages сучасныя
мовы; a dead language мёртвая мова; bad/
foul language брыдкiя словы, лаянка
language laboratory  n.
клас/лабараторыя тэхнıчных сродкаў навучання мове
languid  adj. fml павольны; марудлівы; вялы, млявы
languish  v. fml чахнуць, чэзнуць,
марнець, знемагаць
lanky  adj. цыбаты, падгалiсты, даўгавязы
lantern n. лiхтар
Laotian1   n. 1. лаосец; лаоска
2. лаоская мова
Laotian2 adj. лаоскi
lap1  n. 1. (in, on) калені (чалавека, якi
сядзiць); She sat with her hands in her lap. Яна
сядзела, склаўшы рукi на каленях. 2. sport
этап дыстанцыi, круг; a lap of honour/a
victory lap AmE круг гонару 3. адказнасць;
залежнасць ♦ in the lap of the gods у божых
руках
lap2  v. 1. (against) плёскацца (пра хвалi)
2. пiць (звычайна пра жывёлiну) 3. sport
апярэдзіць на круг
lap up phr.v. infml прагна пiць (таксама перан.)
lapel n. лацкан
lapse1  n. 1. недарэчная памылка, недагляд, ляпсус; a memory lapse правал памяцi;
a lapse of the tongue агаворка; a lapse of the
pen апıска 2. прамежак часу
lapse2 v. 1. спыняцца (канчаткова або на
пэўны час) 2. law страчваць сıлу 3. пасцi (маральна)
lapse into  phr.v. пераходзiць у
больш спакойны, менш актыўны стан; lapse
into silence/sleep замоўкнуць/заснуць
laptop  n. сomput. лэптоп (невялiкi пераносны камп’ютар)
lapwing  n. zool. кнıгаўка, каня
(птушка)
larceny n. law кража, крадзеж
larch n. bot. лiстоўнiца
lard1 n. лярд, топленае свiное сала
lard2  v. шпiгаваць (салам) ♦ lard one’s
speech (with) аздабляць/перасыпаць сваю
мову (спецыфiчнымi словамi, цытатамi i
да т.п.)
larder n. кладоўка

large
large  adj. 1. вялıкi; a lаrge city/room
вялıкi горад/пакой 2. важны, сур’ёзны; a
large problem важная праблема; a large issue
сур’ёзнае пытанне ♦ at large 1) наогул, у
асноўным; the public at large шырокія колы
грамадства 2) на волi (пра збеглых звяроў)
largely adv. у значнай меры/ступенi; у
асноўным, галоўным чынам
large-scale adj. буйнамаштабны
lark n. жаваранак, жаўранак, жаўрук
larva n. entomol. (pl. larvae) лiчынка
larvae pl. → larva
larynx n. anat. гартань
lascivious adj. fml юрлıвы, пажадлıвы
laser n. phys. лазер
laser printer  n. сomput. лазерны
прынтaр
lash1 n. 1. бiзун 2. удар бiзуном 3. вейка
lash2  v. 1. хвастаць, сцябаць 2. бiчаваць,
высмейваць
lash out  phr.v. (at) накıдвацца (на
каго-н.); пачаць лаяцца (на каго-н.)
lass n. ScotE дзяўчына; маладая жанчына
last1  n. the lаst : be the last to do smth.
зрабıць што-н. апошнiм, пасля ıншых; The
cаptain was the last to leave the ship. Капiтан
пакiнуў карабель апошнiм. ♦ at (long) last
нарэшце; урэшце; нарэшце-такı; lаst but one
BrE перадапошнi; to/till the last да канца
last2 adj. 1. мiнулы; lаst Tuesday у мiнулы аўторак; lаst week на мiнулым тыднi; lаst
year летась, у мiнулым годзе 2. апошнi; in
the last two/ﬁve years за апошнiя два гады/
пяць гадоў; the lаst chapter апошняя глава
♦ the lаst person/thing (самы) непажаданы;
неспадзяваны; He is the lаst person I expected
to see. Менш за ўсё я спадзяваўся ўбачыць
яго; on one’s last legs цяжка хворы; on its last
legs у вельмi дрэнным стане; This machine is
on its last legs. Гэта машына вось-вось развалiцца.
last3  v. (for, until, through) 1. працягвацца; трымацца; The game lasted 2 hours.
Гульня працягвалася 2 гадзiны; The hot
weather lasted (for) the whole summer. Гарачае
надвoр’е трымалася ўсё лета. 2. (таксама
last out) вытрымаць, выстаяць (нягледзячы
на цяжкасцi) 3. хапаць (быць дастатковым); The water supply should last another
48 hours. Запасаў вады павiнна хапiць яшчэ
на 2 днi.
last4  adv. апошнi раз; When did you see
him last? Калi ты бачыў яго апошнi раз?
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♦ last but not least апошняе, але не менш
важнае
lasting adj. доўгi, трывалы; пастаянны;
a lasting peace трывалы мiр; a lasting impression непазбыўнае, глыбокае ўражанне
lastly  adv. нарэшце, урэшце, у рэшце
рэшт
last name n. прозвiшча
latch1 n. 1. засаўка, зашчапка; запор; клямка
2. амерыканскi замок ♦ on the latch BrE на
засаўцы
latch2  v. зачынıць на засаўку, клямку
(дзверы, акно i да т.п.)
latch on  phr.v. infml зразумець,
скеміць, сцяміць, змікıціць
latchkey n. ключ ад замка
late1 adj. 1. познi, запознены; Іt’s late. Позна; be late for спазняцца; 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 стагоддзя 3. нябожчык; her late husband яе нябожчык муж; the late president
нябожчык прэзiдэнт
late2 adv. 1. позна; He mаrried late. Ён позна ажанiўся 2. у канцы; late in August/1995
у канцы жнıўня/1995 (года) ♦ better late than
never лепш позна, чым нiколi; of late fml
нядаўна; His life has changed of late. Нядаўна
яго жыццё змянiлася.
latecomer n. той, хто спазнıўся
lately adv. апошнiм часам, нядаўна
latent adj. латэнтны, скрыты
later1  adj. пазнейшы, больш познi; The
meeting was postponed to a later date. Сход
быў адкладзены на больш познюю дату.
later2 adv. 1. пазней, потым; I’ll join you
later. Я далучуся да вас потым. 2. праз; two
years later праз два гады; ﬁve days later праз
пяць дзён ♦ not/no later than не пазней чым
lateral  adj. латэральны; бакавы;
папярочны;
lateral
thinking
шырокi
кругагляд; a lateral plosion ling. латэральны
выбух
latest  adj. 1. апошнi; the latest news
апошнiя навıны 2. найноўшы, самы новы;
the latest model самая апошняя/самая новая
мадэль ♦ at the latest не пазней чым; I’ll be
back by 6 o’clock at the latest. Я вярнуся не
пазней чым а 6 гадзiне.
lathe n. такарны станок
lather n. мыльная пена

Latin
Latin1  n. 1. лацıнская мова, лацıна
2. жыхар краıны, дзе размаўляюць на адной з
раманскiх моў
Latin2 adj. 1. лацıнскi 2. раманскi
Latin American  adj. лацінаамерыканскi
Latino  n. (pl. Latinos) лацiнаамерыканец
latitude n. 1. geog. шырата 2. fml (in/
for) свабода (дзеянняў); шырыня (поглядаў);
цярпıмасць
latter  adj. fml апошнi, другı (з двух названых раней)
latter-day adj. сучасны (як параўнанне з кiм-н. або чым-н. у мiнулым); а lаtterday Robin Hood сучасны Робiн Гуд
lattice n. рашотка
Latvian1  n. 1. латыш; латышка; the
Latvians латышы 2. латышская мова
Latvian2 adj. латвıйскi; латышскi
laud v. fml хвалıць, усхваляць
laugh1  n. смех; give a laugh засмяяцца
♦ have the last laugh пасмяяцца апошнiм
(выйсцi пераможцам у спрэчцы, барацьбе)
laugh2  v. (at/about) смяяцца; What were
they laughing at? З чаго яны смяялiся?; burst
out laughing засмяяцца, зарагатаць; it’s no
laughing matter infml не жарты, не жартачкi;
Losing your job is no laughing matter. Страцiць працу – гэта табе не жартачкi.
laughable  adj. смешны, камıчны;
смяхотны
laughing stock n. пасмешышча
laughter  n. смех, рогат; hysterical
laughter iстэрычны рогат
launch1  n. спуск (на ваду карабля); запуск (ракеты)
launch2  v. 1. спускаць (на ваду карабель), запускаць (ракету, спадарожнік) 2. пачынаць, распачынаць (запланаваную дзейнасць, кампанiю, атаку); The police have
launched an enquiry. Палiцыя пачала расследаванне. 3. выпускаць у продаж (новы прадукт, выраб, кнiгу)
launch3 n. маторная лодка, катар
launch pad  n. (таксама launching
pad) cтартавая пляцоўка/платформа (таксама перан.)
launder  v. 1. fml мыць (бялiзну) 2. адмываць грошы (перан.); They laundered the
money via a small ﬁrm. Яны нелегальна правялi грошы праз невялiкую фiрму.
laund(e)rette  n. ВrE пральня самаабслугоўвання
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laxative
laundromat n. AmE пральня самаабслугоўвання
laundry n. 1. пральня 2. бялıзна; clean/
dirty laundry чыстая/брудная бялıзна
laurel n. 1. bot. лаўр 2. pl. laurels лаўры,
прызнанне, ушанаванне ♦ rest on one’s
laurels спачываць на лаўрах
lav n. BrE, infml прыбiральня, туалет
lava n. лава
lavatory n. fml прыбiральня, туалет
lavender n. 1. bot. лаванда 2. бледналiловы колер
lavish1  adj. 1. (with/in) шчодры
2. марнатраўны; празмерны
lavish2  v. (on/upon) дарыць, шчодра
раздаваць
lavishly adv. 1. шчодра 2. празмерна
law  n. 1. закон; break the law парушаць
закон; by law па законе, згодна з законам;
within the law у рамках закону 2. права;
criminal/international law крымiнальнае/
мiжнароднае права 3. закон (пра бізнес,
прыроду, навуку); the law of gravity закон
прыцяжэння 4. суд; gо to law звярнуцца ў суд
5. правiла; the laws of football правiлы ігры ў
футбол 6. юрыспрудэнцыя; prаctise law
быць юрыстам 7. the law infml палıцыя; Оpen
the door, that’s the law. Адчынiце дзверы, гэта
палiцыя. ♦ the law of the jungle закон джунгляў
law-abiding  adj. законапаслухмяны
law and order  n. 1. правапарадак
2. законнасць
lawbreaker n. парушальнiк закону
law court n. BrE суд
law enforcement  n. праваахоўная/законаахоўная дзейнасць
lawful adj. fml законны
lawfully adv. законна
lawless adj. беззаконны; незаконны
lawlessness  n. беззаконнасць; незаконнасць
lawmaker  n. заканадавец, заканадаўца
lawn1 n. газон
lawn2 n. батыст
lawsuit() n. судовы працэс; bring in a
lawsuit прад’яўляць iск
lawyer n. юрыст; адвакат; юрысконсульт
lax  adj. нядбайны; нястрогi; lax discipline слабая дысцыплıна
laxative  n. слабıцельнае (пра лякарства, ежу)

lay
lay1  adj. непрафесıйны (пра чалавека, якi
не з’яўляецца спецыялiстам, прафесiяналам
у чым-н.); The lay reader may ﬁnd the book
difﬁcult. Неспецыялiсту кнiжка можа здацца
складанай.
lay2 past → lie3
lay3 v. (laid) 1. класцi, пакласцi (асцярожна, акуратна); lay the basis/foundation(s)
закладаць асновы; 2. lay the table накрываць
(на) стол; 3. несціся; несцi/класцi яйкі (пра
птушак); адкладаць/класці яйцы (пра насякомых, паўзуноў, млекакормячых) ♦ lay the
blame on ускладаць вiну (на каго-н.)
lay aside  phr.v. 1. адкласцi, адставiць убок 2. захаваць на будучае
lay down phr.v. 1. пакласцi; скласцi
(зброю, iнструменты i да т.п.) 2. закласці
(фундамент будынка) 3. устанаўлiваць, вызначаць (правілы і да т.п.)
lay off phr.v. infml 1. звальняць (звыч.
часова) 2. спынıць рабiць або ўжываць штон.; He should lay off alcohol before it’s too late.
Пакуль не позна, яму трэба кінуць пiць.
lay out  phr.v. 1. выкладваць; раскладваць; He laid out the map. Ён разгарнуў
карту. 2. планаваць, праектаваць 3. infml трацiць грошы 4. infml павалıць, збiць з ног
lay up  phr.v. (with) быць прыкаваным да ложка (з-за хваробы); He was laid up
with a broken leg. Ён быў прыкаваны да ложка з-за зламанай нагi.
layabout n. BrE, infml, dated гультай,
лодар, лайдак
lay-by  n. BrE прыдарожная пляцоўка
для прыпынку аўтамашын
layer1 n. (of) слой, пласт
layer2 v. наслойваць, напластоўваць
layered  adj. слаıсты; multi-layered/
single-layered шматслойны/аднаслойны
layman  n. (pl. -men) 1. непрафесiянал; дылетант; a book for laymen кнıга
для шырокага кола чытачоў 2. eccl. чалавек,
якı не мае духоўнага звання, але належыць
да хрысцiянскай царквы
lay-off n. 1. звальненне 2. перапынак на
нейкi перыяд у працы або актыўнай дзейнасцi
layout  n. план; планiроўка; размяшчэнне
laziness n. лянота, гультайства
lazily adv. лянıва, гультаявата
lazy  adj. лянıвы, гультаяваты; spend a
lazy Sunday правесцi нядзелю нiчога не робячы
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leaf
lb BrE (pl. lb or lbs) (пiсьмовае скар. ад pound)
фунт (= 454 г.)
lead1 n. 1. the lead першынство; be in the
lead быць уперадзе/на першым месцы
2. (over, of) перавага; have a lead of several
points over smb.ʼs rival мець перавагу ў некалькi ачкоў над сваıм сапернiкам 3. кіраўнıцтва; прыклад; ініцыятыва; give a lead to smb.
даваць прыклад каму-н.; take the lead браць,
узяць (на сябе) кіраўнıцтва/ініцыятыву;
follow smb.’s lead браць з каго-н. прыклад
4. след; ключ; The police are looking for a
lead. Палiцыя спрабуе выйсцi на след.
5. галоўная роля; галоўны выканаўца (у
п’есе, фiльме) 6. BrE павадoк, шворка; The
dog was on the lead. Cабака быў на павадку.
7. BrE самае важнае паведамленне (у газеце)
8. BrE, electr. провад
lead2 v. (led) 1. весцi (у розных знач.); lead
smb. by the hand весцi 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 паказваць дарогу, весцi
за сабой 2. кiраваць, быць на чале; lead a
party/a campaign быць на чале партыi/
кампанii; lead a choir кiраваць хорам ♦ lead
smb. by the nose прымушаць каго-н. iсцı на
павадку, трымаць каго-н. на павадку
lead3 n. 1. chem. свiнец 2. графıт; грыфель
(у алоўку)
leaden adj. lit. 1. свiнцовы; шэры; leaden
clouds/waves свiнцовыя хмары/хвалi 2. нудны; a leaden performance нудны спектакль
3. павольны; стомлены (пра рух); цяжкi (пра
крокi)
leader  n. 1. (of) лıдар; кiраўнıк; правадыр 2. BrE перадавы артыкул 3. BrE першая
скрыпка (у аркестры) 4. AmE дырыжор
leadership n. 1. кiраўнıцтва 2. уменне,
здольнасць павесцi за сабой людзей 3. першынство (у канкурэнцыi, спаборнiцтве)
lead-in  n. уступ; уступнае слова (асабліва на радыё або тэлебачаннi)
leading  adj. 1. вядучы, кiруючы, перадавы; a leading industrial nation вядучая/
перадавая iндустрыяльная краıна 2. асноўны,
галоўны; a/the leading part галоўная роля (у
фiльме, п’есе)
leaf1  n. (pl. leaves) 1. лiст (дрэва); oak
leaves лıсце дуба; come into leaf распускацца; in leaf пакрыты лістотай 2. лiст (кнiгi, металу) ♦ shake like a leaf калацıцца/дрыжаць
як асıнавы лiст; take a leaf from smb.’s book
браць прыклад з каго-н.; turn over a new leaf
пачаць жыць па-новаму

leaf
leaf2  v. : leaf through перагортваць (старонкi кнiгi)
leaﬂess  adj. без лıсця (пра дрэва або
раслiну)
leaﬂet n. 1. лістоўка, улётка 2. буклет
leafy adj. 1. густалıсты 2. зарослы мноствам дрэў i раслıн
league n. 1. лıга, аб’яднанне, саюз 2. клас,
катэгорыя; be not in the same league (as) не
iсцı нi ў якое параўнанне ♦ be in league (with
smb.) быць у змове (з кім-н.)
leak1 n. 1. цеча, дзıрка, прабоіна; a leak in
a boat/roof цеча ў лодцы/даху 2. уцечка; a
gas/water/oil leak уцечка газу/вады/нафты
3. уцечка iнфармацыi
leak2  v. працякаць, цячы; Тhe roof leaks
when it rains. Дах працякае, калi iдзе дождж.
leaky  adj. той, што працякае; дзiравы; a
leaky bucket дзiравае вядро
lean1 adj. 1. худы, хударлявы 2. посны, нятлусты (пра мяса) 3. цяжкi (пра час); a lean
year for business цяжкi год для бıзнесу
4. эканомны, канкурэнтаздольны (пра фiрму,
арганізацыю i да т.п.)
lean2  v. (leant BrE or leaned) 1. (forward,
back, over) нахiляць; нахiляцца; схiляць;
схiляцца 2. (against/on) прыхiляць; прыхiляцца
leaning  n. (towards) схıльнасць, прыхıльнасць
leant past, p.p. → lean2
lean-to  n. (pl. -tos) прыбудова (невялiкiх памераў)
leap1  n. 1. (вялiкi) скачок; a leap of 5
metres скачок на 5 метраў 2. (in) скачок,
павелiчэнне (перан.); a leap in prices рэзкае
павелiчэнне/скачок цэн ♦ by/in leaps and
bounds iмклıва, сямiмıльнымi крокамi
leap2  v. (leapt or leaped) 1. скакаць,
падскокваць (таксама перан.); Тhe price of
gas has leapt again. Цэны на газ зноў падскочылі. 2. (at) ухапıцца (за што-н.); leap at the
chance/opportunity ухапıцца за шанец/магчымасць
leapfrog n. чахарда
leapt past, p.p. → leap2
leap year n. высакосны год
learn  v. (learned or learnt) 1. вывучаць,
вучыць; вучыцца; What language do you
learn? Якую мову вы вывучаеце?; learn to
swim/to use a computer вучыцца плаваць/
карыстацца камп’ютарам 2. (of/about) даведвацца; I learned the news this morning. Я даведаўся пра гэту навiну сёння ранiцай.
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learned  adj. 1. якı валодае глыбокiмi
ведамi, вучоны, эрудзıраваны 2. навуковы;
learned books/works навуковыя кнıгi/працы
learner n. 1. вучань; He’s a quick learner.
Ён здольны вучань. 2. вадзıцель-вучань
learning  n. 1. вывучэнне, вучоба 2. веды, эрудыцыя; a man of great learning
чалавек з вялıкай эрудыцыяй
learnt past, p.p. → learn
lease1 n. арэнда; a long lease доўгатэрмiновая арэнда; take out a lease браць у арэнду;
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 вяртаць здароўе/сıлы/поспех i да т.п.; Тhe operation has
given me a new lease of life. Аперацыя вярнула мне здароўе i сiлы.
lease2  v. 1. арандаваць, браць у арэнду;
lеase smth. from smb. арандаваць што-н. у
каго-н. 2. (таксама lease out) здаваць у арэнду; lease smb. smth./lease smth. (out) to smb.
здаваць што-н. каму-н.
leash  n. павадок; Аll dogs in public places
must be on a leash. Усе сабакi ў грамадскiх
месцах павiнны быць на павадку.
least1 n. мінімальная колькасць; Тhat’s the
least of my worries. Гэта мяне турбуе менш за
ўсё. ♦ to say the least мякка кажучы; not in
the least нiколькi, зусм не, нiякiм чынам; I’m
not in the least interested in that. Я нiколькi
гэтым не цiкаўлюся.
least2 adj. (звыч. the least) найменшы, самы малы, самы нязначны; Нe hasn’t the least
idea of it. Ён не мае пра гэта анiякага ўяўлення. ♦ last but not least апошнi, але не менш
важны
least3  adv. найменей, найменш, менш за
ўсё; It happened when we least expected it.
Гэта здарылася, калi мы менш за ўсё гэтага
чакалi. ♦ at least прынамсi; You should at least
apologize. Прынамсi, вам трэба папрасiць
прабачэння.
leather1  n. скура (вырабленая скура жывёлiны)
leather2 adj. скураны
leave1 n. 1. (таксама lеave of absence) водпуск, адпачынак; be on leave знаходзiцца ў
водпуску; sick leave вызваленне ад працы
з-за хваробы; maternity leave дэкрэтны водпуск 2. fml дазвол; give smb. leave to do
smth. даць каму-н. дазвол зрабıць што-н.
♦ take leave of smb./take one’s leave развıтвацца

leave
leave2  v. (left) 1. пайсцı, выйсцi, паехаць;
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’язджаць,
адыходзiць, адпраўляцца; The train leaves at
8 a.m. Цягнiк адпраўляецца а 8 гадзiне
ранiцы. 3. кıдаць, пакідаць; Нe left his family.
Ён пакiнуў сям’ю; Нas anyone left a message
for me? Нiхто нiчога мне не пакiдаў?; leave
smb./smth. alone пакiдаць каго-н./што-н. у
спакоi, не турбаваць, не чапаць; You’d better
leave him alone. Лепш пакiнь яго ў спакоi, не
турбуй яго; Leave my things alone! Не чапай
мае рэчы! 4. забываць; забывацца; I’ve left
the key at home. Я забыў ключ дома. 5. : be
left заставацца; She was left a widow. Яна засталася ўдавой; How much money is there left?
Колькi грошай засталося?
leave behind  phr.v. 1. абганяць,
пераганяць (кагo-н./што-н.); We left him far
behind. Мы пакiнулi яго далёка ззаду. 2. : be
left behind адставаць; She got left behind with
her maths. Яна адстала па матэматыцы.
leave off  phr.v. infml пераставаць,
спыняцца (рабiць што-н.); The rain would not
leave off. Дождж нiяк не спыняўся/не пераставаў; Where did we leave off? На чым мы
спынiлiся?
leave out  phr.v. прапусцıць, не
ўключаць (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. лiванец; лiванка; the
Lebanese лiванцы
Lebanese2 adj. лiванскi
lecher n. распуснiк
lecherous adj. распусны
lechery n. распуста
lecture1  n. (on/about) 1. лекцыя; a lecture on ancient Rome by Professor Parker лекцыя прафесара Паркера аб старажытным
Рыме; attend a lecture слухаць/праслухаць
лекцыю; give a lecture чытаць лекцыю
2. натацыя, настаўленне
lecture2 v. (about/on) 1. чытаць лекцыi
2. чытаць натацыi, настаўленнi
lecturer  n. лектар, дакладчык, выкладчык (ва ўнiверсiтэце)
led pаst, p.p. → lead2
ledge n. планка; палıчка
ledger  n. гросбух, (галоўная) улiковая
кнıга
lee n. укрыцце (ад ветру, непагоды)
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leech  n. 1. п’яўка 2. крывапıвец; крывасмок (пра чалавека) ♦ like a leech як п’яўка
leek n. цыбуля-парэй
leer v. (at) ухмыляцца; глядзець пажадліва,
юрлıва
leery  adj. іnfml (оf) недаверлiвы, падазроны
lees  n. pl. асадак (вiна ў бутэльцы або
бочцы); drink/drain to the lees выпiць да дна
left1  n. 1. левы бок/накiрунак; In Britain
cars drive on the left. У Вялікабрытаніі левастаронні рух; from the left злева; to the left
налева; on/to my left злева ад мяне 2. the left/
the Left pl. левыя (у палiтыцы)
left2 adj. левы; left hand/glove левая рука/
пальчатка; left side/turn левы бок/паварот;
Take a left turn at the crossroads. На скрыжаваннi зрабіце левы паварот.
left3  adv. злева, налева; Turn left at the
crossroads. На скрыжаваннi павярнiце налева.
left4 past, p.p. → leave2
left-handed  adj. якı карыстаецца
ў асноўным левай рукой; a left-handed person ляўша; ляўшун
left-hander n. ляўша; ляўшун
leftist1  n. той, хто прытрымліваецца ў
палıтыцы левых поглядаў; сябра левай партыi; лявак
leftist2 adj. левы (у палітыцы)
left-luggage ofﬁce n. (таксама
left luggage) BrE камера захоўвання (на
станцыi, у аэрапорце i да т.п.)
leftover  n. 1. pl. leftovers рэшткi
(яды); Give the leftovers to the dog. Аддай
рэшткi яды сабаку. 2. перажытак; след
left wing  n. левае крыло (у палiтыцы); He’s on the left wing of the party. Ён
належыць да левага крыла партыi.
left-winger n. той, хто належыць да
левага крыла партыi
lefty, leftie n. infml 1. левы, чалавек з левымi поглядамi; лявак (неадабральна) 2. ляўша
leg n. 1. нага; лапа, лапка 2. ножка (мэблi)
3. калоша, калашына 4. этап, частка дарогi
або маршруту 5. sport тур, круг, этап (у эстафеце) ♦ not have a leg to stand on infml не
мець магчымасцi даказаць што-н.; pull
smb.’s leg infml дурыць каго-н.; be on its last
legs infml канаць; дайсцı да ручкі
legacy n. (of) спадчына
legal  adj. 1. юрыдычны; the British
legal system брытанская юрыдычная сiстэма;

legality
a legal adviser юрысконсульт 2. легальны; законны; дазволены законам 3. судовы; take
legal action падаваць у суд, узбуджаць судовую справу
legality n. законнасць; легальнасць
legalize, BrE -ise v. легалiзаваць; узаконiць
legally  adv. легальна, законна; на падставе закону
legend  n. 1. легенда, паданне 2. легендарная асоба
legendary adj. легендарны
leggy  adj. infml даўганогi (звыч. пра
жанчын)
legible  adj. разборлiвы, выразны,
чытэльны; My handwriting isn’t very legible.
Мой почырк не вельмi разборлiвы.
legibly adv. разборлiва, выразна
legion  n. 1. легiён 2. fml вялıкае мноства, легiён; Their name is legion. Iмя iм –
легiён.
legislate v. (against, for, on) fml выдаваць законы; legislate against gambling
забаранıць законам азартныя гульнi
legislation n. fml заканадаўства
legislative adj. fml заканадаўчы
legislator  n. fml заканадавец, заканадаўца
legislature n. fml заканадаўчы орган; заканадаўчая ўлада
legitimate  adj. 1. законны; дазволены законам 2. абгрунтаваны; правiльны
3. законнанароджаны; a legitimate child законнанароджанае дзiця
legitimize, BrE -ise  v. fml узаконiць, прызнаць законным; апраўдаць (асабліва што-н. несправядлiвае або амаральнае)
leisure  n. вольны час; at (your) leisure
без спешкi, калi вам зручна; In her leisure
time she visits museums. У вольны час яна наведвае музеi; the leisure industry iндустрыя
адпачынку
leisurely1 adj. павольны; спакойны, няспешны; at a leisurely pace павольна, павольным крокам
leisurely2  adv. павольна; спакойна, няспешна; The ship sailed leisurely. Карабель павольна паплыў.
lemon  n. 1. лiмон (дрэва і плод) 2. лiмонны колер 3. infml дрэнь, барахло 4. infml
правал, няўдача 5. BrE дурань
lemonade  n. 1. ліманад, сiтро
2. лімонны сок з вадой і цукрам
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less
lend v. (lent) 1. пазычаць (каму-н.); даваць
на пэўны тэрмiн; 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. аказваць
падтрымку, дапамогу 3. надаваць пэўную
якасць; Facts lend probability to the theory.
Факты робяць гэтую тэорыю больш верагоднай. ♦ lend a hand infml дапамагаць; lend an
ear (to smb.) слухаць, выслухваць (каго-н.)
lender n. 1. ﬁnance крэдытор 2. лiхвяр
lending library  n. бiблiятэка з
выдачай кнiг на дом
length n. 1. даўжыня; 5 metres in length
5 метраў у даўжыню 2. працягласць; Films of
this length are pretty rare. Фiльмы такой працягласцi даволi рэдкiя. ♦ at length 1) падрабязна; We’ve discussed the subject at length
previously. Мы падрабязна абмеркавалi гэтую
тэму раней. 2) lit. нарэшце, урэшце
lengthen v. падоўжыць; падоўжыцца
lengthy  adj. (празмерна) доўгi, расцягнуты; працяглы
lenient adj. мяккi; паблажлiвы, нястрогi;
а very lenient sentenсe вельмi мяккi прысуд
lens  n. 1. лıнза; аб’ектыў; лупа 2. anat.
хрусталiк (вока)
Lent  n. Вялıкi Пост (перад Вялiкаднем);
Lent term вясеннi трыместр (у некаторых
універсітэтах)
lent past, p.p. → lend
lentil  n. сачавıца, сачыўка; lentil soup
сачавıчная полiўка
Leo  n. 1. astron. Леў (сузор’е) 2. astrol.
Леў (знак задыяка; чалавек, якi нарадзiўся
пад гэтым знакам)
leopard  n. леапард ♦ a leopard cannot
change its spots ≅ гарбатага магıла выправіць
leper n. 1. пракажоны; пракажоная 2. парыя; чалавек, якога ўсе пазбягаюць, цураюцца
leprosy n. med. праказа
lesbian1 n. лесбiянка
lesbian2 adj. лесбıйскi
lesion n. med. лезiя, пашкоджанне (органа, тканкi); skin lesion пашкоджанне скуры
less1  adj. (выш. ст. ад little) меншы,
менш; less water/salt/attention менш вады/
солi/увагi; a bit/a little less крыху менш; far/
much/a lot less значна менш
less2 adv. (выш. ст. ад little) менш, меней;
You ought to smоke less. Вам трэба менш
курыць/паліць; less interesting/serious менш

less
цiкавы/сур’ёзны ♦ less and less усё меней і
меней; none the less тым не менш
less3  prep. без, мıнус; He got $5,000 less
tax. Ён атрымаў 5 тысяч долараў мiнус падатак.
lessen v. змяншаць; змяншацца
lesser adj. меншы, малы, нязначны; to a
lesser extent/degree у меншай ступенi; lesser
known poets/works меней вядомыя паэты/
творы ♦ the lesser of two evils/the lesser evil
меншая з дзвюх бед; оf two evils choose the
lesser з дзвюх бед выбірай меншую
lesson  n. 1. (in, on) урок, заняткі; an
English lesson урок англıйскай мовы; a
lesson in maths урок матэматыкi; take/give
lessons браць/даваць урокі 2. урок, перасцярога, перасцеражэнне; teach smb. a lesson
правучыць 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 ﬁnd me.
Я баяўся, каб яны не знайшлi мяне.
let  v. (let) 1. дазваляць; 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 паведамляць каму-н. 3. : (дапаможны
дзеясл. у загадным ладзе); let’s go! хадземце!; let’s hope будзем спадзявацца 4. здаваць
унаймы/унаём; They let a room. Яны здаюць
пакой. ♦ let alone пакiдаць у спакоі; let fall/
slip прагаварыцца; let me see пачакайце, дайце падумаць
let down phr.v. 1. падводзiць; I was
badly let down. Мяне здорава падвялi.
2. спускаць; let down tyres спускаць шыны
♦ let the side down infml падводзiць сваıх
let in phr.v. упускаць; прапускаць; He
let himself in. Ён сам адчынiў дзверы i ўвайшоў; These old shoes let the water in. Гэтыя
старыя туфлi працякаюць.
let off  phr.v. 1. выпускаць; Let me off
at the next stop. Cсадзiце/высадзiце мяне на
наступным прыпынку. 2. дараваць, не караць;
They left him off his debt. Яны даравалi яму
доўг.
let out  phr.v. выпускаць; let the water out of the bath выпускаць ваду з ванны;
let out the sleeves выпускаць рукавы; let out
a secret прагаварыцца
let up phr.v. 1. слабець 2. прыпыняцца 3. перадыхаць; He never lets up in his work.
Ён працуе без перадышкi.
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level
lethal  adj. смяртэльны, смяротны, лятальны; a lethal dose смяртэльная доза
lethargic adj. вялы, апатычны
lethargy n. вяласць, апатыя
let’s infml (скар. ад let us); Let’s go! Пойдзем!; Хадземце!
Lett n. латыш; латышка; the Letts латышы
letter n. 1. пiсьмо, лiст; a registered letter
заказное пiсьмо; a letter of introduction
рэкамендацыйнае пiсьмо; a letter of credit
акрэдытыў; post a letter BrE/mail a letter
AmE паслаць ліст 2. лiтара; a capital letter
вялıкая лıтара; a small letter малая лıтара;
3. pl. letters infml лiтаратура; a man of letters
лiтаратар ♦ to the letter лiтаральна, дакладна; I followed the instructions to the letter.
Я дакладна прытрымлiваўся iнструкцыi.
letter bomb n. бомба ў канверце
letterbox n. паштовая скрынка
Lettish1 n. латышская мова
Lettish2 adj. латышскi
lettuce n. салат(а) (расліна)
let-up  n. перапынак; перадышка, перадых; We were working 7 days a week with no
let-up. Мы працавалi 7 дзён у тыдзень без перапынку.
leukaemia  n. BrE, med. лейкемiя,
лейкоз, белакроўе
leukemia AmE = leukaemia
level1 n. 1. узровень; a high/low level высокi/нıзкi ўзровень; the level of inﬂation/radiation узровень iнфляцыi/радыяцыi; at eye
level на ўзроўнi вачэй; be on a level with
быць на адным узроўнi з 2. раўнıна 3. tech.
ватэрпас, узровень, грунтвага ♦ on the level
infml сумленна, праўдзıва; Is it on the level?
Гэта праўда?
level2 adj. 1. роўны; плоскi; гарызантальны; a level surface плоская паверхня 2. роўны; be level with быць аднолькавай вышынı,
аднолькавага ўзроўню; The river was level
with the banks. Рака была ўровень з берагамi.
3. роўны, спакойны; ураўнаважаны; a level
voice роўны, спакойны голас; keep a level
head заставацца спакойным, не панiкаваць
level3  v. 1. раўняць, выраўноўваць; загладжваць; level a road раўняць дарогу 2. зраўноўваць, руйнаваць з зямлёй, поўнасцю разбураць; Тhe storm levelled a part of the town.
Бура поўнасцю разбурыла частку горада.
level at  phr.v. нацэльвацца, прыцэльвацца; level a charge/criticism at/against
абвiнавачваць/крытыкаваць; Нe levelled bitter
criticism against the government. Ён жорстка
крытыкаваў урад.

level crossing
level off  phr.v. зраўняцца, перастаць
рухацца ўверх або ўнiз; Тhe plane levelled out
at about 10,000 metres. На вышынi прыкладна 10 000 метраў самалёт выраўняўся; Inﬂation has begun to level off. Iнфляцыя спынiла
свой рост.
level out  phr.v. = level off
level crossing  n. BrE чыгуначны
пераезд
level-headed  adj. спакойны; ураўнаважаны, разважлiвы
lever  n. 1. рычаг, падвага, ручка 2. (for/
against) сродак уздзеяння, рычаг
leverage  n. 1. уздзеянне, уплыў;
diplomatic leverage дыпламатычнае ўздзеянне 2. дзеянне рычага 3. сiстэма рычагоў
levitate v. паднiмаць/узнімаць у паветра; уздымацца, паднiмацца; лунаць (з дапамогай магii)
levy1 n. (on) збор, падатак
levy2  v. (on) збiраць падаткі; абкладаць
падаткамi
lewd() adj. распусны; непрыстойны; lewd
comments непрыстойныя заўвагi/выказваннi
lexical adj. ling. лексiчны
lexicographer n. лексiкограф
lexicography  n. ling. лексiкаграфiя
lexicology n. ling. лексiкалогiя
lexicon  n. ling. лексiкон, лексiка,
слоўнiк
lexis n. ling. лексiка, слоўнiк
liability  n. 1. (for) адказнасць; абавязак; absolute/ limited liability неабмежаваная/абмежаваная адказнасць 2. pl. liabilities
econ. даўгı, грашовыя абавязацельствы
3. infml перашкода; абуза, дакука, назола 4. (to)
схıльнасць; liability to infectious diseases
схıльнасць да iнфекцыйных захворванняў
liable adj. 1. схıльны (да пэўных дзеянняў); She is liable to forget her promises. Яна
схiльная забывацца на свае абяцаннi. 2. (for)
абавязаны, адказны; Is a man liable for his
wife’s debt? Цi адказны муж за даўгi сваёй
жонкi? 3. магчымы; Difﬁculties are liable to
arise. Могуць узнiкнуць цяжкасцi.
liaise v. (with) падтрымлiваць сувязь
liaison  n. 1. (between) пастаянная сувязь, абмен iнфармацыяй 2. любоўная сувязь
liana n. bot. лiяна
liar n. iлгун, манюка
Lib BrE (скар. ад Liberal) ліберальны
lib n. infml (скар. ад liberation) : women’s
lib рух жанчын за раўнапраўе

343

licensed
Lib Dem  n. BrE (скар. ад Liberal
Democrat) ліберальны дэмакрат
libel1  n. (пiсьмовае) iлжывае абвiнавачанне, дыфамацыя
libel2  v. law iлжыва абвiнавачваць (у
друку), займацца дыфамацыяй
liberal1  n. 1. лiберал, чалавек з лiберальнымi поглядамi 2. Liberal член/сябра
партыi лiбералаў; The Liberals hold 20 seats
in parliament. Лiбералы маюць 20 месцаў у
парламенце.
liberal2 adj. 1. лiберальны, лiбералıсцкi 2. шчодры, багаты 3. гуманітарны; a liberal education шырокая адукацыя; гуманiтарная адукацыя; the liberal arts гуманiтарныя
навукi
liberalism n. лiбералıзм
liberalize, BrE -ise v. лiбералізаваць
liberate v. (from) вызваляць, ратаваць
liberation n. вызваленне
liberator  n. fml вызвалıцель; вызвалıцельнiца
Liberian1  n. лiберыец; лiберыйка;
the Liberians ліберыйцы
Liberian2 adj. лiберыйскi
liberty  n. свабода; воля ♦ at liberty
быць на волі; be at liberty to do smth. мець
магчымасць рабıць што-н.; take the liberty of
doing smth. асмельвацца/адважвацца зрабiць
што-н.
Libra n. 1. astron. Шалi (сузор’е) 2. astrol.
Шалi (знак задыяка; чалавек, якi нарадзiўся
пад гэтым знакам)
librarian n. бiблiятэкар
library  n. 1. бiблiятэка; a public
library грамадская бiблiятэка; a reference
library даведачная бiблiятэка 2. калекцыя
(кнiг) 3. серыя (кнiг)
Libyan1  n. лiвıец; лiвıйка; the Libyans
лівıйцы
Libyan2 adj. лiвıйскi
lice pl. → louse
licence  n. BrE. 1. лiцэнзiя, патэнт,
афiцыяльны/афіцыйны дазвол; a driving
licence вадзıцельскiя правы; lose one’s
licence быць пазбаўленым вадзıцельскiх правоў 2. вольнасць 3. fml злоўжыванне cвабодай ♦ poetic licence паэтычная вольнасць;
under licence па лiцэнзii, з дазволу
license AmE = licence
license  v. дазваляць, даваць дазвол;
выдаваць лiцэнзiю, патэнт
licensed adj. 1. якı мае дазвол, лiцэнзiю, патэнт (на што-н.); a licensed doctor док-

licensee
тар, якı мае дазвол на прыватную практыку
2. BrE якı мае дазвол на продаж спiртных
напояў; licensed premises кафэ або рэстаран,
дзе дазволена прадаваць спiртныя напоi
licensee  n. fml уладальнiк/уладальнiца лiцэнзii
license plate  n. AmE нумарны
знак (на аўтамашыне)
lichen n. bot. лiшайнiк
lick1  n. 1. лiзанне, аблıзванне; Сan I have a
lick of your ice cream? Можна мне лiзнуць
тваё марожанае? 2. infml крышку, трошкі (чаго-н.) ♦ a lick and a promise наспех, абы-як; at
a (great/fair) lick infml умомант, вокамгненна
lick2  v. 1. лiзаць, аблıзваць 2. infml узяць
верх, пабıць (перамагчы ў бойцы або спаборнiцтве) ♦ lick one’s wounds залiзваць раны;
lick smb.’s boots лiзаць каму-н. боты
lid  n. 1. накрыўка; века, вечка 2. павека,
века ♦ keep a/the lid on трымаць пад кантролем, кантраляваць; put the lid on smth.
1) класцi канец чаму-н. 2) руйнаваць планы
lie1  n. мана, хлусня; tell a lie схлусıць,
зманıць; tell lies хлусıць, манıць, iлгаць; a
white lie нявıнная мана ♦ give the lie to smb.
абвiнаваціць каго-н. у хлуснı; give the lie to
smth. fml адхілıць што-н. як хлусню
lie2  v. манıць, iлгаць, хлусıць; Statistics often lie. Статыстыка часта хлусiць.
lie3  v. (lay, lain) 1. ляжаць; Don’t lie in the
sun too long. Не ляжы на сонцы занадта доўга; The town lay in ruins. Горад ляжаў у руiнах. 2. быць, знаходзiцца; London lies on the
Thames. Лондан стаiць на Тэмзе; The choice
lies with you. Выбар залежыць ад вас. ♦ lie
ahead/in store чакаць; I wonder what lies in
store for us. Цiкава, што чакае нас у будучынi; lie low infml хавацца, таıцца; The
blame lies at his door. Гэта яго вiна.
lie behind  phr.v. хавацца за; Do
you know what lies behind it all? Вы ведаеце,
што за гэтым cтаіць?
lie down  phr.v. класцiся; I’ll lie
down for an hour. Я прылягу на гадзiнку.
lie detector  n. дэтэктар хлуснı,
палiграф
lie-down  n. BrE, infml кароткi адпачынак (звыч. на ложку)
lieutenant n. 1. mil. лейтэнант 2. намеснiк
life  n. (pl. lives) 1. жыццё; for life на ўсё
жыццё; city/country life гарадское/вясковае
жыццё; private/social life прыватнае/свецкае
жыццё; everyday /daily life штодзённае
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lift
жыццё; a way of life лад жыцця; take smb.’s
life забıць каго-н.; take one’s own life скончыць жыццё самагубствам; risk life and limb
сур’ёзна рызыкаваць; in real life у рэальным
жыццı, у рэчаıснасцi; be true to life быць
рэальным, праўдзıвым; the next life тагасветнае жыццё; life imprisonment пажыццёвае
зняволенне 2. тэрмiн работы, дзеяння (механiзма i да т.п.) 3. жыццё, бiяграфiя,
жыццеапісанне, жыццяпıс; a life of Johnson
бiяграфiя Джонсана 4. свет (жывёльны, раслiнны); animal life жывёльны свет
life assurance  n. BrE страхаванне жыцця
lifebelt n. выратавальны пояс
lifeboat  n. выратавальная шлюпка/
лодка
life expectancy  n. верагодная
працягласць жыцця
lifeguard  n. выратавальнiк; выратавальнiца (на пляжы, у басейне)
life insurance  n. страхаванне
жыцця
lifeless adj. 1. нежывы, мёртвы; змярцвелы 2. нудны, нецікавы
lifelike adj. як жывы, рэалiстычны
lifeline  n. выратавальны сродак; якар
ратунку; адзıная/апошняя надзея
lifelong  adj. пажыццёвы; якı iснуе на
працягу жыцця; my lifelong friend мой сябра
з дзяцıнства
lifer n. infml пажыццёвы зняволены
life-saving adj. выратавальны
life sentence  n. пажыццёвае зняволенне (пакаранне)
life-size(d) () adj. у натуральную
велiчыню (пра партрэт, статую i да т.п.)
lifespan  n. працягласць жыцця (чалавека) або дзеяння чаго-н. (вырабу, арганiзацыi 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 працягу свайго жыцця яна была сведкай дзвюх
сусветных войнаў. ♦ the chance of a lifetime
рэдкая, выключная магчымасць
lift1  n. 1. BrE лiфт; пад’ёмнiк 2. пад’ём,
падняцце 3. phys. пад’ёмная сıла 4. : give
smb. a lift 1) падвезцi каго-н. на машыне
2) падбадзёрыць каго-н.; The news gave her a
lift. Навiна падбадзёрыла яе.

lift
lift2 v. 1. падымаць; падымацца; уздымаць;
уздымацца (таксама перан.); lift one’s head/
eyes падняць галаву/вочы; lift one’s voice
павысiць голас 2. адмяняць (закон, пастанову) 3. перавозiць (самалётам, паветраным
шляхам) 4. infml красцi, спıсваць 5. выкопваць (бульбу, буракі i да т.п.) ♦ not lift a ﬁnger infml пальцам не варухнуць
lift-off n. узлёт (ракеты, самалёта)
ligament n. anat. звязка
light1  n. 1. святло, асвятленне; electric
light электрычнае святло; artiﬁcial light штучнае асвятленне; by/in the light of пры святле;
at ﬁrst light на досвiтку; 2. лямпа; turn/
switch/put on the light запальваць святло/
лямпу; turn/switch/put оut the light тушыць
святло/лямпу 3. (звыч. pl. lights) святлафор;
go аgainst the lights eхаць на чырвонае
святло; the green light «зялёнае святло», «зялёная вулiца» 4. (звыч. pl. lights) фары
5. infml агонь; запалка; запальнца, запальнчка; Hаve you got a light? У вас няма агеньчыку?; Give me a light. Дайце прыкурыць.
6. новыя звесткi, iнфармацыя ♦ come to light/
be brought to light выявiцца, выплысцi; cast/
shed/throw light on smth. пралiваць святло
на што-н.; light at the end of the tunnel
святло ў канцы тунэля
light2  adj. 1. светлы; Іt’s getting light.
Свiтае/Вiднее. 2. светлы, бледны (пра колер);
light green бледна-зялёны; light blue блакıтны
light3  v. (lit or lighted) 1. запальваць; запальвацца; The ﬁre won’t light. Агонь не распальваецца/не хоча гарэць; He lit (up) a cigarette. Ён запалiў цыгарэту. 2. асвятляць;
асвятляцца; poorly lit streets дрэнна асветленыя вуліцы; The room was well lighted. Пакой быў добра асветлены.
light up phr.v. асвятляць; асвятляцца;
азарыць; азарыцца (таксама перан.); A smile
lit up his face. Яго твар асвяцiўся ўсмешкай.
light4  adj. 1. лёгкi, няцяжкi; light luggage
лёгкi багаж 2. непаўнаважкi 3. слабы; цıхi
(пра вецер, голас i да т.п.); There was a light
knock at the door. Пачуўся цiхi стук у дзверы.
4. лагодны; a light sentence мяккi прысуд
5. нямоцны (пра вiно, пiва) 6. чуйны, чуткi
(пра сон) 7. несур’ёзны; легкадумны; бесклапотны; light music лёгкая музыка 8. лёгкі,
рыхлы; light soil рыхлая глеба 9. нязначны,
неiстотны; light remarks нязначныя заўвагi;
He made light of the difﬁculties. Ён пераменшыў цяжкасцi.
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light5  adv. лёгка ♦ travel light падарожнiчаць улегцы; get off light infml адкруцıцца,
адбцца
light bulb n. (электрычная) лямпачка
lighten  v. 1. святлець; прасвятляць;
прасвятляцца; The sky began to lighten. Неба
пачало святлець. 2. аблягчаць; знiжаць; памяншаць; lighten a burden аблягчаць цяжар;
lighten taxes змяншаць падаткі 3. рабıцца
весялейшым, адчуваць палёгку; At the news
her mood visibly lightened. Ад гэтай навiны яе
настрой вiдавочна палепшыўся.
lighter n. запальнца, запальнчка
light-headed  adj. : She felt lightheaded. У яе закружылася галава.
light-hearted  adj. 1. бесклапотны,
бестурботны 2. несур’ёзны; забаўны
lighthouse n. маяк
light industry  n. лёгкая прамысловасць
lighting n. асвятленне
lightly adv. 1. лёгка, злёгку; цıха 2. бесклапотна; легкадумна
lightning n. маланка, блiскавıца; thunder and lightning гром i маланка; be struck
by lightning быць забıтым маланкаю ♦ like
(greased) lightning (хутка) як маланка
lightning conductor  n. BrЕ
маланкаадвод
lightwеight  n. 1. sport лёгкая вага;
спартсмен лёгкай вагı 2. infml 1) чалавек, якı
не мае ўплыву 2) легкаважны, несур’ёзны,
павярхоўны чалавек
light year n. astron. светлавы год
like1  n. 1. падабенства; the likes of you
такıя ж людзi, як вы; I never heard the like
(of it) нiколi не чуў нiчога падобнага (да гэтага); and the like i да таго падобнае 2. :
smb.’s likes and dislikes чые-н. сiмпатыi i
антыпатыi
like2  adj. 1. падобны; in like manner
падобна/такıм жа чынам; what is he like? 1)
як ён выглядае? 2) што ён сабою ўяўляе?
2. аднолькавы; роўны; like signs math. аднолькавыя знакi ♦ as like as two peas ≅ падобныя
як дзве кроплi вады; like father, like son якi
бацька, такi i сын
like3  v. 1. падабацца, любıць; What music
do you like best? Якая музыка вам падабаецца
найбольш?; like doing smth./like to do smth.
любiць; I like swimming/playing tennis. Я люблю плаваць/гуляць у тэнiс; I like people to tell
the truth. Я люблю, калi (людзi) гавораць
праўду. 2. хацець, жадаць; would like хаце-

like
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
хочаш не хочаш, воляй-няволяй; as you like
як хочаце, як вам пажадана ♦ if you like infml
калı жадаеце; I like that! iron. гэта мне
падабаецца!
like4 prep. 1. падобны (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 thunder. Як быццам бы грымiць (гром); It’s like
nothing on earth. Гэта нi да чаго не падобна;
something like каля, прыкладна, прыблıзна;
there’s nothing like infml няма нiчога лепш
за; There’s nothing like a nice cup of coffee!
Няма нiчога лепш за кубачак добрай кавы!
2. : feel like doing smth. хацець зрабıць што-н.;
I felt like crying. Мне хацелася плакаць.
♦ more like дакладней, хутчэй; It’s his advice – well, orders, more like. Гэта ягоная парада, 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 бачыў.
lik(e)able  adj. прыемны, прывабны,
сiмпатычны
likelihood  n. (of) верагоднасць;
There’s little likelihood of his coming. Малаверагодна, што ён прыйдзе; in all likelihood
амаль несумненна, напэўна
likely1  adj. 1. верагодны; магчымы; be
likely to быць верагодным, магчымым; 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 гэта. 2. якı (што) пасуе, падыходзiць; a likely
candidate адпаведны кандыдат ♦ a likely story! infml, iron. так я i паверыў!
likely2  adv. напэўна, магчыма ♦ most/
very likely хутчэй за ўсё/вельмi верагодна;
not likely! infml нi ў якiм разе!; а як жа!
like-minded  adj. якi (што) прытрымліваецца тых жа самых поглядаў; a likeminded man аднадумец
liken  v. (to) прыпадабняць, параўноўваць
likeness n. 1. (to) падабенства 2. партрэт; фатаграфiя; скульптура
likewise  adv. 1. fml падобна, такıм
самым чынам; Watch him and do likewise.
Cачы за iм i дзейнiчай такiм самым чынам.
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limitless
2. infml (у адказ на прывiтанне або ветлiвую
заўвагу) таксама; Glad to meet you. – Likewise. Вельмi прыемна пазнаёмiцца. – I мне
таксама.
liking n. (for) прыхıльнасць; сiмпатыя;
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 даспадобы, падабацца каму-н.
lilac n. 1. бэз 2. бэзавы (колер)
lily n. лıлія, лілея
lily of the valley  n. (pl. lilies of
the valley) ландыш
limb n. 1. anat. канечнасць 2. fml сук, гална ♦ go out on a limb infml рызыкаваць; tear/
rip smb. limb from limb iron. pваць каго-н.
на часткi
limbo n. : be in limbo быць у невядомасцi, няпэўным становiшчы; 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 становiшчы, пакуль не здабуду працу.
lime1 n. вапна
lime2  n. bot. лайм (дрэва або яго плод);
lime juice лаймавы сок
lime3 n. bot. лıпа
limelight  n. 1. святло рампы; частка
сцэны каля рампы 2. вядомасць; увага прэсы,
тэлебачання; be in the limelight быць у цэнтры ўвагi
limerick n. лiмерык (жартоўны верш
з пяцi радкоў)
limestone n. вапняк
limit1  n. (to, on) мяжа, рубеж; гранıца;
set a limit (on) абмяжоўваць; without limit
неабмежавана; to the limit максiмальна, да
канца; be off limits быць недазволеным;
Smoking was off limits everywhere. Курэнне
было ўсюды забаронена ♦ that’s the limit
infml гэта ўжо занадта; гэта ўжо невыносна
within limits у пэўных межах
limit2 v. (to) абмяжоўваць
limitation  n. (of) абмежаванне;
абмежаванасць; have one’s limitations мець
свае недахопы; It’s a good car but it has its
limitations. Гэта добрая машына, але ў яе
свае недахопы.
limited adj. 1. абмежаваны; limited incomes абмежаваныя даходы 2. econ. Limited
BrE з абмежаванай адказнасцю
limitless adj. неабмежаваны; limitless
possibilities/opportunities
неабмежаваныя
магчымасцi

limousine
limousine   n. лiмузıн, шыкоўны аўтамабıль
limp1 n. кульгавасць
limp2 adj. 1. мяккi 2. слабы, вялы; a limp
handshake слабы поцiск рукi
limp3 v. 1. кульгаць 2. рухацца павольна,
з цяжкасцю, валачыся (пра пашкоджаны карабель, самалёт i да т.п.)
linden n. (таксама linden tree) лıпа
line1  n. 1. лıнiя, рыса; a straight/curved
line прамая/крывая лıнiя 2. лıнiя (сувязi, чыгункi); line engaged лıнiя занятая; The line is
bad. Дрэнна чуваць; Hold the line. Не вешай
трубку. 3. рад, шэраг; чарга 4. маршчына (на
твары) 5. радок; Drop me a line. Напiшы мне
хоць радок. 6. pl. lines рэплiка, словы ролi
7. вяроўка, лёска; She put her washing on the
line. Яна павесiла бялiзну на вяроўку.
8. напрамак, накірунак 9. кампанiя (транспартная) 10. пазıцыя, курс, стаўленне, палıтыка; take a hard line заняць цвёрдую пазıцыю 11. работа, род заняткаў; What’s his line?
Чым ён займаецца? 12. infml iнтарэс, прыемны занятак; Cooking isn’t in my line. Я не люблю гатаваць ежу. 13. радавод 14. : be on line
comput. працаваць на камп’ютары, быць у
інтэрнэце; go on line падключыцца да інтэрнэту
line2 v. 1. абiваць, абшываць знутры; высцiлаць чым-н.; Her coat was lined with silk.
Яе палiто было на шоўкавай падкладцы/падбiўцы. 2. выстройвацца ў рад, лıнiю; цягнуцца ўздоўж; Thousands of people lined the
streets of the capital. Тысячы людзей стаялi
ўздоўж вулiц сталiцы. ♦ line one’s own pockets разбагацець
line up  phr.v. ставiць; станавıцца;
выстройваць у рад; Line up, everybody! Станьце ўсе ў рад!
lineage n. fml радавод; паходжанне
linear  adj. 1. лiнейны; прамалiнейны
2. паслядоўны; бесперапынны, няспынны
lined adj. 1. падшыты, на падбiўцы (пра
адзенне) 2. лiнаваны, разлінаваны (пра паперу) 3. маршчынiсты (пра скуру) 4. : tree-lined
streets вулiцы з дрэвамi ўздоўж iх
linen  n. 1. палатно (iльняное) 2. бялıзна
(асабліва пасцельная i сталовая) ♦ wash
one’s dirty linen in public мыць брудную
бялıзну на людзях; ≅ выносiць смецце з хаты
liner n. лайнер (карабель, самалёт)
linesman  n. (pl. -men) sport суддзя
на лıніі
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lip service
line-up n. 1. склад выканаўцаў (на канцэрце) або спартсменаў (у гульні) 2. некалькі
людзей, выстраеных у адзıн рад для апазнання сярод іх злачынца
linger  v. (on, over) 1. затрымлівацца;
затрымліваць увагу, спыняць позірк; The
guests lingered over coffee. Госці засядзеліся
за кавай. 2. марудзіць; She lingered over her
dressing. Яна доўга апраналася. 3. павольна
паміраць; The old man lingered for another
week. Стары працягнуў яшчэ адзін тыдзень.
lingerie n. жаночая сподняя бялıзна
linguist  n. 1. чалавек, якı валодае
ıншымі мовамі; He is a good linguist. Яму
лёгка даюцца іншыя мовы. 2. лінгвıст, мовазнаўца
linguistic  adj. лінгвістычны, мовазнаўчы
linguistics  n. лінгвıстыка, мовазнаўства
lining  n. 1. падкладка, падшэўка
2. абліцоўка 3. (унутраныя) сценкі страўніка
і ıншых органаў ♦ every cloud has a silver
lining ≅ няма лıха без дабра
link1 n. 1. звяно (у розных знач.); a missing link адсутнае звяно 2. (between, with) сувязь, повязь, суадносіны; links between
Britаin and Australia сувязі памıж Брытаніяй і Аўстраліяй
link2  v. (to/with) звязваць, злучаць; Success in business is closely linked with self-conﬁdence. Поспех у бізнесе цесна звязаны з непахіснай верай у сябе; link one’s arm
through another’s узяць каго-н. пад руку
linkage n. злучэнне, сувязь
link-up n. 1. злучэнне (паміж дзвюма
машынамі або сістэмамі камунікацыі)
2. стыкоўка (касмічных апаратаў) 3. партнёрства дзвюх арганізацый або фірм
lino n. BrE, infml лінолеум
linoleum n. лінолеум
lion  n. 1. леў 2. the Lion astron. Леў
(сузор’е) 3. the Lion astrol. Леў (знак задыяка; чалавек, якi нарадзiўся пад гэтым знакам) ♦ the lion’s share BrE (і)львıная доля
lioness n. (і)львıца
lip n. 1. губа; the upper/lower lip верхняя/
нıжняя губа 2. край (пасудзіны, кратэра і
да т.п.), носік (жбана) ♦ keep a stiff upper
lip захоўваць самавалоданне, валодаць сабой;
be on everyone’s lips быць ва ўсıх на вуснах
lip service  n. крывадушныя запэўненні, пустыя словы; pay lip service to smb.

lipstick
крывадушна запэўніваць каго-н. у сваіх добрых пачуццях, намерах
lipstick n. губная памада
liqueur n. лікёр
liquid1  n. вадкасць; Water is a liquid.
Вада – вадкасць.
liquid2  adj. 1. вадкі 2. ліквıдны (пра
каштоўныя паперы і да т.п.)
liquidate v. ліквідаваць, знішчаць
liquidation n. ліквідацыя, спыненне існавання; go into liquidation спыняць
існаванне (пра кампаніі, фірмы)
liquidator  n. ліквідатар; асоба,
якая займаецца ліквідацыяй фıрмы і да т.п.
liquor n. алкагольны напой
lira n. (pl. lire) лıра (грашовая адзінка)
list1  n. (of) спіс; an alphabetical list алфавıтны спіс; be on the list быць у спıсе; at
the top/bottom of the list у пачатку/у канцы
спıса
list2  v. састаўляць спіс, уключаць у спіс,
пералıчваць; a listed building BrE будынак,
уключаны ў спіс гістарычных або архітэктурных помнікаў, якıя ахоўваюцца дзяржавай
listen  v. (to) слухаць; паслухацца; listen
to the radio слухаць радыё; We warned him
but he wouldn’t listen to us. Мы папярэджвалі
яго, але ён і слухаць не хацеў; I wish I’d listened to your advice. Шкада, што я не паслухаў тваёй парады.
listener  n. слухач; радыёслухач; listener’s choice канцэрт па заяўках радыёслухачоў; a good listener той, хто ўмее слухаць
з увагай і спачуваннем
listening device  n. прыстасаванне для падслухоўвання
listing n. спіс
listless adj. вялы, абыякавы, апатычны
listlessly adv. вяла, абыякава
listlessness n. вяласць, абыякавасць,
апатыя
lit past, p.p. → light3
litany n. 1. eccl. літанне, екцяння 2. доўгі
і нудны пералıк (чаго-н.)
liter AmE = litre
literacy n. пісьменнасць
literal  adj. 1. літаральны; the literal
meaning/sense літаральны сэнс; a literal
translation літаральны пераклад 2. пазбаўлены фантазіі 3. дакладны, сапраўдны
literally adv. 1. літаральна 2. дакладна,
без перабольшванняў
literary adj. літаратурны; literary criticism літаратурная крытыка; literary history
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Little Bear
гісторыя літаратуры; literary property аўтарскае права
literate  adj. 1. пісьменны; About one
tenth of the population is/are not literate. Прыкладна адна дзясятая насельніцтва – непісьменныя; computer-literate якı ўмее карыстацца камп’ютaрам 2. шырока адукаваны
(асабліва ў літаратуры і мастацтве)
literature  n. 1. літаратура 2. друкаваныя матэрыялы (буклеты, брашуры і да т.п.)
lithography n. літаграфія
Lithuanian1 n. 1. літовец; літоўка;
the Lithuanians літоўцы 2. літоўская мова
Lithuanian2 adj. літоўскі
litigation  n. грамадзянская (не
крымінальная) судовая справа
litmus  n. лакмус; litmus paper лакмусавая папера
litotes n. ling. літота
litre n. BrE літр
litter1  n. 1. смецце, адкıды; “No litter”
«Не кдаць смецце» (надпіс) 2. прыплод, вывадак; a litter of pups прыплод шчанят
3. падсцıлка (для жывёлы) 4. раскıданыя ў
беспарадку паперы, кнıжкі і да т.п.
litter2 v. 1. засмечваць; раскıдваць абы-як
2. даваць прыплод (пра жывёл), шчанıцца,
парасıцца 3. рабıць падсцıлку (для жывёлы)
little1  n. 1. нямногае, амаль нічога; think
little of smb./smth. быць невысокай думкі аб
кім-н./чым-н.; I see little of him now. Цяпер я
рэдка яго бачу; Our plans came to little. З нашых планаў амаль нічога не атрымалася.
2. : what little/the little тое нямногае, тая крыха/маласць; I gave him the little I had. Я аддаў
яму тую крыху, што меў. ♦ little by little мала-памалу, памаленьку, паступова
little2 adj. 1. малы, маленькі; малодшы; a
little house (маленькі) домік; a little boy хлопчык; my little brother мой брацік; the little
ones дзеці 2. нязначны, нікчэмны; little
things дробязі 3. невысокі; нядоўгі, кароткі;
He was a little man. Ён быў чалавек невялікага росту; in a little while хутка ♦ a little
bird told me infml я чуў, што…
little3 adv. (less, least) 1. мала, недастаткова; амаль нічога; 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
possible як мага меней 2. : a little крыху,
крышку; She is a little over 40. Ёй крыху за 40.
Little Bear  n. the Little Bear Малая
Мядзведзіца (сузор’е)

little ﬁnger
little ﬁnger n. мезенец (на руцэ)
live1  adj. 1. жывы; live ﬁsh жывая рыба
2. прамы (пра перадачы па радыё або ТБ)
3. дзеючы; нявыкарыстаны; зараджаны; live
coals незагаслае вуголле; a live bomb
неўзарваная бомба; a live wire провад пад токам/напружаннем 4. жвавы, дзейны
live2 v. 1. жыць, пражываць; Where do you
live? Дзе вы жывяце?; She lived for her son.
Яна жыла дзеля сына; live an active life
жыць актыўным жыццём; as long as I live
пакуль буду жыць; we live and learn век
жывı – век вучыся; Long live…! Няхай
жыве…! 2. выжыць, дажыць; She lived to be
105. Яна дажыла да 105 гадоў. ♦ live from
hand to mouth ледзь зводзіць канцы з канцамі
live down phr.v. загладжваць (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. перажыць (цяжкасці, небяспеку і да т.п.)
live up  phr.v. (to) апраўдаць спадзяванні, абяцанні
live with  phr.v. 1. знаходзіцца ў
сужыцц (з кім-н.) 2. мірыцца (з чым-н.),
цярпець, трываць
live3 adv. : broadcast a speech/match live
перадаваць выступленне/матч у прамым эфıры; perform live выступаць перад публікай
(а не для запісу на плёнку)
live-in adj. якı знаходзіцца ў сужыцц (з
кім-н.); her live-in boyfriend яе сужыцель
livelihood n. сродкі на існаванне/на
пражыццё; earn one’s livelihood by ﬁshing
зарабляць на пражыццё рыбнай лоўляй
liveliness  n. жвавасць, жывасць,
энергıчнасць
lively  adj. 1. жвавы, жывы, энергıчны,
поўны жыцця; take a lively interest жыва
цікавіцца; look lively! хутчэй! жывей! 2. вясёлы, цікавы; a lively discussion цікавая
дыскусія 3. яркі (пра фарбы)
liven up  phr.v. ажыўляць; ажыўляцца
liver  n. пячонка; liver sausage пячоначная каўбаса
livery n. ліўрэя
lives pl. → life
livestоck n. свойская жывёла
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loan
living1  n. 1. сродкі на пражыццё/на
існаванне; He sells brushes for a living. Ён
гандлюе шчоткамі, каб зарабіць на пражыццё; earn/make a living зарабляць на пражыццё 2. лад жыцця; the stresses of urban living
стрэсы гарадскога ладу жыцця; loose living
распусны лад жыцця 3. the living pl. жывыя;
the living and the dead жывыя і памерлыя
living2  adj. жывы (цяпер); a living language жывая мова; one of the greatest living
writers адзıн з найвялıкшых сучасных пісьменнікаў; living things раслıны і жывыя істоты ♦ in living memory у памяці людзей
living room  n. агульны пакой, гасцıная
living standard(s) () n. жыццёвы ўзровень; a fall in living standards зніжэнне жыццёвага ўзроўню
lizard n. яшчарка
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 раптам!; ты
толькі глянь, толькі падумаць
load1  n. 1. груз, ноша, цяжар (таксама
перан.) 2. нагрузка; test under load выпрабоўваць пад нагрузкай 3. infml a load/loads
(of smth.) шмат, мноства (чаго-н.); Don’t worry, there’s loads of time. Не хвалюйся, у нас
шмат часу.
load2  v. 1. грузıць, загружаць 2. зараджаць (фота-, відэакамеру, стрэльбу і да т.п.)
3. закладваць праграму (у камп’ютaр)
load down phr.v. абцяжарваць
loaded adj. 1. загружаны, абцяжараны
2. зараджаны 3. : a loaded question навадное
пытанне 4. infml моцна п’яны, п’яны ў дым
5. infml якı мае грошы, пры грашах
loaf1 n. (pl. loaves) бохан, буханка, батон
loaf2  v. infml (about) гультаяваць, лодарнічаць, лайдачыць, лынды біць
loafer n. 1. гультай; гультайка; бадзяга,
бадзяка 2. pl. loafers мяккія скураныя туфлі
loan1  n. 1. пазыка, крэдыт; a domestic/
foreign loan унутраная/замежная пазыка; a
bank loan банкаўскі крэдыт; take out a loan
браць крэдыт; repay a loan выплачваць
крэдыт; give smb. the loan of smth. пазычыць
каму-н. што-н.; have smth. on loan атрымаць
што-н. у часовае карыстанне 2. ling. (таксама a loan word) запазычанне, пазычанне,
запазычанае слова
loan2 v. пазычаць (каму-н. што-н.)

loathe
loathe  v. ненавıдзець, гадзіцца, брыдзіцца, адчуваць агıду (да каго-н./чаго-н.)
loathing n. 1. агıда 2. нянавісць
loaves pl. → loaf
lob v. падкıдваць, падкідаць, кідаць (высока) угару
lobby1  n. 1. лобі; the oil lobby лобі
нафтапрамыслоўцаў 2. вестыбюль, хол
lobby2  v. (for/against) лабıравaць, уздзейнічаць на заканадаўчыя органы шляхам
закулıсных перамоў
lobbyist n. лабıст
lobe n. мочка (вуха)
lobster n. zool. амар, лангуст
local1  n. 1. звыч. pl. тутэйшы, тубылец,
мясцовы жыхар 2. BrE, infml бліжэйшы паб,
бліжэйшая піўная 3. AmE прыгарадны аўтобус/цягнıк (які спыняецца на ўсіх прыпынках)
local2 adj. мясцовы, лакальны; the local
authority мясцовыя ўлады; local government
мясцовае самакіраванне; local showers месцамі дажджы; 2 o’clock local time 2 гадзıны
па мясцовым часе
locality  n. fml мясцовасць, раён; in
the locality паблıзу
localized, BrE -ised  adj. fml лакалізаваны; a localized infection лакалізаваная
інфекцыя
locally  adv. 1. паблıзу 2. лакальна, на
месцах, месцамі
locate  v. 1. вызначаць месцазнаходжанне 2. размяшчаць; Where will they locate
the new ﬁrm? Дзе яны размесцяць новую фірму?; be located знаходзіцца, размяшчацца;
Our ofﬁce is located in the centre. Наш офіс
знаходзіцца ў цэнтры.
location  n. 1. месцазнаходжанне
2. вызначэнне месцазнаходжання 3. : on location на натуры (пра здымку фільма)
loch n. возера (у Шатландыі)
lock1 n. локан, кудзер, пасма
lock2 n. 1. замок 2. шлюз 3. стопар (у механізме) 4. sport захват (у барацьбе) ♦ under
lock and key пад замком; lock, stock and
barrel поўнасцю, цалкам, з усıмі прыналежнасцямі; They rejected my proposal lock, stock
and barrel. Яны поўнасцю адхілілі маю
прапанову.
lock3  v. 1. запіраць; запірацца; замыкаць;
замыкацца; Does this door lock? Гэтыя дзверы запіраюцца? 2. сціскаць; lock smb. in
one’s arms сціскаць каго-н. у абдымках, абдымаць, абнімаць 3. злучаць, сплятаць
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loggerheads
lock away phr.v. хаваць пад замок
lock out  phr.v. запіраць дзверы і не
ўпускаць
locker  n. шафка з замком (для адзення,
абутку ў школе, спартзале, на працы)
locker room  n. раздзявальня, раздзявалка (у школе, на працы і да т.п. з індывідуальнымі шафкамі)
locomotive n. лакаматыў
locust n. entomol. саранча
lodge1 n. 1. домік, часовае жыллё (для паляўнічых, лыжнікаў і да т.п.) 2. вартоўня,
старожка (ля варот парку, маёнтка) 3. швейцарская 4. масонская ложа 5. хатка бабра
lodge2  v. 1. (at, with) пражываць, арандаваць пакой 2. (in) засесці, захраснуць;
A bone was lodged in her throat. Костачка засела ў яе ў горле. 3. размяшчаць (каго-н.)
4. здаваць на захоўванне 5. : lodge a complaint падаваць скаргу
lodger n. кватарант; кватарантка
lodging  n. 1. (часовае) жыллё 2. pl.
lodgings наёмная кватэра; He lives in lodgings. Ён здымае кватэру.
loft  n. 1. гара, гарышча (у хаце); паддашак (у будынку); вышкі (у хляве, канюшні)
2. хоры (у царкве) 3. галубятня
lofty  adj. fml 1. вельмі высокі (пра
будынкі, горы і да т.п.) 2. узвышаны, узнёслы; lofty style узнёслы стыль; lofty principles/ideals высакародныя прынцыпы/
ідэалы 3. высакамерны
log1  n. 1. калода, бервяно 2. naut. лаг
3. (таксама logbook) вахтавы журнал; бартавы журнал ♦ like a log нерухома; у непрытомнасці; He slept like a log. Ён спаў як
забiты.
log2  v. запıсваць (у вахтавы журнал і
да т.п.); заносіць у камп’ютар
log in phr.v. comput. уваходзіць у сістэму
log off phr.v. comput. выходзіць з сістэмы
log on phr.v. = log in
log out phr.v. = log off
logarithm n. math. лагарыфм
logbook  n. вахтавы журнал; бартавы
журнал
log cabin n. домік/хатка з бярвення
logger n. AmE = lumberjack
loggerheads  n. : ♦ be at loggerheads (with smb.) быць у сварцы, не ў ладах
(з кім-н.)

logging
logging n. нарыхтоўка лесу, лесараспрацоўка
logic n. 1. логіка 2. лагıчнасць, заканамернасць 3. comput. алгарытм
logical adj. лагıчны, заканамерны
logically adv. лагıчна, заканамерна
logo  n. (pl. logos) эмблема (кампаніі,
арганізацыі)
loin n. 1. філе 2. pl. loins паяснıца
Londoner  n. лонданец, жыхар/жыхарка Лондана
lone  adj. адзінокі; a lone mother маціадзіночка
loneliness n. адзіноцтва, адзінота
lonely adj. адзінокі; самотны; feel lonely адчуваць сябе адзінокім
loner n. адзіночка; нелюдзıм; замкнёны
чалавек
long1  adj. 1. працяглы, доўгi; for a long
time доўгi час; a long memory добрая памяць; a long time ago даўно; How long is the
ﬁlm? Колькi часу доўжыцца фiльм? 2. доўгi,
даўгı; the long jump скачок у даўжыню ♦ at
long last нарэшце; the long and short оf it самая сутнасць гэтага, самае галоўнае; the long
and short of it is that… карацей кажучы,
справа ў тым, што…; be long in the tooth
hum. быць вельмi старым
long2  adv. : long ago даўно; not long ago
нядаўна; it won’t take long гэта не зойме
шмат часу; My holiday is 2 weeks long. У мяне
двухтыднёвы адпачынак; all day/week/year
long увесь дзень/тыдзень/год; before long
хутка, у хуткiм часе, у блiжэйшы час ♦ for
(so) long доўгi час, даўно; Long live..! Няхай
жыве…!; so long infml да пабачэння
long-awaited adj. доўгачаканы
long-distance  adj. далёкi; a longdistance call мiжгародняя або мiжнародная
тэлефонная размова
longevity  n. fml доўгае жыццё,
доўгi век
longing  n. (for) жаданне; смутак, туга
(па чым-н. або кім-н.)
longitude n. geog. даўгата
long-lasting  adj. доўгатэрмiновы;
трывалы; a long-lasting effect доўгатэрмiновы эфект
long-range  adj. 1. mil. далёкадзейны (пра ўзбраенне i да т.п.) 2. доўгатэрмiновы (план, прагноз)
long-running adj. працяглы, доўгi
long-sighted adj. BrE дальназоркi
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look
long-standing adj. даўнi, шматгадовы; a long-standing friendship даўняе сяброўства
long-suffering adj. шматпакутны
long-term  adj доўгатэрмiновы; перспектыўны; a long-term loan доўгатэрмiновая пазыка
long-time adj. даўнi
long wave n. доўгая хваля (пра радыё)
loo n. (pl. loos) BrE, infml сарцıр, туалет
look1 n. 1. позiрк; have/take a look кıнуць
позiрк, зірнуць; Have a look at that! Паглядзi
на гэта!; take a good look паглядзець уважлiва, угледзецца; have/take a look (a)round
агледзецца; агледзець (усё ў пэўным месцы);
a dirty look непрыязны позірк 2. выгляд; She
had a tired look. У яе быў стомлены выгляд.
3. pl. looks знешняе/вонкавае аблıчча; good
looks прыгажосць, прывабнасць
look2  v. 1. (at) глядзець, пазiраць; look
smb. in the eye/face глядзець каму-н. у вочы/у
твар 2. выглядаць; look happy/tired выглядаць шчаслıвым/стомленым; He does not look
his age. Ён не выглядае на свой узрост.
3. глядзець на (пра вокны); This window looks
north. Гэтае акно глядзiць на поўнач. 4. (for)
шукаць; What are you looking for? Што ты
шукаеш? ♦ look!/look here! infml паслухай(це)!; He is looking for trouble. Ён лезе на
ражон.
look after  phr.v. даглядаць (каго-н./
што-н.), клапацıцца (пра каго-н./што-н.);
She has three children to look after. Ёй трэба
клапацiцца пра траiх дзетак; Look after yourself. BrE Беражы сябе (ужываецца пры развiтаннi).
look around  phr.v. 1. аглядаць
2. шукаць
look down  phr.v. (on smb./smth.)
глядзець з пагардай (на каго-н./што-н.)
look forward  phr.v. (to) чакаць з
нецярпеннем; спадзявацца; I am looking forward to seeing you again. Я дачакацца не
магу, калі сустрэнуся з табою зноў.
look into  phr.v. даследаваць, разглядаць; I’ll look into the matter. Я займуся
гэтым пытаннем.
look on  phr.v. : look on smb./smth. as
smb./smth. лiчыць; I look on him as my son. Я
лiчу яго сваiм сынам.
look out  phr.v. infml : Look out! Сцеражыся!
look round  phr.v. = look around

looker-on
look through  phr.v. 1. праглядаць
(паперы, рэчы i да т.п.) 2. не заўважаць каго-н.; He looked right through me. Ён глядзеў
мiма мяне.
look up  phr.v. 1. infml паляпшацца;
Things are looking up. Становiшча паляпшаецца, справы iдуць на папраўку. 2. шукаць
што-н.; Look up the word in the dictionary.
Пашукай гэтае слова ў слоўнiку.
looker-on n. (pl. lookers-on) назiральнiк; глядач
looking-glass n. люстэрка
lookout n. 1. назiральны пункт 2. назiральнiк; be on the lookout/keep a lookout
быць пıльным, быць напагатове
loom1 n. ткацкi станок
loom2  v. 1. вырысоўвацца, узнiкаць; A
ship loomed out of the mist. З туману выплыў
карабель. 2. навiсаць (перан.); The threat of
unemployment is looming over the country. Над
краiнай навiсае пагроза беспрацоўя. ♦ loom
large прымаць пагрозлівыя памеры
loony1 n. infml псiх, вар’ят
loony2  adj. infml звар’яцелы, прыдуркаваты
loop1  n. 1. пятля (у розных знач.) 2. med.
«спiраль»
loop2  v. 1. рабıць пятлю; замацоўваць
пятлёй 2. пятляць (пра дарогу)
loophole  n. шчылiна, пралаз (у законе)
loose  adj. 1. слабкі, незамацаваны; I have
a loose tooth. У мяне хiстаецца зуб; She wears
her hair loose. Яна ходзiць з распушчанымi
валасамi. 2. шырокi, прасторны (пра адзенне)
3. вольны, на волi; set loose выпускаць на волю; break/get loose вырывацца на волю
4. недакладны, прыблıзны; a loose translation вольны пераклад 5. рыхлы (пра глебу)
6. dated распусны ♦ be at a loose end BrE не
мець што рабıць
loosen  v. развязваць; развıнчваць; паслабляць; loosen one’s grip/hold паслабляць
кантроль/уладу
loot1  n. здабыча, нарабаванае дабро;
трафеi
loot2 v. рабаваць (асаблiва магазiны ў час
вайны або пажару)
looter n. рабаўнıк, марадзёр
lord  n. 1. лорд (тытул у Англii); the
Lords палата лордаў 2. буйны землеўладальнiк (у сярэдневяковай Еўропе) 3. the
Lord Гасподзь (Бог) ♦ Lord (only) knows
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loud
infml бог яго ведае; (good) Lord!/oh Lord!
божа!; божанька!; божухна мой! (выказвае
здзiўленне, непакой); the Lord’s Day нядзеля
lordship n. : Your Lordship Ваша светласць (пры звароце да лорда або брытанскага суддзi); Ваша праасвяшчэнства (пры звароце да бiскупа)
lorry n. BrE грузавıк
lose v. (lost) 1. губляць; страчваць; lose interest/hope губляць iнтарэс/надзею; lose
weight губляць вагу, худнець, худзець
2. прайграваць; lose a game/election прайграць гульню/выбары ♦ lose one’s way/bearings заблудзıць; lose one’s temper раззлавацца, страцiць раўнавагу; lose sight of 1) губляць з поля зроку 2) не мець апошняй iнфармацыi
loser  n. 1. той, хто прайграў гульню,
спаборнiцтва i да т.п.; He is a good/bad loser.
Ён умее/не ўмее прайграваць з годнасцю.
2. лузер; няўдачнiк; няўдачнiца
loss  n. 1. (of) страта; пагıбель; loss of
sight/memory страта зроку/памяцi; suffer
heavy losses несцi цяжкiя страты; sell at
a loss прадаваць са стратамi 2. (to) пройгрыш
♦ be at a loss разгубıцца
lost1  adj. 1. : get lost заблудзıць 2. згублены; загiнуўшы; марна патрачаны; a lost
cause безнадзейная справа ♦ be lost for
words разгубıцца; не разумець; be lost in
thought глыбока задумацца
lost2 past, p.p. → lose
lot1  n. 1. infml (of) мноства; a lot/lots of
people/money мноства людзей/шмат грошай
2. the (whole) lot усё; That’s the lot! Вось i
ўсё! 3. жэрабя; доля, лёс 4. лот (на аўкцыёне)
5. участак (зямлi); a parking lot стаянка
аўтамашын ♦ draw lоts цягнуць жэрабя;
throw in one’s lot with smb. падзяляць лёс з
кiм-н.
lot2  adv. infml 1. a lot шмат, вельмi, часта,
доўга; 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 значна, намнога,
шмат; I feel a lot/lots better. Я адчуваю сябе
значна лепш.
lotion n. 1. прымочка 2. ласьён
lottery  n. латарэя; a lottery ticket
латарэйны бiлет
loud1  adj. 1. гучны; a loud voice/laugh
гучны голас/смех 2. шумны, шумлiвы 3. кıдкi, крыклıвы (пра фарбы, адзенне)
loud2 adv. infml гучна

loudly
loudly  adv. 1. гучна 2. шумна 3. крыклıва
loudness n. 1. гучнасць 2. шум, шумлıвасць 3. крыклıвасць
loudspeaker  n. дынамiк, рэпрадуктар, гучнагаварыцель
lounge1 n. 1. BrE пакой для адпачынку
ў доме 2. зала чакання (у аэрапорце) 3. фае ў
клубе, гатэлi
lounge2  v. адпачываць (седзячы ў фатэлi або на канапе)
lounge about  phr.v. гультаяваць, сноўдацца
lounge around  phr.v. =
lounge about
louse n. (pl. lice) вош
lousy  adj. infml 1. непрыемны, агıдны,
вельмi благı, дрэнны; What lousy weather!
Якое паскуднае надвор’е!; I feel lousy today.
Я сёння адчуваю сябе дрэнна. 2. (with) поўны (чаго-н.), багаты (на што-н.); The town is
lousy with tourists. Горад кiшыць турыстамi.
lovable adj. прыемны, прывабны
love1  n. 1. (for, of) любоў, каханне; a love
of nature любоў да прыроды; unrequited
love каханне без узаемнасцi; love at ﬁrst
sight каханне з першага позiрку; He was her
ﬁrst love. Ён быў яе першым каханым. 2. BrE,
infml (пры звароце да чужых) любачка, галубачка; Where’s your ticket, love? Дзе твой
бiлет, мiлачка? ♦ be in love (with smb.) кахаць (каго-н.); fall in love (with smb.) пакахаць
(каго-н.); make love (to smb.) спаць (з кiм-н.);
give/send my love (to smb.) infml перадаваць
сардэчнае прывiтанне (каму-н.); (just) for
the love of у iмя, дзеля; not for love or money
(нiяк) немагчыма; There is no love lost between them. Яны недалюблiваюць адзiн аднаго.
love2  v. кахаць, любıць; Do you love me?
Ты мяне кахаеш?; I love grapes. Я (вельмi)
люблю вiнаград; I’d love to з радасцю
(у адказ на запрашэнне, пытанне); Will you
come? – I’d love to. Ты прыйдзеш? – З радасцю.
love affair n. раман, любоўная сувязь
lovely  adj. прыгожы, прывабны, цудоўны, прыемны; We had a lovely time. Мы цудоўна правялi час; You look lovely today. Ты
выглядаеш вельмi прыгожай сёння.
love story  n. любоўная гiсторыя;
кнıга або фiльм пра каханне
lover  n. 1. палюбоўнiк; палюбоўніца;
каханак; каханка 2. аматар; аматарка; паклон-
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LP
нiк; паклоннiца; прыхıльнік; прыхıльніца;
She’s a great opera lover. Яна вялiкая аматарка оперы. ♦ a lovers’ quarrel ≅ хто каго любiць, той таго i чубiць; хто каго кахае, той
таго і чапае
loving  adj. 1. якi/што кахае, любiць;
from your loving son ад вашага любячага сына; peace-loving мiралюбıвы 2. любасны;
a loving look любасны погляд
lovingly  adv. з любоўю, з любасцю, з
пяшчотай
low1 adj. 1. нıзкi, невысокi; a low building/
table нıзкi будынак/стол 2. нıзкi, недастатковы; малы, дрэнны, слабы; a low price нıзкая
цана; low wages нıзкая зарплата; a low income малы даход; a low pulse слабы пульс; a
low attendance дрэннае наведванне; The river is low. Рака абмялела; be low on smth. не
хапаць чаго-н.; We are getting low on sugаr.
У нас застаецца мала цукру. 3. цıхі; speak in
a low voice гаварыць цıхiм голасам 4. нiзкага
паходжання; на нıзкай ступенi цывiлiзацыi
5. infml прыгнечаны (пра настрой); be in low
spirits быць у дрэнным настроi
low2 adv. нıзка; She bent low over the child.
Яна нiзка схiлiлася над дзiцем; lie low затойвацца ♦ high and low усюды
lower1  adj. нıжнi, нiжэйшы; the lower
lip/tееth нıжняя губа/нıжнiя зубы; on a lower
ﬂoor паверхам нiжэй; the lower classes нiжэйшыя класы (грамадства)
lower2  v. 1. памяншаць, змяншаць, знiжаць, панiжаць (цэны, тэмпературу, цiск)
2. спускаць (флаг); апускаць (галаву, вочы);
сцішаць (голас); They lowered their voices as
I approached. Яны загаварылi цiшэй, калi я
наблiзiўся. 3. прынiжаць, зневажаць; His behaviour lowered him in my eyes. Яго паводзiны
прынізілi яго ў маiх вачах.
low-key adj. цıхi, стрыманы
lowly  adj. сцıплы (пра сацыяльны статус i да т.п.)
low-paid adj. нiзкааплатны
low tide  n. (таксама low water) адлıў; You can walk across to the island at low
tide. Вы можаце дайсцi да вострава ў час
адлiву.
loyal  adj. (to) верны, адданы; a loyal
friend верны сябра
loyalty n. (to, towards) вернасць, адданасць
LP  n. (скар. ад long-playing record)
доўгаграючая пласцıнка/кружэлка

LSD
LSD n. (скар. ад lysergic acid diethylamide) ЛСД (наркотык, якi выклiкае галюцынацыi)
Lt (пiсьмовае скар. ад Lieutenant) лейтэнант
Ltd BrE (пiсьмовае скар. ад Limited у назвах
кампанiй) з абмежаванай адказнасцю
lubricant n. змазка, змазачны матэрыял
lubricate  v. змазваць (дэталі машын, механізмаў i да т.п.)
lucid  adj. ясны, зразумелы (пра заяву,
справаздачу i да т.п.)
lucidity  n. 1. яснасць, зразумеласць
2. здаровы розум
luck  n. шчасце, удача, шанцаванне; bad
luck няўдача, нешанцаванне ♦ аny luck?
infml цi пашанцавала?; as luck would have it
на шчасце/на няшчасце; the best of luck!/
good luck! infml жадаю ўдачы!/жадаю поспеху!; no such luck на жаль, не пашанцавала
luckily adv. на шчасце; luckily for me…
на маё шчасце…
lucky adj. шчаслıвы, удачлiвы; He’s lucky
in everything. Яму ва ўсiм шанцуе; be lucky
with пашанцаваць; We were lucky with the
weather. Нам пашанцавала з надвор’ем.
♦ lucky you!/lucky devil! infml шанцуе ж
табе/яму!
lucrative adj. прыбытковы, даходны
ludicrous adj. смехатворны, недарэчны, абсурдны; I’ve done the most ludicrous
thing. Я зрабiў самую вялікую недарэчнасць.
luggage  n. багаж; a piece of luggage
адна рэч, адно месца; a luggage van BrE
багажны вагон; a luggage rack палıца або
сетка для багажу; a luggage label багажны
ярлык; a luggage trolley багажная цялежка
lukewarm  adj. 1. цеплаваты, ледзь
цёплы 2. абыякавы, раўнадушны, без энтузiязму
lull1 n. (in) кароткае зацıшша (у час буры,
бою i да т.п.); паўза
lull2  v. 1. укалыхваць, закалыхваць
2. усыпляць (страхi, падазрэннi)
lullaby n. калыханка
lumber  n. 1. пiламатэрыялы 2. BrE,
infml хлам; грувасткія непатрэбныя рэчы
lumberjack n. лесаруб
luminary  n. lit. свяцıла (таксама
перан.)
luminous  adj. 1. якı (што) свецiцца
(у цемры); luminous road signs дарожныя
знакi, што свецяцца 2. яркi
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luscious
lump1  n. 1. (of) кавалак, кусок, камяк,
ком; a lump of clay ком глıны; a lump of
dough камяк цеста; a lump of sugar кусочак
цукру; a lump of wood цурбан 2. гуз, шышка
(на целе), пухлıна 3. BrE, infml доўбня,
даўбешка, дурыла ♦ a lump in the throat ком
у горле
lump2  v. : ♦ lump it infml прымiрыцца,
мiрыцца (з чым-н.); Like it or lump it! Падабаецца гэта цi не, але прыйдзецца праглынуць.
lump sum  n. аднаразовая выплата
(часта ў значных памерах)
lumpy adj. камякаваты, з камякамi
lunar  adj. месячны; a lunar eclipse месячнае зацьменне
lunatic n. вар’ят
lunch n. ланч, другое снеданне або абед
(апоўднi)
luncheon  n. fml ланч (з запрашэннем
іншых асоб)
lung  n. anat. лёгкае; lung cancer рак лёгкага/лёгкiх
lunge1  n. 1. кiдок 2. выпад (у фехтаваннi)
lunge2  v. (at/towards/for) кıнуцца (на
каго-н. або што-н.); lunge forward кıнуцца
наперад; They both lunged forward to catch the
ball. Яны абодва рванулiся наперад, каб схапiць мяч.
lurch1 n. крэн; раптоўны мiмавольны рух
♦ leave smb. in the lurch infml пакıнуць каго-н. у бядзе
lurch2  v. 1. хiстацца, iсцı хiстаючыся
2. хiлıцца, нахiляцца
lure1 () n. 1. прынада, вабiк 2. (of) спакуса, прыцягальная сıла; the lure of travel прыцягальная сıла падарожжаў
lure2 () v. (to, into, away) спакушаць, заманьваць; lure smb. into a trap заманьваць
каго-н. у пастку
lurid() adj. 1. жудасны; крыклıвы; lurid details жудасныя падрабязнасцi; lurid
headlines сенсацыйныя загалоўкi; a lurid
novel бульварны раман 2. аляпаваты, безгустоўны, крыклıвы, кıдкi; a lurid dress кıдкая сукенка
lurk  v. 1. прыстасоўвацца 2. заставацца
(пра сумненнi, падазрэннi i да т.п.); Doubt
still lurked in his mind. Сумненне ўсё яшчэ не
пакiдала яго.
luscious  adj. 1. сакавıты; салодкi; спелы; a luscious peach спелы персiк 2. infml
сексуальна прывабная (пра жанчыну)

lush
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lush  adj. 1. сакавıты, буйны (пра раслiннасць) 2. раскошны, пышны
lust1  n. 1. пажадлiвасць; юр, юрлıвасць
2. (for) хаценне, прагнасць; прага; a lust for
gold/power прагнасць, прага да золата/улады
lust2  v. (after/for) жадаць (каго-н.), прагнуць (чаго-н.)
luxuriant  adj. пышны, багаты,
буйны (пра раслiны, валасы i да т.п.)
luxurious adj. раскошны
luxury  n. 1. раскоша 2. (рэдкая) прыемнасць, уцеха
Lycra n. лайкра (тканiна)
lying2 adj. (i)лжывы, хлуслıвы
lymph n. anat. лıмфа
lynch v. лiнчаваць
lynx n. zool. рысь
lyre n. лıра (музычны iнструмент)
lyric adj. лiрычны; lyric poetry лiрычная
паэзiя, лıрыка; a lyric writer лıрык; паэт-песеннiк
lyrical  adj. 1. лiрычны 2. расчулены,
захоплены; be lyrical оver/about smth. быць
у захапленнi; расчулiцца ад чаго-н.
lyrics n. pl. словы песнi

Mm
M, m n. 13-я літара англійскага алфавіта
M  (скар. ад motorway) BrE аўтастрада;
on the M3 на аўтастрадзе M3
m пісьмовае скар. ад 1. metre метр 2. mile мıля 3. million мільён 4. married жанаты; замужняя 5. medium сярэдні 6. male/masculine мужчынскі 7. minute хвілıна
’m  infml (скар. ад am)
МА n. (скар. ад Master of Arts) магıстр
гуманітарных навук; an MA in philosophy
магıстр філасофіі; John Clark, MA Джон
Кларк, магıстр гуманітарных навук
ma n. infml маці
ma’am  n. AmE (ветлівая форма звароту да жанчыны); May I help you, ma’am?
Дазвольце дапамагчы вам, спадарыня.
macabre  adj. незвычайны і жудасны (звыч. звязаны са смерцю або няшчасным выпадкам і да т.п.)
macaroni n. макарона
machine1  n. 1. машына, механізм; а
sewing/washing machine швейная/пральная
машына; а vending machine аўтамат (па продажы чаго-н.) 2. infml апарат; арганізацыя;
сістэма; party machine партыйны апарат
3. infml робат, машына (пра чалавека)

maggot
machine2  v. апрацоўваць на станку;
шыць
machine gun n. кулямёт
machinery  n. 1. механıзмы; абсталяванне 2. дэталі (машыны, механізма) 3. infml
сістэма, структура; the machinery of government сістэма кіравання
machine tool n. станок
machinist n. 1. станочнік 2. слесармеханік 3. інжынер-машынабудаўнıк 4. машынıст
macho n. infml сапраўдны мужчына
mackerel n. (pl. mackerel) скумбрыя,
макрэль
macroeconomics  n. макраэканоміка
mad  adj. 1. шалёны, звар’яцелы; (do
smth.) like mad (займацца чым-н.) апантана
2. infml вельмі злосны; be mad at/with smb.
злавацца на каго-н; drive smb. mad infml
даводзіць каго-н. да шаленства; go mad
вар’яцець; be mad about/on smb./smth. моцна захапляцца кім-н./чым-н. ♦ be as mad as
a hatter infml паводзіць сябе вельмі дзıўна
або па-дурному; звар’яцець
madam  n. (ужываецца як ветлівы
зварот) мадам, спадарыня
madden v. раззлаваць (каго-н.)
made1 past, p.р. → make
made2  adj. 1. зроблены, прыгатаваны;
What is the statue made out of? З чаго зроблена статуя? 2. штучны 3. infml багаты, удачлівы
madly adv. шалёна, звар’яцела
madness  n. 1. (вялıкае) глупства,
бязглуздасць (якія могуць быць небяспечнымі) 2. вар’яцтва
made-up  adj. 1. прыдуманы; якı не
існуе рэальна; а made-up story выдумка,
прыдумка 2. загрыміраваны; з макіяжам (на
твары)
madman n. (pl. madmen) вар’ят
madonna n. the Madonna Мадонна
maestri pl. → maestro
maestro n. (pl. maestros or maestri)
1. маэстра 2. майстар сваёй справы
maﬁa n. мафія
mag  n. BrE, infml (скар. ад magazine)
часопіс
magazine  n. 1. часопіс 2. склад
боепрыпасаў 3. магазıн, каробка (у аўтамаце)
maggot n. biol. лічынка

magic
magic1  n. чары; чараўнıцтва, чарадзейства; as if by magic/like magic быццам
цудам
magic2  adj. чарадзейны; чароўны;
magic tricks чарадзейныя фокусы; magic
moments чароўныя моманты; the magic
number чарадзейная лıчба; the magic word
чарадзейнае слова
magical adj. чарадзейны
magician  n. 1. фокуснік, штукар
2. чараўнıк
magistrate n. (міравы) суддзя
magnanimity  n. велікадушнасць
magnate  n. магнат; an oil/a steel
magnate нафтавы/сталёвы кароль
magnesium n. chem. магній
magnet n. магнıт (таксама перан.)
magnetic  adj. 1. магнıтны; а magnetic ﬁeld магнıтнае поле; magnetic tape
магнıтная стужка 2. магнетычны; а magnetic
personality магнетычная асоба
magniﬁcence n. цудоўнасць, пышнасць
magniﬁcent adj. цудоўны, пышны
magnify  v. павялıчваць, пабольшваць
magnifying glass  n. павелічальнае шкло
magnitude n. 1. велічыня, памеры
2. важнасць
magnolia n. bot. магнолія
magpie  n. 1. zool. сарока 2. infml
збіральнік; збіральніца ўсялякага хламу;
«барахольшчык»; «барахольшчыца»
mahogany  n. 1. bot. чырвонае
дрэва (з якога часта робяць мэблю) 2. колер
чырвонага дрэва
maid n. служанка, пакаёўка
maiden n. poet. дзяўчына
maiden ﬂight  n. першы рэйс (новага) самалёта або карабля
maiden name  n. дзявочае прозвішча (прозвішча да замужжа)
maiden speech  n. BrE першая
прамова новага члена парламента
mail1  n. пошта; карэспандэнцыя; send
smth. by mail пасылаць што-н. па пошце; Is
there any mail for me? Ёсць для мяне якая-небудзь карэспандэнцыя?
mail2 v. AmE пасылаць па пошце
mailbox  n. AmE паштовая скрынка
(на вуліцы або на дзвярах дома ці кватэры)
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major
mail order  n. купля і продаж тавараў па пошце
maim v. калечыць, нявечыць
main1  n. звыч. pl. the mains BrE магістраль (водаправодная, газавая, электрычная і
да т.п.)
main2  adj. галоўны, асноўны; the main
thing галоўнае; The main thing is not to panic.
Галоўнае – не панікаваць. ♦ in the main наогул, у асноўным
main clause n. ling. галоўны сказ
mainland n. мацярык
mainly adv. галоўным чынам, у асноўным; The climate here is mainly wet. Клімат
тут у асноўным вільготны.
mainstay  n. важная частка; апора;
Cotton is the mainstay of the economy here.
Бавоўна – апора тутэйшай эканомікі.
mainstream1 n. 1. галоўны напрамак; асноўная тэндэнцыя 2. the mainstream
людзі, чые ідэі падзяляе большасць
mainstream2  adj. тыповы; нармальны, традыцыйны
maintain  v. 1. падтрымліваць (кантакты, сяброўства); захоўваць (мір, закон,
парадак) 2. утрымліваць у добрым стане (дарогу, будынак і да т.п.) 3. выказваць думку
(якую не падзяляюць іншыя), сцвярджаць; He
still maintained he was innocent. Ён працягваў
сцвярджаць, што невінаваты. 4. мець на ўтрыманні (дзяцей, сям’ю)
maintenance n. 1. (of) утрыманне
ў добрым стане; захоўванне; догляд; рамонт
2. сродкі на пражыццё 3. BrE аліменты
maize n. кукуруза, маıс
majestic adj. велічны, вялıкасны
majesty  n. 1. велічнасць, вялıкаснасць 2. : Your/Her/His Majesty Ваша/Яе/
Яго Вялıкасць
major1 n. маёр
major2  n. 1. AmE асноўны прадмет,
якı вывучае студэнт універсітэта або каледжа, спецыялізацыя; What is your major? Які
твой асноўны прадмет? 2. AmE той, хто
вывучае пэўны прадмет у якасці асноўнага;
He is a history major. Яго спецыялізацыя –
гісторыя. 3. mus. мажор
major3 adj. 1. большы, больш важны,
значны, сур’ёзны; major industries галоўныя
галіны прамысловасці; a major work of art
значны мастацкі твор; of major importance
важны 2. mus. мажорны
major4  v. AmE (іn) вывучаць ва ўніверсітэце пэўны прадмет у якасці асноўнага,

major-general
спецыялізавацца; He is majoring in French.
Асноўны прадмет у яго – французская мова.
major-general n. генерал-маёр
majority  n. (of) большасць, большая частка; be in a/the majority быць у большасці; мець большасць
make  v. (made) 1. рабıць, вырабляць,
ствараць 2. прымушаць; What makes you do
it? Што прымушае вас рабіць гэта? 3. гатаваць (яду) 4. зарабляць 5. (for) накіроўвацца
make up  phr.v. 1. разабраць, зразумець 2. складаць, выдумляць 3. пакрываць,
кампенсаваць
maker  n. 1. вытворца, вырабляльнік;
а watchmaker/carmaker вытворца гадзıннікаў/машын 2. творца, стваральнік; policy/
decision makers людзі, якıя вызначаюць
палıтыку/якıя прымаюць рашэнні; а peacemaker міратворац; а maker of history творца
гісторыі
makeshift adj. часовы (зроблены для
часовага ўжывання з-за адсутнасці лепшага)
make-up  n. 1. касметыка; грым
2. склад, састаў (каманды, партыі і да т.п.)
3. характар; It’s part of their national make-up.
Гэта частка іх нацыянальнага характару.
making  n. выраб, стварэнне; прыгатаванне ♦ in the making у стане стварэння;
His ﬁlm was 5 years in the making. Яго фільм
ствараўся 5 гадоў; be of one’s own making
быць вынікам сваıх жа дзеянняў, учынкаў
(пра цяжкасці або праблемы); be the making
of smb. пайсцı на карысць каму-н.
malady n. 1. fml хвароба, захворванне
(пра сістэму, грамадства) 2. dated захворванне, хвароба (пра чалавека)
malaise n. fml 1. недамаганне, хвароба
(таксама пра эканамічны або сацыяльны
стан) 2. трывога, непакой
malaria n. малярыя
Malay1 n. 1. малаец; малайка 2. малайская мова
Malay2 adj. малайскі
Malaysian1  n. малайзıец; малайзıйка
Malaysian2 adj. малайзıйcкі
male1 n. 1. мужчына; асоба мужчынскага
полу 2. самец
male2 adj. мужчынскі; мужчынскага полу
(пра людзей, жывёл, расліны); a male choir
мужчынскі хор; a male heir наследнік, спадчыннік, спадкаемец; а male dancer танцоўшчык; а male child хлопчык
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man
malevolence  n. злосць; нядобразычлıвасць
malevolent adj. fml злы; нядобразычлıвы
malfunction1 n. няспраўнасць; няспраўная работа
malfunction2 v. tech., fml няспраўна працаваць
malice  n. 1. злосць 2. law злосны
намер
malicious  adj. 1. злосны, злы 2. law
злачынны
maliciously adv. злосна, са злосцю
malign1  adj. fml 1. дрэнны; згубны; a
malign inﬂuence згубны ўплыў 2. med. злаякасны
malign2 v. fml паклёпнічаць, узводзіць
паклёп
malignant adj. 1. med. злаякасны; a
malignant growth/tumour злаякасная пухлıна 2. fml злосны; a malignant look/glance
злосны погляд/позірк
malinger  v. прыкıдвацца хворым;
сімуляваць хваробу
malingerer n. сімулянт
mall   n. AmE вялıкая тэрыторыя з
мноствам крам, гандлёвы цэнтр
malnutrition  n. недастатковае
або дрэннае харчаванне
malpractice  n. fml 1. незаконны
ўчынак; злоўжыванне 2. прафесıйная нядбайнасць; парушэнне закона або прафесıйных
правіл
malt n. 1. солад 2. вıскі
Maltese1  n. 1. мальтыец; мальтыйка
2. мальтыйская мова
Maltese1  adj. мальтыйскі; Maltese
Cross Мальтыйскі крыж
mammal n. млекакормячае
mammoth1 n. мамант
mammoth2 adj. вялıзны, гіганцкі
man1 n. (pl. men) 1. мужчына 2. чaлавек;
a man of his word чалавек слова 3. работнік,
рабочы 4. infml муж; палюбоўнік 5. звыч. pl.
men салдат; матрос; лётчык (не афіцэр); ofﬁcers and men афіцэры і салдаты 6. пешка (у
шахматах) ♦ to a man усе як адзıн
man2  v. 1. укамплектоўваць (персаналам); The ship is manned by a crew of 30.
Каманду карабля складаюць 30 чалавек.
2. абслугоўваць (абсталяванне); the ﬁrst manned spaceship першы касмıчны карабель,
якıм кіраваў чалавек

manage
manage  v. 1. кіраваць; кантраляваць
2. спраўляцца (з чым-н./кім-н. без дапамогі);
даваць рады; She can’t manage the children.
Яна не спраўляецца з дзецьмі. 3. здолець;
удавацца; He managed to catch the last train.
Ён здолеў паспець на апошні цягнік. 4. ашчадна траціць (грошы, час); Managing your
time is very important. Умець не марнаваць
час вельмі важна.
manageable  adj. 1. той/тое, якıм
лёгка кіраваць; The company is just not manageable. Гэтай кампаніяй немагчыма кіраваць. 2. паслухмяны; а manageable horse паслухмяны конь 3. рэальны, выканальны; Is
that manageable for you? Вы здолееце зрабіць
гэта?
management  n. 1. менеджмент
2. кіраўнıцтва; дырэкцыя; адміністрацыя
3. уменне справіцца (з сітуацыяй, справай і
да т.п.)
manager n. менеджар; кіраўнıк
managerial adj. (які мае дачыненне да працы менеджара) кіраўнıчы, адміністратыўны; арганізацыйны
managing  adj. 1. энергıчны 2. эканомны, ашчадны
managing director  n. BrE
выканаўчы дырэктар; намеснік дырэктара па
адміністрацыйна-гаспадарчай частцы
mandarin  n. 1. важны чыноўнік
2. мандарын (дрэва, плод)
mandate1 n. мандат; распараджэнне
mandate2  v. даваць права, распараджэнне
mandatory  adj. fml абавязковы;
прымусовы
mane n. грыва
maneuver AmE = manoeuvre
mangle  v. 1. сячы, рубıць, рэзаць,
ламаць (на маленькія кавалкі) 2. каверкаць
(словы); скажаць (інфармацыю)
mango n. bot. манга
manhood  n. 1. узмужнеласць, сталасць 2. fml мужчынская частка насельніцтва
пэўнай краıны; French manhood французымужчыны
mania  n. 1. (for) манія; захапленне;
football/disco mania захапленне футболам/
дыскатэкай 2. med. манія, маніякальны сіндром
maniac1 n. 1. infml вар’ят 2. чалавек,
апантаны пэўнай ідэяй, захапленнем; a religious maniac рэлігıйны фанатык 3. psychol.
маньяк
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mantle
maniac2 adj. вар’яцкі
manicure1 n. манікюр
manicure2 v. рабıць манікюр
manifest1  adj. fml відавочны, яўны;
be made manifest выяўляцца
manifest2 v. fml дэманстраваць, праяўляць (пачуцці, стаўленне і да т.п.); manifest itself (in smth.) праяўляцца (у чым-н.)
manifestation  n. fml (of) праяўленне, праява, выява
manifestly adv. відавочна
manifesto n. (pl. -os) маніфест
manipulate  v. 1. маніпулıраваць
(кім-н. або чым-н.) 2. умела абыходзіцца
(з чым-н.)
manipulation  n. маніпуляцыя;
абыходжанне
manipulative  adj. маніпулятарскі
mankind n. чалавецтва
manly adj. мужны; моцны
man-made  adj. штучны; а manmade lake штучнае возера
manner  п. 1. спосаб; манер, манера;
чын; The matter should be decided in the usual
manner. Справу трэба вырашаць звычайным
чынам/манерам. 2. манера (паводзін, гаворкі); There is something odd about his manner.
Ёсць нешта дзіўнае ў яго манерах/паводзінах. 3. pl. manners манеры; знешнія формы паводзін, спосаб трымацца; good/bad
manners добрыя/дрэнныя манеры; She has
no manners. Яна не ўмее сябе паводзіць. ♦ in
the manner of fml у стылі; in a manner of
speaking у пэўнай ступені, некаторым чынам; all manner of разнастайныя
mannered  adj. 1. манерны 2. : wellmannered/bad-mannered добра выхаваны,
ветлівы/дрэнна выхаваны, няветлівы
manoeuvre1  n. BrE 1. манеўр 2. pl.
manоeuvers (ваенныя) манеўры
manoeuvre2  v. BrE 1. манеўраваць
2. маніпулıраваць
manor n. BrE вялıкая сядзıба (за горадам); the manor house галоўны будынак на
сядзıбе
manpower  n. рабочыя, рабочая
сла
mansion n. вялıкі асабняк
manslaughter n. law ненаўмыснае
забойства
mantle n. 1. lit. покрыва; under a mantle of snow/darkness пад покрывам снегу/
цемры 2. мантыя, мантылья ♦ take on/wear

manual
the mantle of браць на сябе адказнасць і абавязкі, несці адказнасць
manual1 n. дапаможнік, даведнік
manual2  adj. 1. ручны; manual
work/labour фізıчная праца 2. з ручным кіраваннем, неаўтаматычны (пра машыну)
manufacture1  n. 1. fml вытворчасць 2. звыч. pl. manufactures econ.
прамысловая прадукцыя
manufacture2  v. 1. вырабляць
прамысловую прадукцыю 2. выдумляць,
прыдумваць (хлусню і да т.п.)
manufacturer  n. вытворца,
вырабляльнік
manufacturing n. выраб
manure  n. гной, угнаенне; organic
manures арганıчныя ўгнаенні
manuscript n. рукапіс
many1  n. 1. мноства; многія; a good/
great many вялıкае мноства; вельмі шмат 2. :
the many большасць (людзей), масы, народ
♦ as many as столькі ж
many2 adj. (more, most) многія, шматлıкія; in many ways разнастайнымі спосабамі;
for many years на працягу доўгіх гадоў; 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. карта (геаграфічная) 2. план,
схема ♦ off the map далёка ад людных месцаў; put smb./smth. on the map зрабıць вядомым, праславіць каго-н./што-н.
map2  v. складаць карту; наносіць на
карту
maple п. клён, явар
mar v. псаваць; пашкоджваць
Mar. (пісьмовае скар. ад March) сакавıк
marathon п. марафон
marble п. 1. мармур 2. pl. marbles дзіцячая гульня са шклянымі шарыкамі ♦ lose
one’s marbles infml звар’яцець, з’ехаць з глузду
March n. сакавıк; in early March на пачатку сакавіка
march1  n. 1. марш; дэманстрацыя; on
the march у паходзе, на маршы 2. ход, хада;
развіццё; прагрэс; be on the march рабıцца
больш папулярным 3. mus. марш
march2  v. 1. ісцı; маршыраваць 2. дэманстраваць; march smb. out/to the door
прымусіць каго-н. выйсці/пайсцı да дзвярэй
mare n. кабыла ♦ ﬁnd a mare’s nest ≅ папасці пальцам у неба
margarine n. маргарын
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mark
margin  n. 1. поле (старонкі); in the
margin на палях 2. разрыў, запас (у выбарах,
спаборніцтвах); by/with a wide/narrow margin з вялıкім/малым разрывам 3. край, мяжа
marginal  adj. 1. нязначны; мінімальны 2. напıсаны на палях (старонкі);
marginal notes нататкі на палях 3. маргінальны
marginalize, BrE -ise  v. ізаляваць групу людзей, зніжаць ролю групы людзей
marginally adv. толькі нязначна, у
малой ступені
marigold n. bot. наготкі
marijuana n. (таксама marihuana) марыхуана
marina  n. невялıчкая гавань або
бухта
marinade n. марынад
marinate v. марынаваць
marine1  п. марскı пехацıнец; the Marine Corps AmE марская пяхота ♦ tell that to
the marines infml не хлусı; ≅ раскажы лепш
гэта сваёй бабулі
marine2  adj. марскı; якı мае дачыненне да мора або караблёў; marine plants
марскıя раслıны; marine life марская флора і
фаўна; marine insurance марское страхаванне (суднаў і грузаў)
mariner n. марак; матрос
marital adj. шлюбны; сямейны; marital status fml сямейнае становішча
maritime  adj. 1. марскı 2. прыморскі
mark1  n. 1. след; пляма; dirty marks
брудныя плямы 2. адзнака, прыкмета; The
work bears the marks of a genius. Твор мае
прыкметы геніяльнасці. 3. адзнака, ацэнка;
high/good marks высокія/добрыя адзнакі
4. hist. марка (грашовая адзінка ў Германіі)
♦ be up to the mark BrE быць добрым і быць
на належным узроўні; адпавядаць патрабаванням; hit/miss the mark папасці ў цэль/
прамахнуцца
mark2 v. 1. зазначаць, адзначаць; It’s not
marked on the map. Гэта не адзначана на карце. 2. характарызаваць; The style of the work
is marked by simplicity and clarity. Стыль
твора характарызуецца прастатой і яснасцю.
3. BrE ставіць адзнаку (у школе) 4. пакідаць
след, пляму
mark off  phr.v. адзначаць; выдзяляць

marked
mark out  phr.v. расчэрчваць, размячаць
mark up  phr.v. павышаць, павялıчваць; Prices were marked up every month.
Цэны павышалі кожны месяц.
marked  adj. 1. (вельмі) прыкметны
2. той, што знаходзіцца пад пагрозай
markedly  adv. прыкметна; He’s
markedly better. Яму прыкметна лепш.
marker n. 1. метка; вяха 2. паказальнік
3. закладка (у кнізе) 4. маркёр
market1  п. рынак; the home market
унутраны рынак; the job/labour market колькасць незанятых рабочых месцаў; the market economy рыначная эканоміка; be on the
market прадавацца ♦ the black market чорны рынак
market2 v. прадаваць, збываць тавар
marketable adj. ходкі
marketeer  n. прадавец, гандляр; a
black marketeer гандляр на чорным рынку
marketing n. маркетынг
marking  n. 1. маркіроўка 2. праверка
пісьмовых работ і выстаўленне адзнак 3. aeron.
апазнавальныя знакі
marksman  n. (pl. marksmen) выдатны стралок
marmalade  п. апельсıнавы або
лімонны джэм
maroon1 adj. цёмна-чырвоны
maroon2 v. пакідаць каго-н. у недасягальным месцы або ў небяспечным становішчы
marque n. вядомая марка (чаго-н.)
marquee n. 1. вялıкі тэнт 2. AmE навес
над уваходам у будынак (гатэль, тэатр і
да т.п.)
marquis  n. таксама marquess маркıз (тытул)
marriage  n. шлюб; жанıцьба; relations by marriage сваякı па жонцы або мужу;
One in three marriages ends in divorce. З трох
шлюбаў адзін заканчваецца разводам.
married adj жанаты; замужам; He is a
married man. Ён жанаты мужчына; She is a
mаrried woman. Яна замужняя жанчына; a
married couple сямейная пара; They have
been married for 12 years. Яны жанатыя 12 гадоў; get married пажанıцца; ажанıцца; выйсці замуж
marrow1  n. 1. таксама marrowbone
anat. спінны мозг 2. сутнасць
marrow2 n. BrE кабачок

360

massacre
marry  v. 1. жанıцца; выходзіць замуж;
браць шлюб 2. жанıць; вянчаць
Mars  n. 1. Марс (бог вайны) 2. astron.
Марс (планета)
marsh п. балота, балоцістая мясцовасць
marshal1  n. 1. маршал 2. AmE начальнік паліцэйскага ўчастка або пажарнай каманды 3. обер-цырымоніймайстар
marshal2  v. прыводзіць у парадак; выстройваць
martial art  n. (усходняе) ваеннае
мастацтва (каратэ, дзюдо і да т.п.)
martial law  п. ваеннае становішча;
impose/lift martial law увесці/адмянıць ваеннае становішча
martyr n. (to) мучанік; пакутнік
marvel1  п. цуд, дзıва; the marvels of
modern science цуды сучаснай навукі
marvel2 v. (at) дзівıцца
marvellous  аdj. дзівосны, чароўны,
цудоўны
marvelous AmE = marvellous
Marxism n. марксıзм
Marxist1 n. марксıст
Marxist2 adj. марксıсцкі
mascot n. талісман
masculine adj. 1. мужчынскі 2. ling.
мужчынскага роду
masculinity  n. 1. мужнасць
2. мужчынападобнасць
mash1  n. 1. BrE, infml (бульбяное) пюрэ
2. каша (напаўвадкая маса, не абавязкова
страва)
mash2 v. размінаць, расціраць
mask1 n. маска; a gas mask процівагаз
mask2 v. маскіраваць; хаваць, утойваць
masked  adj. у масцы, прыкрыты
маскай
masoсhism n. мазахıзм
masochist n. мазахıст
mason n. 1. муляр 2. масон
masquerade1 n. маскарад (таксама перан.)
masquerade2  v. маскіравацца;
прыкıдвацца, выдаваць сябе (за каго-н.)
Mass n. 1. меса, літургıя 2. меса (музычны харавы твор); Haydn’s Mass меса Гайдна
mass1 n. 1. маса 2. мноства, вялıкая колькасць 3. pl. the masses народныя масы
4. phys. маса
mass2  v. збіраць, збірацца ў кучу або
натоўп
massacre1  n. масавае забойства,
разня

massacre
massacre2  v. учыняць масавае забойства, разню
massage1   n. масаж; give a
massage рабıць масаж
massage2   v. 1. рабıць масаж
2. падрабляць (даныя, сведчанні і да т.п.)
masseur n. масажыст
masseuse n. масажыстка
massive  adj. 1. вялıзны, масıўны
2. вельмі сур’ёзны, цяжкі (пра фізічнае становішча); a massive heart attack сур’ёзны
сардэчны прыступ, цяжкі інфаркт
mass media  n. сродкі масавай
інфармацыі
mass-produced  adj. масавай/
серыйнай вытворчасці
mast n. мачта
master1 n. 1. гаспадар 2. майстар (асабліва ў жывапісе, музыцы) 3. магıстр (вучоная
ступень); I’ve a master’s (degree) in economics. У мяне ступень магістра эканомікі.
4. BrE настаўнік 5. уладальнік сабакі
6. капітан (судна) 7. арыгінал, арыгінальны
экзэмпляр
master2  v. авалодаць; узяць пад кантроль
masterful  adj. 1. уладарны 2. майстэрскі
mastermind  n. арганізатар,
«галава» (часта крымінальнай справы)
Master of Arts  магıстр гуманітарных навук
master of ceremonies  n.
1. канферансье 2. цырымоніймайстар
Master of Science  магıстр
прыродазнаўчых навук
masterpiece n. шэдэўр
mastery  n. (of/over) 1. майстэрства
2. панаванне; кантроль
masturbate v. мастурбаваць, ананıраваць
mat1  п. 1. дыванок; цыноўка; мата; палавıк 2. падстаўка пад гарачае; сурвэтка
3. што-н. пераплеценае або зблытанае
mat2 adj. AmE матавы
match1  п. запалка; a box of matches карабок запалак; strike a match запалıць запалку
match2  п. 1. спаборніцтва, матч; a football match футбольны матч 2. роўня; be
more than a match for быць мацнейшым,
разумнейшым (за праціўніка); be no match
for быць слабейшым (за праціўніка) 3. (for)
тое, што падыходзіць колерам, фасонам і
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mathematician
да т.п.; This skirt is a good match for the blouse.
Гэтая спадніца добра падыходзіць да блузкі.
match3  v. таксама match up 1. падыходзіць, гарманıраваць; адпавядаць 2. зраўняцца, параўняцца; This climate can’t be matched
anywhere in the world. Нідзе ў свеце няма такога клімату.
matching  adj. якı адпавядае па колеры, дызайне і да т.п.
matchless adj. непараўнальны, непераўзыдзены; недасяжны
mate1  n. 1. BrE, infml сябра; workmate/
room-mate/schoolmate той, з кім разам
працуеш/жывеш у адным пакоі/вучышся ў
школе 2. AmE муж або жонка 3. самка або
самец (з адной пары) 4. парная рэч, другая з
пары рэчаў; Here’s one sock, where is its mate?
Вось адна шкарпэтка, дзе ж другая? 5. naut.
памочнік капітана
mate2 n. мат (у шахматах)
mate3  v. спароўваць, спароўвацца; злучаць, злучацца
material1  п. 1. матэрыя, тканıна
2. матэрыял (у розных знач.); інфармацыя;
building materials будаўнıчыя матэрыялы;
teaching material вучэбны матэрыял
material2 adj. 1. матэрыяльны 2. важны, важкі
materialism n. матэрыялıзм
materialist n. матэрыялıст
materialize, BrE -ise  v. 1. матэрыялізавацца, стаць рэальным/рэальнасцю
2. з’явıцца нечаканым і дзıўным чынам
materially  adv. 1. значным чынам,
у значнай ступені; They are not materially different. Яны не адрозніваюцца значным чынам. 2. матэрыяльна
maternal  adj. мацярынскі; maternal
instincts мацярынскія інстынкты; maternal
grandfather/aunt дзед/цётка па матчынай
лıніі
maternity п. мацярынства; maternity leave водпуск у сувязі з нараджэннем
дзіцяці; a maternity home радзıльны дом;
maternity beneﬁts/pay/allowance грашовая
дапамога жанчыне ў сувязі з нараджэннем
дзіцяці
math п. AmE, infml матэматыка
mathematical  adj. 1. матэматычны 2. дакладны a mathematical certainty
поўная ўпэўненасць (што нешта адбудзецца); a mathematical chance (of) вельмі малы
шанец
mathematician n. матэматык

mathematics
mathematics n. матэматыка
maths п. BrE, infml матэматыка
matinee  п. дзённае прадстаўленне,
дзённы сеанс
matrices pl. → matrix
matrix  n. (pl. matrices or matrixes)
1. матрыца 2. anat. матка
matron  n. 1. сястра-гаспадыня (у
бальніцы); медсястра (у школе) 2. fml кабета,
замужняя жанчына ў гадах, маці сям’ı
matt adj. BrE = matte
matte adj. матавы
matter1 n. 1. справа; 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 сутнасць справы; the subject matter тэма
(кнігі, фільма) 2. pl. matters сітуацыя; make
matters worse пагаршаць сітуацыю 3. матэрыя; рэчыва 4. матэрыял (пра кнігі, газеты і
да т.п.); reading matter матэрыял для чытання ♦ as a matter of fact на самай справе; no
matter : No matter how hard I tried I couldn’t
open the door. Як я ні стараўся, я не мог адчыніць дзверы.
matter2  v. быць важным, мець значэнне; 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. абыякавы,
раўнадушны, якı не выказвае ніякіх эмоцый,
пачуццяў (у размове пра што-н. хвалюючае,
страшнае, непрыемнае); сухı; празаıчны
mattress n. матрац; сяннıк
mature1  аdj. 1. дарослы; сталы; mature age сталы ўзрост 2. даспелы (пра віно,
сыр і да т.п.)
mature2 v. 1. вырасці, стаць дарослым
(фізічна і духоўна) 2. даспець (пра віно, сыр і
да т.п.)
maturity  n. сталы ўзрост; поўнае
развіццё
maul  v. 1. раніць; нявечыць, калечыць
2. рэзка крытыкаваць (кнігу, п’есу і да т.п.)
mauve adj. ружавата-ліловы
maverick n. 1. індывідуалıст, «белая
варона» 2. дысідэнт
max n. 1. infml самае большае; It’ll cost
about ten dollars max. Гэта будзе каштаваць
самае большае каля дзесяці долараў. ♦ to the
max infml з усıх сіл, з усяе сıлы/моцы
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MBA
maxim n. 1. правіла паводзін, прынцып (асабліва ў форме афарызма або прымаўкі) 2. афарызм, максіма
maxima pl. → maximum
maximize, BrE -ise v. максімальна
павялıчваць
maximum n. (pl. maxima or maximums) (of) максімум, найбольшая колькасць
May п. май, травень; in May у маі/траўні;
next/last May у наступным/у апошнім маі/
траўні; on 6th May/on May 6th шостага мая/
траўня
may  v. (might) 1. (азначае меркаванне,
якое мяжуе з няўпэўненасцю) магчыма, можа
быць; They may be late. Яны могуць спазніцца./Магчыма, яны спазняюцца. 2. fml можа (азначае дазвол); May I speak to the manager? Магу я пагаварыць з менеджарам?;
May I say/ask/suggest? fml (Ці) магу я сказаць/
спытаць/прапанаваць? 3. магчыма (суадносіць магчымасць дзеяння з прошлым часам); They may have come in our absence.
Магчыма, яны прыходзілі, калі мы адсутнічалі. 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, нічога не застаецца, як;
I may as well go to the movies. Нічога не
застаецца, як пайсці ў кіно.
maybe adv. infml магчыма, можа быць;
Maybe I am wrong about the date, I don’t know.
Магчыма, я памыляюся наконт даты, я не
ведаю.
May Day n. Першае мая (свята)
Mayday n. «памажыце» (міжнародны
радыёсігнал бедства ад самалёта/судна,
што апынуліся ў небяспецы)
mayhem n. сумятня, мітусня, паніка;
There was complete mayhem after the explosion. Пасля выбуху пачалася сапраўдная
паніка.
mayn’t infml скар. ад may not
mayo  n. (скар. ад mayonnaise) infml
маянэз
mayonnaise n. маянэз
mayor n. мэр (горада)
mayoress n. 1. мэр-жанчына 2. жонка
мэра
maze n. лабірынт
MBA n. (скар. ад Master of Business
Administration) 1. ступень магıстра бıзнесадміністравання 2. чалавек, якı мае гэтую
ступень

MC
MC  n. 1. (скар. ад Master of Ceremonies) канферансье 2. AmE (пісьмовае скар. ад
Member of Congress) кангрэсмен
McCoy  n. : ♦ the real McCoy infml
сапраўдны, не імітацыя або падробка (асабліва пра што-н. каштоўнае)
MD n. 1. (скар. ад Doctor of Medicine)
доктар медыцыны 2. BrE (скар. ад managing
director) выканаўчы дырэктар
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. Мэры
і я едзем у Лондан.
meadow n. луг
meager AmE = meagre
meagre  adj. BrE малы, недастатковы;
meagre wages малая зарплата; a meagre diet
недастатковае харчаванне
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 рэстаран або кафэ ♦ make a meal of infml
патраціць болей часу і намаганняў (на
што-н.), чым неабходна
mean1  n. : the mean сярэдняя велічыня,
колькасць, лıчба і да т.п. ♦ the golden mean
залатая сярэдзіна
mean2 adj. сярэдні; the mean rate of consumption
сярэдняя
велічыня/колькасць
спажывання
mean3 adj. 1. (to) нядобры, благı, подлы;
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 заўсёды была скупая на грошы. 3. AmE злосны,
злы; Be careful, that’s a mean dog. Будзь асцярожным, гэты сабака злы. 4. бедны і брудны
(пра месца) 5. AmE, infml выдатны, спрытны
6. пасрэдны ♦ be no mean athlete/performer
быць выдатным/спрытным спартсменам/
выканаўцам
mean4  v. (meant) 1. азначаць, значыць,
мець значэнне; What does this sign mean?
Што азначае гэты знак? 2. мець на ўвазе; Do
you mean me? Вы маеце на ўвазе мяне?
3. хацець; мець намер, намервацца (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. прызначаць; This
present is meant for you. Гэты падарунак
прызначаны для вас.
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meanwhile
meander v. 1. вıцца (пра рэчку, дарогу) 2. бадзяцца, вандраваць (без мэты) 3. гаварыць бязладна
meaning п. (of) 1. значэнне, сэнс; This
word has several meanings in English. У англійскай мове гэтае слова мае некалькі значэнняў; get/catch/understand smb.’s meaning
зразумець каго-н. 2. ідэя, сэнс (кнігі, фільма і
да т.п.) 3. infml мэта, сэнс (жыцця, працы)
meaningful  adj. 1. якı мае сэнс; a
meaningful look/smile выразны позірк/выразная ўсмешка 2. сур’ёзны; важны; карысны
meaningfully  adv. 1. сур’ёзна; выразна 2. значна, у значнай ступені
meaningless  аdj. бяссэнсавы, бессэнсоўны
meanness  n. 1. подласць, нıзасць
2. скупасць 3. пасрэднасць; убоства 4. беднасць
means n. (pl. means) 1. (of) метад; сродак; сістэма; That’s the most effective means of
advertising. Гэта самы эфектыўны спосаб/
сродак рэкламы; a means of transport BrE
транспартныя сродкі, транспарт; by honest/
fair means чэсным, добрасумленным/справядлıвым шляхам 2. рl. means грошы; даход;
beyond your means (каштуе) больш, чым вы
можаце сабе дазволіць; within your means
(каштуе) столькі, што вы можаце сабе дазволіць; a man/woman of means fml багатая,
заможная асоба, асоба са сродкамі 3. : the
means of production econ. сродкі вытворчасці ♦ by all means абавязкова, зразумела;
Can I call you later? – By all means. Магу я
патэлефанаваць вам пазней? – Абавязкова;
by means of fml шляхам, метадам; by no
means/not by any means ні ў якім разе, зусıм
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
гэтым/тым часам, у гэты/той прамежак часу
(паміж дзвюма падзеямі); for the meantime
BrE пакуль (што), да таго часу; 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 часам, у гэты/той прамежак
часу (паміж дзвюма падзеямі) 2. : My earnings fell. Meanwhile the prices went up by 10%.
Мой заробак паменшыўся, тады як цэны
ўзняліся на 10%.

measles
measles n. med. адзёр
measure1  n. 1. мера, крок; take drastic
measures прымаць суровыя меры 2. мера, памер; in full measure fml поўнасцю 3. ступень
4. мерка; адзıнка; А centimetre is a measure of
length. Сантыметр – адзінка (мера) даўжыні.
5. mus. такт ♦ beyond measure fml вельмі
вялıкі або вельмі многа; made to measure
BrE зроблены на заказ; in a/some measure у
пэўнай ступені; in large measure у вялıкай
ступені
measure2 v. 1. вымяраць; an instrument
for measuring electrical current інструмент
для вымярэння электрычнага току 2. ацэньваць; What criteria can we use to measure the
progress in this ﬁeld? Якімі крытэрыямі мы
можам ацаніць прагрэс у гэтай галіне?
3. мець памеры, велічыню; The room measures 16 by 12 feet. Пакой мае памеры 16 на
12 футаў.
measure out  phr.v. адмяраць (ад
большай колькасці); Measure out 50 grams of
sugar. Адмерай(це) 50 грамаў цукру.
measurement  n. 1. звыч. pl. measurements памеры (даўжыня, вышыня і
да т.п.); make/take measurements вымяраць; What are your waist measurements? Які
памер вашай таліі? 2. вымярэнне
meat n. 1. мяса; meat and drink стравы і
напоі 2. (of) сутнасць, што-н. цікавае або
важнае (у размове, кніжцы і да т.п.); the
meat of the story сутнасць апавядання; meat
and potatoes AmE, infml самая важная частка
дыскусіі ♦ meat and drink to smb. тое, што
падабаецца або лёгка даецца каму-н.; easy
meat той, якога лёгка падмануць
Mecca  n. 1. Мекка (горад) 2. mecca
(for) мекка, месца паломніцтва; Florence is a
mecca for students of Art History. Фларэнцыя –
месца паломніцтва для тых, хто вывучае
гісторыю мастацтва.
mechanic n. механік
mechanical adj. 1. механıчны (таксама перан.); a mеchanical reaction механıчная рэакцыя 2. фізıчны; the mechanical
properties of gases фізıчныя якасці газаў
mechanically  adv. 1. механıчна,
аўтаматычна 2. машынальна
mechanics  n. механіка; applied
mechanics прыкладная механіка; the mechanics of (doing) smth. спосаб дзеяння (чаго-н.);
тэхніка выканання
mechanism  n. механıзм (у розных
знач.)
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mediocrity
mechanize, BrE -ise v. механізаваць
medal  n. 1. медаль; an Оlympic gold
medal алімпıйскі залаты медаль 2. mil. ордэн
medalist AmE = medallist
medallist  n. BrE медалıст; медалıстка
meddle v. 1. (in/with) умешвацца; I wish
you wouldn’t meddle in my affairs. Калі ласка,
не ўмешвайся ў мае справы. 2. (with) (неасцярожна) чапаць што-н.
media1  n. the media сродкі масавай
інфармацыі, CMI; media coverage асвятленне ў СМІ (якой-н. падзеі); The media have
launched a bitter attack on the Minister of Education. Сродкі масавай інфармацыі распачалі
жорсткую атаку на міністра адукацыі.
media2 pl. → medium1
mediaeval adj. = medieval
mediate  v. 1. fml уплываць; Child
mortality is mediated by economic factors. Эканамічныя фактары ўплываюць на дзіцячую
смяротнасць. 2. (between) мірыць (двух
людзей або дзве групы); уладжваць (сварку і
да т.п.)
medic  n. infml 1. доктар 2. студэнтмедык
medical1  n. (таксама medical examination) медыцынскі агляд
medical2  adj. медыцынскі, медычны;
a medical college медыцынскае вучылішча;
The disease required urgent medical attention.
Хвароба патрабавала неадкладнага медыцынскага ўмяшання.
medication n. лекі, лякарствы; медыкаменты; be on medication лячыцца, прымаць лякарствы
mediсinal  adj. лячэбны; medicinal
properties лячэбныя якасці; mediсinal herbs
лекавыя раслıны
medicine n. 1. медыцына; study medicine вывучаць медыцыну 2. лякарства (асабліва якое п’юць); take medicine прымаць/піць
лякарства ♦ take one’s medicine (like a man)
прымаць непрыемную сітуацыю/пакаранне
без скаргаў
medieval  adj. 1. сярэдневяковы,
сярэднявечны; medieval literature сярэдневяковая літаратура 2. joc. вельмі стары або
старамодны
mediocre  adj. пасрэдны; a mediocre student/ﬁlm пасрэдны студэнт/фільм
mediocrity n. пасрэднасць

meditate
meditate  v. 1. быць у стане медытацыі 2. (on/upon) сур’ёзна задумвацца (аб
чым-н.) 3. fml замышляць (што-н. дрэннае)
meditation  n. 1. медытацыя
2. (глыбокі, сур’ёзны) роздум
medium1  n. (pl. media, mediums)
1. (pl. media) сродак камунікацыі (газеты,
тэлебачанне і да т.п.) 2. (for) сродак перадачы ідэй (пра мастацкія творы); a medium of
instruction мова выкладання 3. (pl. mediums)
медыум
medium2  adj. сярэдні (пра памер,
рост і да т.п.); of medium height/length
сярэдняй вышынı/даўжынı; of medium size
сярэдніх памераў
medium-sized  adj. сярэдніх
памераў
medley  n. 1. мешанıна, сумесь розных
рэчаў; a medley of architectural styles мешанıна розных архітэктурных стыляў 2. mus.
папуры 3. sport камбінаваная эстафета (у
плаванні)
meek  adj. мяккі; пакорлівы; meek and
mild надзвычай спакойны і мяккі
meet v. (met) 1. сустракаць, сустракацца;
Meet me at 6.00. Сустракай мяне ў 6.00.
2. спаткаць, сустрэць 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. збірацца;
засядаць (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 задавальняць патрабаванне/неабходнасць 5. : meet debts/expenses/
costs выплаціць запазычанасць/выдаткі/кошт
meeting n. 1. сход; hold a meeting праводзіць сход; attend a meeting прысутнічаць
на сходзе; be in/at a meeting быць на сходзе
2. сустрэча; I’ll never forget our ﬁrst meeting.
Ніколі не забуду нашу першую сустрэчу.
3. sport спаборніцтва, сустрэча
megabyte n. comput. мегабайт
melancholy1 n. fml меланхолія, сум
melancholy2  adj. меланхалıчны,
сумны
mellow adj. 1. мяккі, цёплы (пра колер,
гук і да т.п.) 2. infml мяккі, спакойны, спачувальны, дабрадушны
melodic adj. меладычны
melodrama n. меладрама
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Memorial Day
melodramatic  adj. меладраматычны
melody п. мелодыя
melon п. дыня
melt v. 1. таяць, раставаць; The snow has
melted. Снег растаў. 2. растапляць, растопліваць; Melt the butter. Растапі масла.
3. змякчаць; змякчацца (перан.); His heart
melted when he saw her tears. Яго сэрца памякчэла, калі ён убачыў яе слёзы.
melt away phr.v. паступова знікаць
member п. 1. член, сябра (клуба, групы, арганізацыі); club/union/party members
члены клуба/прафсаюза/партыі; UN member
states/countries краıны − члены ААН; a full
member паўнапраўны член 2. прадстаўнıк
(групы людзей, жывёл); The lion is a member
of the cat family. Леў – прадстаўнік сям’і каціных; a member of staff супрацоўнік (фірмы, кампаніі і да т.п.)
Member of Parliament п.
член парламента
membership  n. 1. членства; I must
renew my membership of the tennis club. Я
павінен узнавіць членства ў тэнісным клубе;
a membership card членская картка 2. усе
члены (клуба, арганізацыі і да т.п.); How did
the membership vote? Як прагаласавалі члены
клуба/партыі? 3. колькасць членаў; What is
the membership of your organisation? Колькі
членаў у вашай арганізацыі?
membrane n. мембрана, перапонка
memento  n. (pl. mementos) (of)
сувенıр, памятная рэч
memo n. (pl. memos) кароткая запıска
супрацоўніку (той жа кампаніі або арганізацыі)
memoir  n. 1. pl. memoirs мемуары,
успамıны 2. fml кароткі нарыс, артыкул (аб
кім-н. або чым-н. добра знаёмым для аўтара)
memorabilia n. pl. калекцыя памятных рэчаў (у сувязі з кім-н. або чым-н.)
memorable  adj. (for) памятны
(вельмі прыемны, незвычайны)
memoranda  pl. → memorandum
memorandum  n. (pl. memoranda or memorandums) 1. fml мемарандум;
дыпламатычная нота 2. дакладная запıска;
пісьмовая даведка
memorial n. (to) помнік
Memorial Day n. Дзень памяці
(нацыянальнае свята ў ЗША, якое адзначаецца ў апошні панядзелак мая)

memorize
memorize, BrE -ise  v. запамінаць,
завучваць (словы, мелодыю і да т.п.)
memory  n. 1. памяць; have a good/
bad memory (for) мець добрую/дрэнную памяць (на); have a short/long memory хутка
забываць/доўга помніць; lose one’s memory
траціць памяць; do smth. from memory рабıць што-н. па памяці; within/in living
memory наколькі памятаюць (жывыя) людзі;
within smb.’s memory пры чыёй-н. памяці,
на памяці каго-н. 2. звыч. pl. memories (of)
успамıны; memories of the war успамıны пра
вайну 3. comput. памяць ♦ in memory of smb./
to the memory of smb. у памяць (каго-н.); if
(my) memory serves me well/correctly калı
памяць мяне не падводзіць
men pl. → man
menace1  n. (to) пагроза; a menace to
society пагроза грамадству
menace2 v. пагражаць
menacing  adj. пагрозлівы, пагражальны
mend1 n. : be on the mend infml паляпшацца; папраўляцца; ачуньваць (пасля хваробы)
mend2  v. 1. BrE рамантаваць, правіць
2. зашываць дзıрку (на адзенні); цыраваць
3. BrE, dated папраўляцца, ачуньваць (пасля
хваробы) 4. канчаць сварку, выпраўляць
сітуацыю ♦ mend (one’s) fences старацца
памірыцца, палепшыць адносіны
meningitis n. med. менінгıт
menopause  n. med. менапаўза, клıмакс, клімактэрый
menstrual adj. менструальны
menstruate v. fml менструıраваць
menstruation n. fml менструацыя
menswear n. мужчынскае адзенне
mental adj. 1. разумовы; mental development развіццё розуму 2. псіхıчны, з хворай псıхікай; mental patients псіхıчныя хворыя 3. псіхіятрычны; a mental hospital
псіхіятрычная бальнıца 4. BrE, slang вар’яцкі
mentality  n. менталітэт, ментальнасць; разуменне, стаўленне
mention1 n. (of) згадванне, успамінанне; спасылка; there’s no mention (of) нічога
не гаворыцца (пра); make no mention (of)
нічога не сказаць (пра)
mention2  v. успамінаць, згадваць; it’s
worth mentioning варта сказаць; mentioned
above аб чым ішла гаворка вышэй ♦ not to
mention не гаворачы/не кажучы ўжо пра;
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meridian
don’t mention it infml калı ласка (у адказ на
падзяку)
mentor  n. fml настаўнік; дарадчык,
ментар
menu  n. 1. меню; Is there any ﬁsh on
the menu? Ці ёсць у меню рыба? 2. comput.
меню
MEP n. (pl. MEPs) (скар. ад Member
of European Parliament) член Еўрапейскага
парламента
mercantile  adj. fml гандлёвы; камерцыйны
mercenary  n. наёмнік, наёмны
жаўнер
merchandise n. fml тавары
merchandising  n. мерчандайзінг, стымуляванне продажу
merchant n. буйны гандляр
merchant bank n. камерцыйны
банк
merciful adj. міласэрны
mercifully  adv. на шчасце; His sufferings were mercifully short. Яго пакуты, на
шчасце, працягваліся нядоўга.
merciless adj. жорсткі, неміласэрны
Mercury  n. astron. Меркурый (планета)
mercury п. chem. ртуць
mercy  n. жаласць, спагада; міласэрнасць; лıтасцівасць; have mercy (on) шкадаваць, быць міласэрным; it’s a mercy infml
гэта шчасце (што); It’s a mercy no one was
near during the explosion. Гэта шчасце, што
нікога не было паблізу ў час выбуху; a mercy
ﬂight/mission выратавальны палёт/выратавальная мıсія ♦ at the mercy of цалкам пад
уладай, на мıласці
mere  аdj. нязначны; звычайны; просты;
He’s a mere clerk. Ён усяго толькі клерк; She
is a mere child. Яна яшчэ зусім дзіця.
merely adv. толькі; проста; This is merely the latest example of his cruelty. Гэта толькі
апошні прыклад яго жорсткасці; It’s not merely broken, it’s ruined. Гэта не проста паламана, гэта канчаткова знішчана.
merge  v. 1. (into/with) аб’ядноўвацца;
злучацца; злівацца; 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’ядноўваць; злучаць;
зліваць
merger n. аб’яднанне; злучэнне; зліццё
meridian п. мерыдыян

meringue
meringue  n. мерэнга (тып пірожнага)
merit n. 1. вартасць; a work of great artistic merit твор вялıкай мастацкай вартасці
2. pl. merits добрыя якасці; перавагі, плюсы;
I don’t see any merits in being rich. Я не бачу
ніякіх плюсоў у багацці. 3. заслуга; judge
smb. on merit судзıць каго-н. па заслугах;
Everyone is selected on merit. Кожнага выбіраюць па заслугах.
mermaid n. русалка
merry  аdj. 1. вясёлы; (А) Merry Christmas! Вясёлых Каляд! 2. BrE, infml на падпıтку
merry-go-round n. карусель
mesh1  n. сетка; wire mesh металıчная
сетка
mesh2 v. злівацца; быць у суладдзі
mesmerize, BrE -ise v. 1. гіпнатызаваць 2. зачароўваць
mess1  n. 1. бязладдзе, непарадак; блытанıна; be in a mess быць у бязладдзі; make a
mess (of) infml сапсаваць; наблытаць 2. infml
цяжкія абставіны; заблытаная сітуацыя; get
into a mess апынуцца ў цяжкіх абставінах/
заблытанай сітуацыі
mess2  n. mil. сталоўка, клуб-сталоўка;
кают-кампанія
mess3 v. infml пэцкаць
mess about  phr.v. 1. валаводзіцца, важдацца 2. калупацца, марудзіць
mess around  phr.v. = mess
about
mess up  phr.v. 1. пэцкаць 2. правальваць 3. пераблытваць; His late arrival
messed up our plans. Яго спазненне зблытала
нашы планы.
message  n. 1. паведамленне; leave a
message for smb. пакıнуць паведамленне для
каго-н. 2. пасланне 3. ідэя (кнігі, п’есы і
да т.п.) ♦ get the message infml зразумець
messenger  n. пасыльны, кур’ер;
сувязны
messiah n. месıя
Messrs  n. BrE (ужываецца перад
прозвішчамі дзвюх ці болей асоб, а таксама
ў назвах фірм або кампаній) : to Мessrs...
спадарам...
messy adj. 1. брудны, неахайны 2. складаны, заблытаны (пра сітуацыю, стан рэчаў)
met past, p.p. → meet
metabolic adj. biol. метабалıчны
metabolism n. bіol. метабалıзм
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metropolitan
metal n. метал
metalanguage  n. ling. метамова
metallic adj. 1. металıчны 2. металıчны, падобны да металу (пра гук, бляск і
да т.п.)
metallurgy  n. металургія; powder
metallurgy парашковая металургія
metamorphosis  n. (pl. metamorphoses) метамарфоза, пераўтварэнне,
(поўнае) змяненне
metaphor n. (for) метафара
metaphorical adj. метафарычны
metaphysical adj. метафізıчны
mete v. fml : mete out punishment выносіць прысуд; вызначаць пакаранне
meteor n. astron. метэор
meteorite n. astron. метэарыт
meteorological  adj. метэаралагıчны
meteorologist n. метэаролаг
meteorology n. метэаралогія
meter1 n. 1. лічыльнік; an electricity/gas
meter электрычны/газавы лічыльнік; a parking meter лічыльнік на аўтастаянцы 2. AmE
= metre
meter2  v. вымяраць лічыльнікам (колькасць вады, электрычнасці, газу і да т.п.)
methane n. chem. метан
method  n. (of/for) 1. метад, спосаб,
сродак; сістэма; teaching methods метады
навучання; a new method of cure/application
новы спосаб лячэння/карыстання; a man of
method метадычны чалавек 2. pl. methods
методыка
methodical  adj. метадычны, сістэматычны
Methodist n. relig. метадыст, паслядоўнік вучэння метадысцкай царквы
methodology n. метадалогія
meticulous  adj. (in/about) вельмі
ўважлівы да дробязяў, педантычны; прыдзıрлівы
metre п. BrE 1. метр (адзінка даўжыні)
2. метр (вершаваны памер)
metric adj. метрычны; the metric system метрычная сістэма; a metric ton метрычная тона (= 1000 кг)
metro  n. метро; travel on the metro/
by metro ехаць у метро
metropolis  n. 1. сталıца 2. буйны
горад, цэнтр дзелавога і культурнага жыцця
metropolitan1  n. relig. мітрапалıт; бıскуп, епıскап

metropolitan
metropolitan2 adj. якı мае адносіны да буйнога горада або сталıцы; the metropolitan police палıцыя вялıкага горада
mettle n. смеласць; рашучасць; a man of
mettle чалавек з характарам ♦ be on one’s
mettle быць гатовым да (сур’ёзных) выпрабаванняў
mew1 n. мяўканне
mew2 v. мяўкаць
Mexican1 n. мексіканец; мексіканка
Mexican2 adj. мексіканскі
mezzo-soprano  n. mus. (pl.
mezzo-sopranos) мецца-сапрана
mg (пісьмовае скар. ад milligram) міліграм
MHz (пісьмовае скар. ад megahertz) electr.
мегагерц, МГц
mice pl. → mouse
Mickey Mouse adj. infml несур’ёзны; нязначны; непатрэбны
microbe n. мікроб
microbiology  n. мікрабіялогія
microchip n. мікрачып
microelectronics  n. мікраэлектроніка
microorganism  n. мікраарганıзм
microphone n. мікрафон
microprocessor  n. мікрапрацэсар
microscope n. мікраскоп
microwave  n. (таксама microwave oven) мікрахвалевая печ
midday  n. поўдзень, дванаццаць гадзıн; at midday у поўдзень
middle1  n. сярэдзіна; сярэдняя частка;
in the middle of the room пасярэдзіне пакоя;
in the middle of the night сярод ночы
middle2  adj. сярэдні; the middle ﬁnger
сярэдні палец
middle age n. сярэдні ўзрост
middle-aged adj. сярэдняга ўзросту
Middle Ages  n. the Middle Ages
сярэднія вякı, сярэднявечча
middle class1  n. the middle class
сярэдні клас, сярэднія слаı грамадства
middle-class2  adj. 1. якı належыць
да сярэдніх слаёў грамадства 2. буржуазны;
a middle-class upbringing буржуазнае выхаванне
Middle Eastern adj. блізкаўсходні
middleman n. (pl. -men) пасрэднік
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mildly
middle school n. сярэдняя школа (у
Англіі для дзяцей ва ўзросце 9–13 гадоў; у
ЗША для дзяцей ад 11 да 14 гадоў )
Midlands  n. the Midlands цэнтральная частка Англіі
midnight n. поўнач; at midnight апоўначы
midst  n. сярэдзіна ♦ in the midst of
сярод (натоўпу і да т.п.); у час (пра якую-н.
падзею); in our midst fml сярод нас
midsummer  n. сярэдзіна лета;
Midsummer(’s) Day дзень Святога Яна (24-га
чэрвеня)
midway  adv. на паўдарозе; пасярэдзіне, усярэдзіне
midwife n. акушэрка; павітуха
might1  n. fml магутнасць, сıла; with all
one’s might з усяе сıлы ♦ with might and
main fml з усяе сıлы, на ўсю моц
might2 v. 1. past → may 2. магчыма, можа 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 можна (азначае просьбу
ў ветлівай форме); Might I make a suggestion?
Магу я зрабіць прапанову?
mightn’t v. скар. ад might not
mighty1 adj. fml магутны; моцны; вялıзны, велічны
mighty2  adv. infml вельмі; It’s mighty
good to see you. Вельмі прыемна ўбачыцца з
табой.
migraine n. med. мігрэнь
migrant n. 1. перасяленец (асабліва
ў пошуках працы) 2. пералётная птушка;
вандроўная жывёліна
migrate  v. мігрыраваць; перасяляцца; вандраваць
migration  n. міграцыя, перамяшчэнне, перасяленне
mike n. infml = microphone
milage = mileage
mild adj. спакойны, мяккі; лёгкі; далікатны; a mild climate мяккі клıмат; a mild
illness лёгкае захворванне; a mild character
спакойны характар
mildly  adv. мякка, лёгка; далікатна
♦ to put it mildly мякка кажучы

mile
mile  n. 1. мıля (≈ 1609 м) 2. pl. miles
вельмі вялıкая адлегласць; We were miles away
from home. Мы былі вельмі далёка ад дому.
♦ miles better шмат лепей; miles older намнога старэйшы; be miles away не зважаць,
што робіцца/гаворыцца навокал; go the extra
mile прыкладаць дадатковыя намаганні (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. адлегласць (у мілях),
пройдзеная аўтамабıлем; What mileage did
you do yesterday? Якую адлегласць вы праехалі ўчора? 2. прабег аўтамабıля на адзıнку
гаручага 3. карысць, выгада
milestone  n. 1. (in) вяха 2. камень
пры дарозе (з адзначанай на ім адлегласцю
да пэўнага месца)
milieu  (pl. milieux or milieus) n. fml
асяроддзе
militant1 n. актывıст
militant2  adj. ваяўнıчы (у палітычнай, грамадскай дзейнасці)
militancy n. ваяўнıчасць
militarism n. мілітарызм
militarist n. мілітарыст
military1  n. the military армія; вайскоўцы (асабліва афіцэры вышэйшага рангу)
military2  adj. ваенны; вайсковы; the
Military Academy ваенная акадэмія; the military police ваенная палıцыя; a military helicopter вайсковы верталёт; military service
ваенная служба
militia n. мілıцыя
militiaman n. (pl. -men) міліцыянер
milk1  п. малако; skimmed milk знятае
малако ♦ the land of milk and honey ≅ малочныя рэкі з кісельнымі берагамі; краıна дастатку; запаветная зямля; it’s no use crying
over spilt milk ≅ слязьмı рады не дасı
milk2  v. 1. даıць 2. «даıць» (каго-н.),
атрымліваць карысць, эксплуатаваць
milky adj. малочны
Milky Way  n. astron. the Milky
Way Млечны Шлях
mill1 n. 1. завод, фабрыка; a steel mill сталеліцейны завод; a textile mill тэкстыльная
фабрыка 2. млын
mill2 v. малоць
mill about  phr.v. BrE = mill
around
mill around  phr.v. бязладна рухацца (пра людзей); таптацца
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mindless
millennia pl. → millennium
millennium n. (pl. millennia or millenniums) тысячагоддзе
miller n. млынар
millet n. проса
milligram, BrE milligramme  n. міліграм
millimeter AmE = millimetre
millimetre n. BrE міліметр
million  n., num. мільён; ﬁve million
people пяць мільёнаў чалавек; millions of
people мільёны людзей
millionaire n. мільянер
millionth1 n. мільённая частка
millionth2 num. мільённы
mime1  n. мıміка; жэстыкуляцыя; пантамıма
mime2  v. 1. ужываць мıміку; жэстыкуляваць 2. імітаваць
mimic1 n. імітатар
mimic2 v. парадзıраваць; імітаваць
min. (пісьмовае скар. aд): 1. minimum мıнімум
2. minute хвілıна; мінута
mince1 n. BrE мясны фарш
mince2  v. 1. крышыць, рэзаць на дробныя кавалачкі; прапускаць праз мясарубку
2. дробненька тупаць, ступаць ♦ not mince
one’s words гаварыць адкрыта, шчыра (нават і крыўдныя рэчы)
mincer n. мясарубка
mind1  n. 1. розум 2. думка, погляд
3. памяць; It slipped my mind. Гэта выскачыла
ў мяне з галавы. ♦ to my mind на маю думку,
на мой погляд; bear/keep in mind мець на
ўвазе, памятаць; change one’s mind перадумаць; make up one’s mind прыняць рашэнне,
вырашыць
mind2  v. 1. звяртаць увагу, зважаць;
don’t mind me не звяртайце на мяне ўвагі;
mind the steps! асцярожна, прыступкі! 2. :
Do you mind if I open the window? Вы не будзеце супраць, калі я адчыню акно? ♦ never
mind нічога; не турбуйцеся
minder n. целаахоўнік
mindful  adj. fml (of) якı не забываецца (пра парады, правілы і да т.п.); які
дзейнічае з асцярожнасцю, абачлівы
mindless  adj. 1. дурны, неразважлівы; бязглузды; mindless dеstruction бязглуздае разбурэнне 2. (of) якı не думае (пра каго-н., што-н.); як не лчыцца (з кім-н., чым-н.);
be mindless of danger не думаць пра небяспеку

mindlessly
mindlessly  adv. неразважліва, бязглузда
mindlessness  n. дурасць; неразважлівасць
mine1  pron. мой, мая, маё, мае; a friend
of mine мой сябар; This book is mine. Гэта
кніжка мая.
mine2  n. 1. шахта, руднıк; coal mines вугальныя шахты 2. мıна; фугас ♦ a mine of
information крынıца інфармацыі (пра чалавека)
mine3  v. 1. здабываць (выкапні) 2. мінıраваць, закладваць мıны
minеﬁeld n. 1. мıннае поле 2. небяспечная тэма, праблема і да т.п.
miner п. шахцёр; гарняк
mineral1 п. мінерал
mineral2 adj. мінеральны
mineral water  n. мінеральная
вада
mingle  v. (with) 1. злівацца (пра гукі);
змешвацца (пра пачуцці, пахі) 2. тусавацца
miniature1  n. мініяцюра; in miniature у мініяцюры
miniature2 adj. мініяцюрны
minibus n. мікрааўтобус
minima pl. → minimum
minimal  adj. мінімальны; minimal
art мінімалıзм (кірунак у мастацтве)
minimally adv. мінімальна
minimalism n. мінімалıзм (кірунак у мастацтве)
minimalist n. мастак-мінімалıст
minimize, BrE -ise  v. 1. даводзіць
да мıнімуму 2. прымяншаць, перамяншаць
minimum  n. (pl. minima) мıнімум;
reduce smth. to a minimum давесці што-н. да
мıнімуму; at a minimum як мıнімум; This
will take 3 months at a minimum. Гэта зойме
3 месяцы як мінімум.
mining  n. 1. горная справа; горная
прамысловасць 2. мінıраванне
minister1  n. 1. (of/for) мінıстр;
Minister of/for Education мінıстр адукацыі;
Prime Minister прэм’ер-мінıстр 2. dipl.
пасланнік 3. святар (асабліва ў пратэстантаў), пастар
minister2  v. (to) fml памагаць, дапамагаць, аказваць дапамогу; прыслугоўваць,
абслугоўваць
ministеrial  adj. міністэрскі; a
ministеrial post міністэрскі пост; at ministerial level на ўзроўні мінıстраў
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miraculous
ministry  n. (of) 1. BrE міністэрства;
the Foreign Ministry Міністэрства замежных
спраў 2. тэрмін знаходжання ва ўладзе мінıстра або кабінета мінıстраў 3. святарства, пастарства
mink n. 1. zool. норка 2. футра норкі
minnow n. 1. zool. пячкур 2. infml драбяза
minor1 п. law непаўналетні
minor2  adj. 1. нязначны, другаразрадны; a minor role нязначная роля 2. несур’ёзны; лёгкі (пра хваробу, рану, аперацыю)
3. мінорны, сумны; The novel ends on a minor
note. Раман заканчваецца на мінорнай ноце.
minority  п. меншасць, меншая
частка; be in a/the minority быць у меншасці; a national/racial/religious minority
нацыянальная/расавая/рэлігıйная меншасць
mint1 n. bot. мята
mint2 n. 1. манетны двор 2. infml вялıкія
грошы; make a mint of money зарабляць
вялıкія грошы ♦ in mint condition у выдатным стане
mint3 v. чаканіць (грошы, медалі)
minus1  n. 1. (знак) мıнус 2. infml
недахоп
minus2  adj. адмоўны (лік, колькасць,
велічыня)
minus3  prep. мıнус, без; $100 minus
taxes 100 долараў мıнус падаткі
minute1  n. 1. хвілıна, мінута; Half a
minute later she came back. Праз паўхвіліны
яна вярнулася; within minutes вельмі хутка
2. pl. the minutes пратакол (пасяджэння);
Who is going to take the minutes? Хто будзе
весці пратакол? ♦ (at) any minute з хвілıны
на хвілıну; in a minute вельмі хутка, зараз
жа; just a minute infml/wait a minute хвілıнку; up to the minute infml 1) вельмі сучасны,
модны 2) апошні, свежы; His information is
always up to the minute. Яго звесткі заўсёды
самыя свежыя; not believe for a minute ніколькі не верыць
minute2  adj. 1. вельмі малы;
найдрабнейшы 2. вельмі падрабязны; The
plan was discussed in the minutest detail(s).
План быў абмеркаваны вельмі падрабязна.
miracle  п. цуд, дзıва ♦ work/perform
miracles тварыць, здзяйсняць цуды, даваць
выдатныя вынікі
miraculous  adj. 1. цудоўны; дзівосны 2. цудатворны; a miraculous recovery/
escape цудатворнае выздараўленне/выратаванне

miraculously
miraculously adv. цудам; дзівосна; They miraculously survived the plane crash.
Яны цудам засталіся жывымі пасля авіякатастрофы.
mirage n. 1. міраж 2. ілюзія
mirror1 n. люстра, люстэрка
mirror2  v. адлюстроўваць; This book
mirrors his experience. Гэтая кніга адлюстроўвае яго вопыт.
mirth  n. fml весялосць і смех; The play
produced mirth among the audience. П’еса
выклікала весялосць і смех у гледачоў.
misanthrope  n. fml мізантроп,
чалавеканенавıснік
misanthropic  adj. мізантрапıчны
misapply  v. fml выкарыстоўваць
памылкова
misbehave  v. (oneself) дрэнна
паводзіць сябе (асабліва пра дзяцей)
miscalculate  v. памылıцца ў
разлıках; памылкова ацанıць (сітуацыю,
эфект і да т.п.)
miscalculation  n. памылка ў
разлıках, ацэнцы (чаго-н.)
miscarriage n. med. выкідыш
miscarriage of justice  n.
судовая памылка
miscellaneous  аdj. змешаны; неаднародны, разнастайны, неаднастайны;
miscellaneous news розныя навıны
mischief  n. 1. свавольства; дураслıвасць, гарэзлівасць; Her eyes were full of mischief. Яе вочы былі поўныя гарэзлівасці.
2. fml шкода; бяда ♦ get into mischief трапіць у нераш; do smb. a mischief наўмысна
шкодзіць каму-н.; make mischief пасварыць
(каго-н. з кім-н.)
mischief-maker  n. інтрыган;
інтрыганка
mischievous  adj. 1. свавольны,
дураслıвы; a mischievous child свавольнае
дзіця 2. fml злосны, злы; шкадлıвы; mischievous gossip/lies злосныя плёткі/злосная
хлусня
misconception  n. памылковая
думка, памылковы погляд; a common/popular misconception распаўсюджаны памылковы погляд
misconduct  n. fml 1. дрэнныя
паводзіны; парушэнне дысцыплıны 2. службовае злачынства
miser  п. скнара, скупянда, скупеча,
жмıнда
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mispronounce
miserable  аdj. 1. няшчасны; жаласны; варты жалю 2. убогі; кепскі, дрэнны
3. маркотны, нудлıвы 4. непрыемны, благı
5. мізэрны
miserably adv. 1. жаласна 2. кепска
3. маркотна 4. вельмі, страшна; I was miserably cold and wet. Я страшэнна змёрз і прамок.
miserly  adj. 1. скупы, сквапны (пра
чалавека) 2. мізэрны
misery n. 1. гора; пакуты 2. беднасць;
галеча 3. BrE, infml ныцік, нэндза
misﬁt n. адшчапенец; «белая варона»
misfortune  n. непрыемнасць;
няўдача; бяда
misgiving  n. (about) сумненне;
неспакой, трывога (адносна таго, што можа адбывацца або адбываецца); She decided
to go despite her misgivings. Яна вырашыла
ехаць, нягледзячы на сумненні.
misguided adj. памылковы; няправільны
mishap  n. непрыемны выпадак;
without mishap удала, паспяхова
misinform  v. няправільна інфармаваць
misinterpret  v. няправільна разумець або тлумачыць; The president’s words
were misinterpreted. Словы прэзідэнта былі
вытлумачаны памылкова.
misinterpretation  n. памылковае разуменне/вытлумачэнне
misjudge  v. зрабıць памылковую
выснову (адносна каго-н. або чаго-н.), памылıцца
misjudg(e)ment  n. памылковая думка, памылковае разуменне
mislead  v. (misled) падмануць,
ашукаць, увесці ў зман
misleading  adj. падманлівы, падманны; misleading information падманныя
звесткі; a misleading advertisement падманлівая рэклама
misled past, p.p. → mislead
mismanagement  n. няправільнае/дрэннае кіраванне
misplace  v. (па)класці, (па)ставіць
не на месца, губляць (што-н.) (звыч. на кароткі час)
misplaced adj. памылковы (у данай
сітуацыі); misplaced optimism/fear памылковы аптымıзм/страх
misprint n. памылка друку
mispronounce  v. няправільна
вымаўляць словы; He is always mispronounc-

misquote
ing my name. Ён заўсёды вымаўляе маё імя
няправільна.
misquote  v. цытаваць (чыё-н.)
выказванне недакладна, са скажэннем
misrepresent v. ствараць скажонае ўражанне (аб кім-н./чым-н.)
Miss  n. 1. міс; Miss Smith міс Сміт 2. :
Miss England міс Англія (тытул)
miss1 n. промах; прамашка
miss2  v. 1. прамахнуцца, не пацэліць; He
ﬁred at the target but missed it. Ён выстраліў у
цэль, але прамахнуўся. 2. не заўважыць
(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 зразумець; She missed the joke. Яна не
зразумела жарт. 4. прапусцıць; спазнıцца; He
missed his breakfast. Ён не снедаў./Ён прапусціў снеданне; miss the train/plane спазнıцца на цягнıк/самалёт 5. сумаваць, маркоціцца; What did you miss most when you were
abroad? Па чым вы больш за ўсё сумавалі,
калі былі за мяжой? 6. пазбягаць; You should
miss the crowds. Вам трэба пазбягаць натоўпу.
miss out  phr.v. прапускаць, упускаць; You have missed out the most important
thing. Вы прапусцілі самае важнае.
missile  n. 1. mil. ракета з камп’ютарным кіраваннем 2. камень, бутэлька і да т.п.
(што кідаюць, каб параніць каго-н.)
missing  adj. 1. (from) якога нестае, не
хапае (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
прапаў, знік; go missing BrE знıкнуць; Two
ﬁles have gone missing. Зніклі дзве папкі;
missing in action якı прапаў на вайне
mission  n. 1. мıсія (у розных знач.)
2. абавязак; прызванне, прызначэнне; Her
mission in life was to help old people. Яе
прызначэннем у жыцці было памагаць
старым людзям. 3. mil. (важнае) даручэнне;
баявы вылет; a space mission касмıчны
палёт; mission accomplished даручэнне выканана
missionary1  n. місіянер; місіянерка;
missionary zeal вялıкі энтузіязм
missionary2 adj. місіянерскі
misspell  v. (misspelled or misspelt)
напісаць слова з памылкай
misspelt past, p.p. → misspell
mist1 n. туман
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misunderstood
mist2 v. затуманіцца, туманіцца
mistake1 n. памылка; make a mistake
зрабıць памылку, памылıцца; a spelling mistake арфаграфıчная памылка ♦ by mistake
памылкова; Someone must have taken my umbrella by mistake. Нехта, мабыць, памыліўся і
ўзяў мой парасон; make no mistake (about
it)! infml не сумнявайся!/будзь упэўнены,
што…
mistake2 v. (mistook, mistaken) 1. памыляцца; There is no mistaking. Памыліцца
немагчыма. 2. : mistake smb./smth. for smb./
smth. прыняць каго-н./што-н. за некага ıншага/нешта ıншае; They mistook me for my sister.
Яны прынялі мяне за маю сястру.
mistaken1  adj. 1. : be mistaken
(about) памыляцца (у чым-н.); You are badly
mistaken there. Вы сур’ёзна памыляецеся
ў гэтым; If I am not mistaken... Калі я не памыляюся... 2. памылковы; mistaken views/
ideas памылковыя погляды/думкі
mistaken2 p.p. → mistake
mistakenly adv. памылкова
mister  n. 1. Mister (поўная форма да
пісьмовага скар. Mr) мıстар, спадар 2. infml
(ужываецца пры звароце да чалавека, чыё
прозвішча невядома); мıстар, сэр; Hey, mister,
you dropped your glove. Паслухайце, сэр, вы
згубілі пальчатку.
mistletoe n. bot. амяла белая
mistook past → mistake
mistress  n. 1. палюбоўніца 2. гаспадыня (дому) 3. школьная настаўніца 4. : be
mistress of fml кантраляваць (сітуацыю і
да т.п.), умела спраўляцца
mistrust1 n. (of) недавер, недавер’е
mistrust2 v. не давяраць; He mistrusted all journalists. Ён не давяраў усім журналістам.
mistrustful  adj. (of) недаверлівы;
She had always been mistrustful of strangers.
Яна заўсёды была недаверлівай да незнаёмых людзей.
misty  adj. туманны; misty weather туманнае надвор’е
misunderstand  v. (misunderstood) няправільна зразумець (каго-н. або
што-н.); Don’t misunderstand me. Не зразумей мяне памылкова.
misunderstanding  n. (of/
about, between) няправільнае разуменне;
непаразуменне
misunderstood1  adj. няправільна зразумелы

misunderstood
misunderstood2  past, p.p. →
misunderstand
misuse1  n. няправільнае выкарыстанне; злоўжыванне; the misuse of power злоўжыванне ўладай; alcohol misuse злоўжыванне алкаголем
misuse2 v. няправільна ўжываць
mite n. 1. zool. клешч 2. infml маленькае
дзіця
mitigate  v. fml змяншаць (боль,
наступствы); змякчаць (кару і да т.п.); mitigate soil erosion змяншаць эрозію глебы
mitten n. рукавıца
mix1 n. (of) сумесь; спалучэнне
mix2 v. 1. змешваць, змешвацца; Oil and
water don’t mix. Алей і вада не змешваюцца.
2. (with) кантактаваць з людзьмı; He ﬁnds it
hard to mix. Ён дрэнна кантактуе з людзьмі.
3. прыгатаваць сумесь чаго-н. (пра ежу, напоі) ♦ mix it up AmE, infml сварыцца
mix up  phr.v. 1. добра перамешваць 2. пераблытваць; I mixed him up with his
brother. Я пераблытаў яго з братам. 3. ублытваць, умешваць; 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. мешаны, змешаны, змяшаны; mixed feelings змешаныя/дваıстыя пачуцці; mixed marriages змешаныя шлюбы; a
mixed education сумеснае навучанне; a mixed company разнашэрсная кампанія; mixed
doubles змешаныя пары (у тэнісе)
mixed blessing  n. тое, што мае
добры і адваротны бок адначасова (што-н.,
што добра і дрэнна адначасова); It is a mixed
blessing. У гэтым ёсць і станоўчыя, і адмоўныя рысы.
mixed economy  n. змешаная
эканоміка
mixed-up  adj. infml разгублены,
збянтэжаны
mixer  n. 1. мıксер 2. безалкагольны
напой для прыгатавання кактэйля 3. : ♦ a
good/bad mixer чалавек, якı лёгка/цяжка
сыходзіцца з людзьмı
mixture n. 1. сумесь; спалучэнне розных рэчаў 2. змешванне 3. med. мікстура
Mk (пісьмовае скар. ад mark) марка, мадэль
(машыны і да т.п.)
ml (пісьмовае скар. ад milliliter) мілілıтр
mm (пісьмовае скар. ад millimeter) міліметр
mnemonic adj. мнеманıчны
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mode
mo  n. infml момант; Wait a mo! Пачакай
хвілінку!
moan1 n. стогн; have a moan BrE, infml
скардзіцца; His letters are full of the usual
moans. Яго лісты поўныя звычайных скаргаў.
moan2  v. 1. стагнаць 2. (about) BrE,
infml скардзіцца (асабліва без належнай прычыны, так што гэта раздражняе); What are
you moaning about now? Ну на што скардзішся цяпер? 3. лямантаваць; жальбаваць, гараваць
moat  n. (глыбокі і шырокі) роў (звыч.
запоўнены вадой)
mob1  n. 1. натоўп (часта раз’юшаны);
зборышча 2. the Mob infml мафія
mob2 v. акружаць; нападаць
mobile1  n. 1. мабıльны тэлефон, мабıльнік; Call me on my mobile. Патэлефануй
мне на мой мабільнік. 2. жылы аўтафургон,
дом на колах
mobile2  adj. 1. мабıльны, здольны
хутка і лёгка перамяшчацца; a mobile society
мабıльнае грамадства; a mobile library перасовачная бібліятэка 2. жвавы, рухавы (пра
твар)
mobility n. мабıльнасць; рухавасць;
social mobility сацыяльная мабıльнасць; A car
gives you mоbility. Аўтамашына робіць вас
мабільным.
mobilize, BrE -ise  v. мабілізаваць;
mobilize the army мабілізаваць армію
mobilization, BrE -isation  n.
мабілізацыя
mock1  n. BrE, infml падрыхтоўчы экзамен (перад афіцыйным экзаменам); The
mocks are in May. Падрыхтоўчыя экзамены
будуць у маі.
mock2  adj. прытворны; псеўда-; mock
horror/surprise прытворны жах/прытворнае
здзіўленне; a mock-Tudor mansion дом у
псеўдацюдораўскім стылі
mock3 v. дражнıць, кпіць, здзекавацца
mockery  n. насмешка, кпıны; здзек;
make a mockery of smb./smth. насміхацца,
здзекавацца з каго-н./чаго-н.
mocking adj. насмешлівы, кплıвы
mock-up n. мадэль, копія
modal n. ling. мадальны дзеяслоў
mod cons n. pl. BrE, infml (асабліва
ў рэкламе) : all mod cons усе выгоды (у доме,
кватэры)
mode  n. 1. fml спосаб, метад; лад; the
mode of production спосаб вытворчасці; a
mode of life лад жыцця 2. стыль; манера; мо-

model
да; a mode of behaviour манера паводзін
3. настрой; be in working/holiday mode быць
у рабочым/святочным настроі 4. рэжым
(працы механізма); The camera works in the
automatic mode. Камера працуе ў аўтаматычным рэжыме. 5. mus. лад
model1  n. 1. мадэль; a working model
мадэль, якая дзейнічае 2. узор, прыклад
3. натуршчык; натуршчыца 4. манекеншчык;
манекеншчыца
model2  v. 1. мадэлıраваць 2. дэманстраваць (адзенне) 3. працаваць у якасці
натуршчыка/натуршчыцы ♦ model on капіраваць, імітаваць; The system was modelled on
the American one. Гэта сістэма была пабудавана па амерыканскай мадэлі.
modem n. comput. мадэм
moderate1 adj. 1. умераны, памяркоўны; a man of moderate views чалавек
памяркоўных поглядаў; moderate demands
умераныя патрабаванні; a moderate climate
умераны клıмат 2. сярэдні; students of
moderate abilities студэнты сярэдніх здольнасцей
moderate2  v. fml змяншаць; змякчаць; змякчацца; The wind is moderating. Вецер сціхае; The workers moderated their demands. Рабочыя зменшылі свае патрабаванні;
The climate in Great Britain is moderated by
the Gulf Stream. Клімат у Вялікабрытаніі
змякчаецца Гальфстрымам.
moderately  adv. умерана; большменш; The house was moderately large. Дом
быў не надта вялікі; a moderately expensіve
suit не вельмі дарагı касцюм
moderation  n. стрыманасць; in
moderation стрымана, умерана
modern  аdj. сучасны; новы; modern
society сучаснае грамадства; modern technology новая тэхналогія; modern history новая гісторыя
modern-day adj. сучасны; modernday America сучасная Амерыка
modernism n. мадэрнıзм
modernist adj. мадэрнıсцкі
modernize, BrE -ise  v. мадэрнізаваць
modernization, BrE -іsation  n.
мадэрнізацыя
modest аdj. 1. сцıплы; a modest dress
сцıплая сукенка 2. адносна невялıкі; modest
reforms нязначныя рэформы; a modest income невялкі даход
modesty n. сцıпласць
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mommy
modiﬁcation  n. мадыфікацыя;
змяненне
modiﬁer  n. ling. паясненне; паясняльнае слова
modify  v. 1. мадыфікаваць; змяняць
2. ling. паясняць
modulе1 n. модуль
mogul n. важная персона; магнат (асабліва ў кіно або СМІ)
moist adj. вільготны, сыры
moisten  v. рабıць вільготным, увільгатняць, змочваць
moisture n. вıльгаць, сырасць
moisturize, BrE -ise  v. змякчаць
скуру крэмам
moisturizer, BrE -iser  n. крэм
(які ўвільгатняе скуру)
mold AmE = mould
molding AmE = moulding
moldy AmE = mouldy
mole1 n. радзıмка
mole2 n. 1. zool. крот 2. тайны агент
mole3 n. phys., chem. моль
molecular  adj. phys., chem. малекулярны
molecule n. chem. малекула
molehill n. кратовая купіна ♦ make a
mountain out of a molehill ≅ рабıць з мухі
слана; з камара каня рабıць
molest v. прыставаць, чапляцца (асабліва з сексуальнымі мэтамі)
mollify  v. fml супакойваць (засмучанасць, злосць)
mollusc n. zool. малюск
molt AmE = moult
molten adj. расплаўлены
mom  n. AmE, infml мамачка, мамуля,
матуля, матухна
moment  n. імгненне, момант, міг;
in a moment зараз жа, праз хвілıнку; at the
last moment у апошнюю хвілıну ♦ at this
moment in time у гэты момант; (at) any moment у любую хвілıну; They may return at any
moment. Яны могуць вярнуцца ў любую
хвіліну; the moment of truth момант ıсціны
momentary  adj. 1. імгненны,
маментальны 2. кароткатэрміновы
momentous  adj. важны, выключнай важнасці; якı будзе мець вялıкае значэнне
momma  n. AmE, infml маці, мамачка,
матуля
mommy AmE = mummy

Mon.
Mon. (пісьмовае скар. ад Monday) панядзелак;
Mon. Oct. 19 панядзелак 19 кастрычніка
monarch n. манарх
monarchy n. манархія
monastery  n. манастыр (мужчынскі); кляштар (каталіцкі)
monastic  adj. 1. манасты рскі;
кля ш тарны 2. манаскі
Monday   п. панядзелак; on
Monday у панядзелак
monetarism  n. econ. манетарызм
monetary  adj. 1. грашовы; манетарны 2. валютны; the International Monetary
Fund Міжнародны валютны фонд
money п. грошы; earn money зарабляць
грошы; save money адкладваць грошы; захоўваць грошы, не расходуючы іх; spend money
траціць грошы; borrow money пазычаць грошы (у каго-н.); raise money збіраць грошы
♦ be in the money infml мець шмат грошай;
make money зарабляць грошы, атрымліваць
прыбытак; money talks грошы маюць вялıкую сıлу
money supply  n. econ. грашовая
маса (у краіне)
Mongol1  n. мангол; манголка; the
Mongols манголы
Mongol2 adj. мангольскі
mongol n. derog. чалавек, якı пакутуе
ад сіндрому Даўна
Mongolian1 n. 1. мангол; манголка 2. мангольская мова
Mongolian2 adj. мангольскі
mongrel  n. сабака змешанай пароды; дварняк
monitor1  n. 1. tech. манітор 2. стараста (у класе або студэнцкай групе); вучань,
якı дапамагае настаўніку 3. наглядчык; кантралёр
monitor2  v. 1. наглядаць, кантраляваць 2. збіраць інфармацыю з радыё- і тэлеперадач ıншых краıн
monk n. манах
monkey  n. 1. малпа 2. infml жвавае і
свавольнае дзіця; monkey business infml
несумленныя або дурныя паводзіны
monogamous adj. манагамны
monogamy n. манагамія
monogram n. манаграма
monologue n. маналог
monopolization, BrE -isation 
n. манапалізацыя
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moodily
monopolize, BrE -ise v. манапалізаваць
monopoly n. манаполія
monosyllabic  adj. ling. аднаскладовы
monotonous  аdj. аднастайны;
манатонны; monotonous work аднастайная
праца; a monotonous diet аднастайная ежа
monotony  n. аднастайнасць; манатоннасць; нуда, нудота
monsoon n. мусон
monster п. пачвара; страшыдла
monstrous  adj. 1. страшэнны, жудасны; a monstrous lie страшэнная хлусня; a
monstrous crime жудаснае злачынства
2. страшэнна вялıкі
month п. 1. месяц; next month у наступным месяцы; last month у мінулым месяцы;
by the month памесячна/штомесячна; month
by/after month кожны месяц; six months
паўгода, шэсць месяцаў; What day of the
month is it? Якое сёння чысло? 2. pl. months
infml доўгі час; I haven’t seen them for months.
Я даўно не бачыў іх. ♦ never in a month of
Sundays infml ніколі
monthly1  n. 1. штомесячнае, перыядычнае выданне (часопіс) 2. pl. monthlies
infml месячныя, менструацыя
monthly2  аdj. штомесячны, месячны;
a monthly journal/magazine штомесячны
часопіс; a monthly salary месячная зарплата;
a monthly ticket месячны праязны білет
monthly3 adv. штомесяц, штомесячна,
кожны месяц; She gets paid monthly. Ёй плацяць грошы памесячна.
monument  п. (to) помнік; a
monument to soldiers killed in battle помнік
салдатам, што (якıя) загıнулі на вайне
monumental  adj. манументальны, грандыёзны, велічны
moo v. рыкаць, мыкаць (пра кароў)
mood1  n. 1. настрой; be in a good/bad
mood быць у дрэнным/добрым настроі; be in
a mood быць злосным/нецярплıвым; be in no
mood/be not in the mood (for) не жадаць, не
хацець; I’m not in the mood for work. У мяне
няма жадання працаваць. 2. (of) атмасфера;
дух (часу, асяроддзя); The ﬁlm captures the
mood of postwar Italy. Фільм перадае атмасферу пасляваеннай Італіі.
mood2 п. ling. лад; the indicative/imperative/subjunctive mood абвесны/загадны/
умоўны лад
moodily adv. сумна, маркотна, тужлıва

moodiness
moodiness  n. 1. смутак, журба
2. дрэнны настрой
moody adj. 1. (пра чалавека) якı часта і
хутка змяняе свой настрой 2. у дрэнным
настроі; Why are you so moody today? Чаму ў
цябе сёння такі дрэнны настрой? 3. сумны,
смутны, маркотны (пра фільм, музыку,
месца)
moon1  п. месяц; a full moon поўня; a
new moon маладзıк; the moon wanes месяц
убывае; the moon waxes месяц прыбывае
2. спадарожнік (планеты); Jupiter’s moons
спадарожнікі Юпıтэра ♦ ask/cry for the
moon infml жадаць або патрабаваць немагчымага; be over the moon infml быць/адчуваць
сябе на сёмым небе; once in a blue moon
вельмі рэдка, амаль ніколі
moon2  v. infml 1. (about/around) BrE
гультаяваць; сноўдацца, бадзяцца 2. (over)
марыць (аб кім-н.), летуценіць
moonbeam n. прамень месяца
moonlight1  n. святло месяца; in the
moonlight/by moonlight пры святле месяца
moonlight2  v. infml (тайна) працаваць у ıншым месцы, акрамя асноўнага (і
звычайна не плаціць пры гэтым дадатковыя
падаткі)
Moor  n. 1. маўрытанец; маўрытанка
2. маўр
moor1   n. звыч. pl. moors адкрытая
мясцовасць (звыч. на ўзвышшы); месца на
беднай глебе, якое зарасло травой і верасам;
heather moors верасовыя пусткі
moor2 v. (to) швартавацца
Moorish adj. маўрытанскі
mooring  n. 1. месца швартоўкі
2. звыч. pl. moorings швартовы
moorland n. верасовая пустка
moose  n. zool. (pl. moose) паўночнаамерыканскі алень
moot1  adj. 1. спрэчны; a moot question/
point спрэчнае пытанне 2. AmE малаверагодны
moot2  v. fml выносіць на абмеркаванне,
прапаноўваць для дыскусіі
mop1  n. 1. швабра (для мыцця падлогі)
2. губка (на кароткай ручцы для мыцця посуду) 3. капа (валасоў)
mop2  v. 1. мыць (падлогу швабрай, посуд
губкай) 2. выціраць (вадкасць, пот, кроў і
да т.п.)
mop up phr.v. знішчаць
moral1  п. 1. pl. morals нормы маральных паводзін; a man of good morals высо-
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камаральны чалавек 2. (of) мараль, павучанне; the moral of the fable мараль байкі
moral2 аdj. 1. маральны; этычны; moral values маральныя каштоўнасці; a moral
obligation/right маральны абавязак/маральнае права; a moral person высокамаральны
чалавек 2. павучальны; a moral story/play
павучальная гісторыя/п’еса
morale  n. маральны стан; баявы дух
(войска); boost/raise/improve morale узнімаць/паляпшаць маральны стан, баявы дух
morality  n. маральныя прынцыпы;
этыка
moralize, BrE -ise  v. маралізаваць,
павучаць (звыч. неадабральна)
morally  adv. маральна; дабрачынна;
be morally responsible (fоr) быць маральна
адказным (за); live morally весці дабрачынны лад жыцця
moratoria pl. → moratorium
moratorium n. (pl. moratoriums
or moratoria) (on) мараторый; a two-year
moratorium on nuclear testing двухгадовы
мараторый на ядзерныя выпрабаванні
morbid  adj. 1. нездаровы, хваравıты,
ненатуральны; a morbid interest/imagination
нездаровы інтарэс/хваравıтая фантазія 2. жудасны, агıдны
more1  adj. (выш. ст. ад many, much)
больш, болей; a little/a bit more крыху больш;
much/far more шмат больш; one day more/
one more day яшчэ адзıн 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,
болей; They don’t live here any more. Яны тут
больш не жывуць. 2. (ужываецца для ўтварэння выш. ст. прыметнікаў і прыслоўяў) :
Read the text more carefully. Прачытайце
тэкст больш уважліва. ♦ more or less большменш, амаль; what is more нават 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 вельмі дрэнным стане; якı памірае/вымірае; a moribund
economy эканоміка, якая знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане; a moribund patient хворы, якı памірае

Mormon
Mormon n. мармон
morning  п. 1. раніца; this/yesterday/
tomorrow morning сёння/учора/заўтра раніцай; on Tuesday morning раніцай у аўторак; a morning paper ранішняя газета; Good
morning! 1) Добрай раніцы! (прывітанне)
2) fml Да пабачэння!; Morning! infml Добрай
раніцы! 2. частка дня ад поўначы да поўдня
наступнага дня; The telephone rang at three in
the morning. Тэлефон зазваніў у 3 гадзіны
ночы.
Moroccan1  n. мараканец; мараканка; the Moroccans мараканцы
Moroccan2 adj. мараканскі
moron n. infml ідыёт
morose adj. хмуры, пануры; замкнёны
morpheme n. ling. марфема
morphine n. морфій
morphology n. ling. марфалогія
morsel n. вельмі малы кавалачак (чаго-н.)
mortal1 n. смертны; a mere/an ordinary
mortal просты смертны
mortal2 adj. 1. смертны; We are all mortal. Мы ўсе смертныя. 2. смяротны; смяртэльны; a mortal wound смяротная рана;
a mortal sin смяротны грэх 3. fml страшэнны
(пра страх і да т.п.)
mortality  n. смяротнасць; смертнасць; Mortality from cancer is increasing.
Смяротнасць ад раку павялічваецца; the
mortality rate/rate of mortality узровень
смяротнасці
mortar  n. 1. раствор (з цэментам або
вапнай) 2. ступа, ступка; a mortar and pestle
ступ(к)а і таўкач 3. mil. марцıра
mortgage1  n. заклад, закладная; іпатэка; take out a mortgage закласці, аддаць у
заклад, атрымаць пазыку пад закладную; pay
off a mortgage выкупіць закладную, выкупіць з закладу; the mortgage term тэрмін
закладной
mortgage2 v. залажыць (дом, зямлю і
да т.п.)
mortify  v. зневажаць; крыўдзіць;
бянтэжыць
mosaic n. мазаіка
mosque n. мячэць
mosquito  п. (pl. mosquitoes or
mosquitos) маскıт; камар
moss п. мох
most1  proп. (найвыш. ст. ад many,
much, a lot of) большая частка, большасць;
for the most part у асноўным; I spend most of
the time at home. Я праводжу большасць часу
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дома; Most of the building was damaged by the
ﬁre. Большая частка будынка была пашкоджана 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)
найбольш, болей; What do you like here (the)
most? Што вам тут падабаецца найбольш?
2. (ужываецца для ўтварэння найвыш. ст.
ад прыметнікаў і прыслоўяў) самы, найбольш; the most beautiful place самае прыгожае месца; This fact is mentioned most
frequently. Гэты факт узгадваюць найбольш
часта. 3. fml вельмі, надзвычайна; It’s a most
beautiful place. Гэта вельмі прыгожае месца.
4. AmE амаль; I go to the store most every day.
Я хаджу ў краму амаль кожны дзень.
mostly adv. галоўным чынам; у большай частцы; звычайна; 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. матэль
moth  п. 1. матылёк, матыль (звыч.
начны) 2. : a (clothes) moth моль
mother1  п. 1. маці, мама; an expectant
mother цяжарная жанчына; 2. Mother eccl.
маці-ігумення ♦ a mother’s boy BrE мамчын
сынок; at your mother’s knee калı ты быў
яшчэ вельмі малы
mother2  v. абыходзіцца (з кім-н.) з
любоўю і клопатам; ставіцца (да каго-н.) як
маці
mother country n. айчына, радзıма
motherhood n. мацярынства
mother-in-law  п. (pl. mothеrs-inlaw) цешча; свякроў, свякруха
motherland n. радзıма, айчына
motherless adj. пазбаўлены маці; якı
не мае маці
motherly  adj. мацярынскі; motherly
instinct мацярынскі інстынкт
mother-of-pearl n. перламутр
mother tongue n. родная мова
motif  n. 1. лейтматыў, асноўная тэма
(у музыцы, літаратуры) 2. матыў, элемент
(арнаменту)
motion1  n. 1. pyx; ход; Newton’s laws
of motion законы руху Ньютана; be in motion рухацца 2. жэст, рух (рукі або галавы)
3. прапанова; adopt/pass/carry a motion прыняць прапанову; table/propose/put forward a
motion зрабıць/унесці прапанову; reject a
motion адхілıць прапанову 4. med. стул, спа-

motion
ражненне, выпаражненне ♦ go through the
motions рабıць, гаварыць (што-н.) насуперак
жаданню; put/set in motion прыводзіць у рух
motion2 v. зрабıць жэст, рух рукой (як
запрашэнне або загад); He motioned me in.
Ён жэстам запрасіў мяне ўвайсці.
motionless adj. нерухомы
motion picture  n. AmE кінафıльм; the motion picture industry кінаіндустрыя
motivate  v. 1. матываваць, прыводзіць довады на карысць чаго-н. 2. прымушаць, вымушаць (каго-н.) рабıць (што-н.);
How do you motivate people to work efﬁciently?
Чым вы заахвочваеце людзей працаваць
эфектыўна?
motivated  adj. матываваны; pollitically/ﬁnancially motivated палітычна/
фінансава матываваны; highly motivated матываваны ў высокай ступені
motivation n. 1. матывацыя 2. (for)
прычына; What is the motivation for your sudden resignation? Якая прычына вашай нечаканай адстаўкі?
motive п. матыў, стымул
motley  adj. 1. derog. разнастайны; разнашэрсны, разнамасны 2. рознакаляровы,
разнаколерны; стракаты
motor п. 1. матор, рухавıк 2. BrE, infml
машына, аўтамабıль
motorbike n. матацыкл
motorcar п. (легкавы) аўтамабıль
motorcycle п. матацыкл
motorcyclist n. матацыклıст
motoring  n. 1. аўтамабілıзм 2. язда
на аўтамабıлі; motoring offences парушэнні
правіл руху на аўтамабıлі
motorist n. аўтамабілıст
motorway  n. BrE хуткасная шаша,
аўтамагістраль
motto n. (pl. mottoes or mottos) дэвıз
mould1  n. BrE 1. форма, формачка;
шаблон 2. характар ♦ break the mould парушаць традыцыю, адступаць ад шаблону;
be cast in the same mould быць аднолькавым
(з кім-н.), ≅ з аднаго цеста
mould2  v. BrE 1. адліваць у форму,
фармаваць 2. рабıць па шаблоне 3. (into)
ствараць, фарміраваць, ператвараць; mould
public opinion фарміраваць грамадскую думку; mould smb.’s character фарміраваць
характар каго-н. 4. аблягаць; Her wet dress
mouldеd her slender ﬁgure. Мокрая сукенка
аблягала яе стройную фігуру.
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mould3 n. цвіль, плесня
moulding  n. BrE багет (аздабленне
на дзвярах, уверсе сцяны, рамка карціны і
да т.п.)
mouldy  adj. BrE цвілы, заплеснелы,
запляснелы
moult  v. BrE ліняць (пра жывёл або
птушак)
mound  n. 1. курган; a burial mound
магıльны курган 2. куча, груда
Mount  n. гара (ужываецца толькі як
частка тапоніма); Mount Everest гара
Эверэст
mount1 n. 1. fml or lit. конь 2. падстаўка; стэнд 3. рамка; аправа
mount2  v. 1. разгарнуць; арганізаваць
(кампанію, выставу) 2. павялıчвацца, узрастаць; Mortality continues to mount. Смяротнасць працягвае ўзрастаць. 3. fml падымацца;
She slowly mounted the stairs. Яна павольна
паднялася па сходах. 4. садзıцца (на каня, веласіпед) 5. устаўляць у рамку (карціну, фотакартку)
mountain  п. 1. гара; a chain/range
of mountains ланцуг гор; We spent a week in
the mountains. Мы правялі тыдзень у гарах.
2. (of) infml мноства, шмат, куча
mountaineer n. альпінıст
mountaineering n. альпінıзм
mountainous  adj. 1. гарысты
2. вельмі вялıкі, вялıзны, велізарны
mounted adj. 1. конны; the mounted
police конная палıцыя 2. пастаўлены, замацаваны (на чым-н.)
mourn  v. аплакваць, смуткаваць; They
mourned the loss of their leader. Яны аплаквалі страту свайго правадыра.
mourner n. 1. той, хто прысутнічае на
пахаванні 2. плакальшчык; плакальшчыца
mournful adj. вельмі сумны, смутны;
mournful eyes/music (вельмі) сумныя вочы/
сумная музыка
mourning  n. жалоба; be in mourning
быць у жалобе; насıць жалобу
mouse n. (pl. mice) 1. мыш 2. (pl. таксама mouses) comput. мыш
mousetrap n. пастка
mousse n. 1. мус; a chocolate/strawberry
mousse шакаладны/клубнıчны мус 2. пеністы
крэм (для ўкладкі валасоў)
moustache п. BrE 1. вусы 2. pl. moustaches вельмі доўгія вусы
mouth1  n. (  ) 1. рот;
in the mouth у роце; 2. : He has ﬁve mouths to

mouth
feed. Яму трэба карміць пяць ратоў. 3. адтуліна; уваход; the mouth of the tunnel уваход
у тунэль 4. вусце (ракі) 5. рыльца (бутэлькі)
♦ have a big mouth 1) гаварыць гучна і многа
2) гаварыць нахабна; keep one’s mouth shut
маўчаць, не выдаваць сакрэт; Shut your
mouth! Замаўчы!; live from hand to mouth
жыць у беднасці; my mouth waters y мяне
слıнка цячэ
mouth2  v. 1. рухаць бязгучна губамі
2. гаварыць напышліва, аратарстваваць; They
are just mouthing empty slogans. Яны толькі
выкрыкваюць пустыя лозунгі.
mouthful  n. 1. поўны рот; глыток;
She took a mouthful of water. Яна набрала ў
рот вады. 2. infml доўгі выраз/слова, якое цяжка вымавіць 3. AmE, infml сказаць што-н.
незвычайна важнае ♦ You’ve said a mouthful!
Залатыя вашы словы!
mouthpiece n. 1. мікрафон (у тэлефоннай трубцы) 2. муштук 3. (of/for) рупар
(перан.)
movable  adj. (таксама moveable)
рухомы; a doll with movable eyes лялька,
якая заплюшчвае і расплюшчвае вочы; a movable feast (рэлігійнае) свята, дата якога мяняецца з года ў год
move1  n. 1. крок, учынак; a wise/good
move разумны крок; a false move памылковы
крок 2. рух; His eyes followed her every move.
Яго вочы сачылі за кожным яе рухам.
3. пераезд 4. ход (у гульні) ♦ be on the move
не заставацца на адным месцы; Get a move
on! infml Паспяшайся!
move2 v. 1. рухаць; рухацца; I can’t move
my ﬁngers. Я не магу паварушыць пальцамі;
Don’t move! Не рухайся! 2. пераязджаць;
Their ofﬁce moved to a new building. Іхні офіс
пераехаў у новы будынак. 3. мяняць (месца,
працу, інтарэсы); He often moved jobs. Ён
часта мяняў месца працы. 4. хваляваць,
кранаць, узрушваць; The sight moved him to
tears. Гэта сцэна кранула яго да слёз. 5. fml
уносіць прапанову, прапанаваць; He moved
that the meeting should be adjourned. Ён
прапанаваў адкласці сход. 6. fml вымушаць,
прымушаць; He works when the spirit moves
him. Ён працуе, калі ў яго ёсць настрой.
move about  phr.v. 1. перастаўляць; They moved the furniture about. Яны
пераставілі мэблю; He was moved about a lot.
Яго часта пераводзілі з адной пасады на другую. 2. пераязджаць; раз’язджаць; He moves
about a lot. Ён многа раз’язджае.
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move along  phr.v. ісцı далей;
працягваць рух; Move along there, please!
Праходзьце, калі ласка! Не затрымлівайцеся!
move around  phr.v. = move
about
move in phr.v. 1. сялıцца (з кім-н.),
уязджаць у кватэру; They moved in next door.
Яны пасяліліся ў суседняй кватэры. 2. уводзіць; Troops were moved in. Былі ўведзены
войскі.
move off phr.v. кранацца (з месца),
пачынаць рухацца; The train moved off.
Цягнік крануўся.
move on  phr.v. 1. рухаць наперад;
рухацца наперад; He moved оn the hands of
the clock. Ён перавёў стрэлкі гадзінніка наперад; She stopped and then moved on. Яна
спынілася, а потым зноў пайшла. 2. загадаць
адысцı, прымусіць адысцı; The police moved
the crowd on. Паліцыя прымусіла натоўп
адысці. 3. мяняць месца працы; She moved оn
to a better job. Яна перайшла на лепшую работу.
move out  phr.v. высяляць; высяляцца
move up  phr.v. 1. пасунуць; пасунуцца; Can you move up a few seats? Ці не
маглі б вы перасесці на некалькі месцаў?
2. прасунуць; прасунуцца; даць/атрымаць
павышэнне; Last year he was moved up. Летась ён атрымаў павышэнне. 3. павялıчыць;
павялıчыцца; Prices moved up. Цэны выраслі.
moveable adj. = movable
moved  adj. усхваляваны, крануты,
узрушаны
movement  n. 1. pyx (палітычны,
грамадскі і да т.п.); the civil rights movement рух за грамадзянскія правы 2. pyx,
жэст; the dancer’s movements рухі танцора
3. перамяшчэнне; troop movement перамяшчэнне войск 4. развіццё, прагрэс; There is
no movement in arms control. Няма прагрэсу ў
пытанні кантролю за ўзбраеннем. 5. частка
(музычнага твора, асабліва сімфоніі); The
ﬁrst movements of Beethoven’s Third symphony.
Першая частка Трэцяй сімфоніі Бетховена.
mover  n. 1. ініцыятар (ідэі, прапановы) 2. асоба/рэч, якая рухаецца пэўным чынам; She is a great mover on the dance ﬂoor.
Яна вельмі прыгожа танцуе. 3. AmE перавозчык мэблі пры пераездзе
movie  n. 1. AmE фільм, кінакарцıна
2. the movies AmE кіно; Let’s go to the movies.
Давай сходзім у кіно.

moviegoer
moviegoer  n. AmE аматар/любıцель кіно; аматарка/любıцелька кіно
moving  adj. 1. хвалюючы; His speech
was very moving. Яго прамова была вельмі
хвалюючай. 2. рухомы; the moving parts of a
machine рухомыя часткі механıзма
mow v. (mowed, mown or mowed) касıць
mower n. касıлка
mown p.p.→ mow
MP  п. (скар. ад Member of Parliament) член парламента
mph (пісьмовае скар. ад miles per hour) колькасць міль за гадзıну; a 60 mph speed limit
абмежаванне хуткасці да 60 міль у гадзıну
Mr n. (пісьмовае скар. ад Mister) 1. мıстар,
пан, спадар (ужываецца перад прозвішчам
або поўным імем мужчыны); Mr Grant мıстар Грант; Mr John Grant мıстар Джон
Грант 2. пан (ужываецца перад тытулам
афіцыйнай асобы); Mr President пан прэзідэнт; Mr Chairman пан старшыня
Mrs п. (пісьмовае скар. перад прозвішчам замужняй жанчыны) мıсіс, спадарыня, пані;
Mrs Miles мıсіс Майлз
Ms n. BrE (пісьмовае скар. перад прозвішчам
жанчыны, чый сямейны статус не ўдакладняецца) : Ms Miles пані Майлз
MSc  n. (скар. ад Master of Science)
ступень магıстра ў навуковай галіне; have an
MSc мець ступень магıстра
Mt (пісьмовае скар. ад Mountain) (асабліва на
геаграфічных картах) гара; Mt Everest гара
Эверэст; Rocky Mts Скалıстыя горы
much1 n. шмат што, многае, багата што;
Much still remains to be done. Шмат чаго яшчэ
застаецца зрабіць.
much2  adj. (more, most) шмат, многа,
багата; much water многа вады; much time
шмат часу
much3  adv. (more, most) 1. вельмі, моцна; be much surprised моцна, вельмі здзівıцца; be much obliged быць вельмі ўдзячным;
be very much aware of smth. вельмі добра
ўсведамляць сабе што-н. 2. многа, шмат; eat/
drink/talk (too) much (занадта) многа есці/
піць/размаўляць 3. намнога, значна; much
faster/better/worse значна хутчэй/лепш/горш
4. прыблıзна, амаль што; be much the same
age быць прыблıзна аднаго ўзросту ♦ as
much ıменна, менавıта, якраз; as much as
столькі, колькі; as much as twice удвая больш;
be too much for smb. быць не па сıлах/не пад
сıлу каму-н.; how much колькі; He is not
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mufﬂe
much of a tennis player. Ён вельмі пасрэдна
гуляе ў тэніс.
muck1 n. 1. BrE, infml бруд, гразь 2. гной,
пaмёт 3. гадасць, паскудства; How can you
eat this muck? Як ты можаш есці гэтую гадасць?
muck2 v. угнойваць (глебу)
muck about  phr.v. BrE, infml
1. лайдачыць, строіць дурня, гультаяваць,
хварэць на пана 2. прычыняць нязручнасць
muck in  phr.v. BrE, infml разам
брацца (за якую-н. справу)
muck out  phr.v. пачысціць (хлеў,
стайню)
muck up  phr.v. BrE, infml 1. пэцкаць, забруджваць 2. сапсаваць; завалıць
(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 зямлянка
♦ throw/ﬂing/sling mud (at smb.) абліваць
граззю (каго-н.) (асабліва ў палітыцы)
muddle1  n. блытанıна; бязладдзе;
непарадак; My thoughts are all in a muddle. У
мяне ў думках поўная блытаніна.
muddle2 v. блытаць
muddle along  phr.v. дзейнічаць
наўздагад
muddle through  phr.v. справіцца
(якім-н. чынам, так або інакш); Somehow our
ﬁrm will muddle through the next ﬁve years. Якнебудзь наша фірма яшчэ праіснуе наступныя пяць гадоў.
muddle up  phr.v. блытаць, пераблытваць; парушаць парадак; прыводзіць у
бязладдзе; Don’t muddle me up! Не блытай
мяне!
muddy1  adj. 1. гразкі; a muddy track
гразкая дарога 2. запэцканы граззю, брудны;
muddy boots запэцканыя граззю боты 3. мутны; muddy water мутная вада
muddy2  v. забруджваць ♦ muddy the
waters муцıць ваду
muesli n. BrE мюслі
muff1 n. муфта (футравая)
muff2  v. infml псаваць; памыляцца; a
muffed opportunity прапушчаная магчымасць
mufﬁn n. BrE маленькая булачка (якую
ядуць гарачай з маслам)
mufﬂe v. 1. глушыць, прыглушваць (пра
гукі); mufﬂed voices прыглушаныя галасы
2. хутаць, захутваць; захінаць; She mufﬂed the
child up in a blanket. Яна захутала дзіця ў

mufﬂer
коўдру; mufﬂe oneself хутацца, захутвацца;
захінацца
mufﬂer  п. 1. dated шалік 2. AmE глушыцель
mug1  п. (высокі) кубак; a beer mug піўны кубак
mug2  n. infml дурань ♦ a mug’s game
занятак для дурняў
mug3 п. slang морда, рыла
mug4 v. 1. нападаць на каго-н. на вуліцы
з мэтай грабяжу, грабіць, рабаваць 2. (for)
AmE, infml грымаснічаць; mug for the camera грымаснічаць перад камерай
mug up phr.v. BrE, infml зубрыць
mugger n. вулічны грабежнік, рабаўнıк
mulatto n. мулат
mulberry  n. 1. bot. тутавае дрэва,
шаўкоўніца 2. барвовы, цёмна-чырвоны колер
mulch1 n. мульча
mulch2 v. мульчыраваць
mule  n. 1. мул; 2. шлёпанец, пантофля
3. infml кантрабандыст, які перапраўляе наркотыкі ♦ as stubborn as a mule упарты як
асёл
mull over  phr.v. 1. абдумваць
2. абмяркоўваць
mullah n. мула
mullet n. (pl. mullet) zool. кефаль
multi-coloured  adj. шматкаляровы, шматколерны
multilateral  adj. шматбаковы;
multilateral trade talks шматбаковыя гандлёвыя перагаворы
multimedia adj. якı выкарыстоўвае розныя сродкі інфармацыі
multinational1  n. міжнародная
або транснацыянальная кампанія
multinational2  adj. шматнацыянальны
multiple1 n. math. кратнае
multiple2 adj. шматлıкі; multiple copies шматлıкія копіі; multiple injuries/wounds
шматлıкія раны; a multiple entry visa шматразовая ўязная вıза
multiple sclerosis  n. med.
рассеяны склероз
multiplication table n. таблıца множання
multiplicity  n. (of) fml мноства,
вялıкая разнастайнасць (чаго-н.); a multiplicity of different factors мноства розных фактараў
multiply v. 1. множыць, памнажаць;
2 multiplied by 3 is/equals/makes 6. Два па-
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mysterious
множанае на тры раўняецца шасцı. 2. павялıчваць; павялıчвацца; Every time he multiplied
his demands. Кожны раз ён павялічваў свае
патрабаванні. 3. размнажацца, размножвацца; Rabbits multiply rapidly. Трусы хутка
размнажаюцца.
multitude  п. (of) 1. вялıкае мноства; a multitude of problems/birds вялıкае
мноства праблем/птушак 2. fml натоўп 3. the
multitude масы; The truth was hidden from the
multitude. Праўда была ўтоена ад мас.
mummy1 п. мамачка, матуля
mummy2 п. мумія
murder1 п. забойства
murder2 v. забіваць
murderer п. забойца
muscle п. мускул, мышца
museum п. музей
mushroom1 n. грыб
mushroom2  v. (хутка) разрастацца,
распаўсюджвацца
music п. музыка
musical1 п. мюзікл
musical2  adj. 1. музычны; a musical
instrument музычны інструмент 2. музыкал ь ны; a musical ear музыкальны слых
musician п. музыкант
Muslim1  п. мусульманін; мусульманка
Muslim2 adj. мусульманскі
must   v. 1. (азначае неабходнасць,
павіннасць) павıнен, трэба; I must go мушу/
трэба ісцı 2. (азначае меркаванне, якое мяжуе з упэўненасцю) мабыць, мусіць, пэўна,
напэўна, відаць; It must be late. Напэўна, ужо
позна.
mustache AmE = moustache
mustard п. гарчыца
mustn’t скар. ад must not
mute n. 1. dated нямы 2. ling. нямы галосны або зычны гук
mutiny n. мяцеж, бунт
mutton п. бараніна
mutual  аdj. узаемны; mutual understanding узаемаразуменне
my  pron. мой, мая, маё, мае; свой, свая,
сваё, свае; my car мой аўтамабıль; my book
мая кнıга; my coat маё паліто; my children
мае дзеці
myself  pron. 1. сябе; -ся, -цца (пра
1-ю асобу адз. л.); I washed myself. Я памыўся. 2. сам, сама; I saw it myself. Я сам гэта бачыў. ♦ as for myself што да мяне
mysterious аdj. таямнıчы

mystery
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mystery  n. 1. таямнца; shrouded in
mystery пакрыты таямнцаю 2. eccl. таінства
3. theatre містэрыя
myth n. міф
mythic(al) () аdj. 1. міфчны; mythic
literature мфы
 2. фантастычны; прыдуманы
mythology n. міфалогія

Nn
N, n1  n. 14-я літара англійскага алфавіта
N, n2  math. неазначальная велічыня
N, n3  (пісьмовае скар. ад noun) ling. назоўнік
N (пісьмовае скар. ад north; northern) поўнач;
паўночны
nab  v. infml 1. лавıць; хапаць на месцы
злачынства; арыштоўваць 2. красці, цягнуць;
Who’s nabbed my textbook? Хто сцягнуў мой
падручнік? 3. заставаць, заспяваць; I nabbed
my friend at the station. Я заспеў сябра яшчэ
на станцыі.
nabob  n. 1. hist. набоб 2. магнат, уладальнік незлічонага багацця
Naboth  n. bibl. Навутэй, Навуфей
♦ Naboth’s vineyard вінаграднік Навутэя;
прадмет зайздрасці, хцıвасці; мэта, для дасягнення якой ідуць на злачынства
nacre  n. перламутр, маціца
nadir  n. 1. astron. надзıр 2. fml самы
нıзкі ўзровень, крайні заняпад; крайняя дэпрэсія ♦ be at the nadir of one’s hope траціць
усялякую надзею
nag1  n. 1. буркун 2. пастаяннае бурчанне;
прыдзıркі, прычэпкі
nag2  n. 1. infml, dated стары конь; каняка,
кляча 2. конік, поні
nag3  v. 1. (at) даймаць (каго-н.), дапякаць
(каму-н.), назаляць (каму-н.), дакучаць, раздражняць 2. прыдзірацца, чапляцца; бурчаць;
пілаваць (перан.); She nags him all day long.
Яна чапляецца да яго з раніцы да ночы.
3. балець, ныць
nagging  adj. 1. надакучлівы; пакутлівы;
a nagging pain ныючы боль; nagging fear
неадчэпны страх 2. прыдзıрлівы, сварлıвы;
a nagging voice бурклıвы голас
naiad  n. (pl. naiades or naiads) 1. myth.
наяда (німфа азёр, рэк, ручаёў, крыніц, вадаспадаў) 2. entomol. наяда, лічынка насякомых
з няпоўным ператварэннем (напр., страказа)
naiades  pl. → naiad
nail1  n. 1. цвік, гвозд; drive a nail home
забіваць цвік па самую плешку; 2. ногаць,

naked
пазногаць; do one’s nails рабıць манікюр;
bite one’s nails грызці ногці ♦ (as) hard as
nails 1) жорсткі, бяздушны, бессардэчны;
2) загартаваны, вынослівы; у (добрай/выдатнай) форме (пра спартсмена); drive a nail
home даводзіць справу да канца; hit the nail
on the head папасці ў самую кропку; pay
(down) on the nail BrE, infml плацıць на месцы/тут жа/адразу ж/неадкладна (гатоўкаю/
наяўнымі грашыма); Pay on the nail! Грошы
на бочку! ﬁght tooth and nail бıцца не на
жыццё, а на смерць; one nail drives out
another ≅ клін клна выбівае
nail2  v. 1. забіваць (цвікі), прыбіваць
(цвікамі); He was nailed to the cross. Ён быў
прыбіты да крыжа/распяты на крыжы; (таксама перан. AmE Ён быў жорстка пакараны.)
2. прыкоўваць, прыцягваць (увагу, позірк)
3. infml хапаць, хватаць, цапаць, арыштоўваць
4. выкрываць (чыю-н. хлусню) ♦ nail one’s
colours to the mast адкрыта абараняць/адстойваць свае погляды (да канца), займаць
непрымірымую пазıцыю; не здаваць пазıцыі
nail down  phr.v. 1. прыбіваць
2. прыставаць; прыпіраць да сценкі; прымушаць; лавıць на слове 3. дакладна вызначаць; nail down some facts удакладняць,
правяраць некаторыя/пэўныя факты
nail up  phr.v. 1. забіваць (дзверы,
вокны) 2. прыбіваць
nail bomb  n. самаробнае выбуховае
прыстасаванне, начыненае цвікамі
nail clippers  n. шчыпцы/шчыпчыкі
для пазногцяў
nail ﬁle  n. пıлка для пазногцяў
nail polish  n. лак для пазногцяў
nail varnish  n. BrE = nail polish
naive  adj. 1. наıўны, даверлівы, прастадушны 2. праставаты, недалёкі, легкаверны;
a naive user comput. пачынаючы карыстальнік/юзер, навічок, «чайнік»
naked  adj. голы, аголены, непакрыты
(таксама перан.); stark naked абсалютна
голы, у чым маці нарадзıла; stripped naked
раздзеты дагала, голы; half naked напаўголы, (на)паўаголены; (на)паўраздзеты; naked
trees голыя/бязлıстыя дрэвы; a naked sword
выняты меч, вынятая шпага; naked wire аголены/неізаляваны провад; a naked bulb/light
лямпачка без абажура; a naked ﬂame адкры
тае полымя; naked aggression непрыкрытая/
відавочная агрэсія; the naked truth чыстая
праўда ♦ with the naked eye простым вокам

nakedness
nakedness  n. галізна, аголенасць
name1  n. 1. імя; прозвішча; Christian/
ﬁrst/given name імя; family/last name прозвішча; maiden name прозвішча да замужжа;
married name прозвішча пасля замужжа;
a man by the name of Jack Smith fml чалавек
па ıмені Джэк Сміт; middle name другое імя
(напр., Ann у спалучэнні Mary Ann Smith);
таксама перан. infml характэрная рыса;
Generosity is his middle name. Ён – увасабленне шчодрасці; stage name псеўданıм акцёра,
сцэнıчнае прозвішча/імя; proper name ling.
імя ўласнае; personal proper name ling. імя
ўласнае асабовае; know smb. by name ведаць
каго-н. па ıмені/прозвішчы; таксама перан.
ведаць каго-н. (толькі) па чутках; What’s your
name? Як цябе завуць? 2. найменне, назва; a
brand name брэнд, фабрычная марка, назва
вядомай маркі/вядомага вырабу; a trade
name назва фıрмы; фıрменная назва, гандлёвая
назва тавару; What is the name of this plant?
Як называецца гэта расліна? 3. звыч. pl. infml
лаянка 4. рэпутацыя, слава, імя; a bad name
дрэнная рэпутацыя/слава; This school has a
good name. У гэтай школы добрая рэпутацыя; He made his name as an eminent writer.
Ён здабыў сабе імя выдатнага пісьменніка.
5. вялıкі чалавек, выдатная асоба; a big name
гучнае імя, вядомая/знакамıтая/славутая асоба, выдатны/выбıтны чалавек, чалавек з ıмем,
перан. велічыня ♦ the name of the game infml
сутнасць (справы), галоўнае; in the name of
smb./smth. у/ад імя каго-н./чаго-н.; in all but
name фактычна, па сутнасці, неафіцыйна,
дэ-факта; in name only (толькі) намінальна;
call smb. names сварыцца на каго-н., лаяць
каго-н.; абзываць каго-н.; take the Lord’s
name/the name of God in vain вымаўляць
імя Госпада/Бога марна/дарэмна, клясцıся
(ıмем Бога), бажыцца; have smth. to one’s
name валодаць чым-н., мець што-н. ва ўласнасці; He doesn’t have a penny to his name. У
яго ні капейкі за душой; take smb.’s name in
vain за вочы гаварыць пра каго-н. непачцıва;
беспадстаўна спасылацца на каго-н., спекуляваць чыıм-н. ıмем/аўтарытэтам
name2  v. 1. называць, даваць імя; He was
named after his father. Яго назвалі ў гонар
бацькі. 2. называць, пералıчваць (пайменна);
Name all the kings of England. Назавіце ўсіх
каралёў Англіі. That beautiful garden seemed
to be planted with ﬂowers of all manner and
description: violets, pansies, tulips, peonies,
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narcissism
phloxes, roses, to name but a few. Здавалася,
што ў тым цудоўным садзе раслі кветкі ўсіх
відаў і найменняў; сярод іх былі фіялкі, браткі, цюльпаны, півоні, флёксы, ружы. 3. назначаць, прызначаць; name the day прызначаць дзень вяселля; name a date for a meeting прызначаць дату сходу; name a price
назначаць цану; He was named consul. Яго
прызначылі консулам. ♦ name names згадваць/
называць імёны (замешаных у чым-н. асоб)
name-day  n. імянıны
nameless  adj. 1. безыменны; a nameless grave безыменная магıла 2. не названы, ананıмны; …a well-known public ﬁgure
who shall be nameless. …вядомы грамадскі
дзеяч, імя якога называць не будзем. 3. невытлумачальны (асабліва пра пачуцці);
a nameless longing fml невытлумачальнае
карценне
namely  adv. менавıта; а ıменна; гэта
значыць; Only two students were absent,
namely Mark and John. Толькі два студэнты
адсутнічалі, а менавіта Марк і Джон.
nameplate  n. дошчачка, таблıчка
(з іменем на дзвярах)
namesake  n. цёзка
nan  n. BrE, infml бабуля
nancy  n. BrE, slang, offensive 1. гей,
гомасексуалıст, педэраст 2. жанчынападобны
мужчына
nanny  n. 1. нянька, нянечка 2. infml
бабуля
nanny goat  n. каза (звыч. ужываецца дзецьмі ці ў размове з імі)
nanotechnology  n. нанатэхналогія
nap1  n. дрымота, кароткі сон (звыч.
удзень); have/take a nap задрамаць
nap2  v. драмаць ♦ catch smb. napping
infml застаць каго-н. знянацку/знячэўку; заспець каго-н.
nap3  n. ворс, начос
napalm  n. напалм
nape  n. задняя частка шыі, карак; at the
nape of one’s neck на карку; His long hair
covered the nape of his neck. Яго доўгія валасы закрывалі шыю.
napkin  n. 1. сурвэтка 2. BrE, dated
падгузак; пялёнка, пялюшка
nappy  n. BrE падгузак; пялёнка, пялюшка
narcissi  pl. → narcissus
narcissism  n. fml самаўлюбёнасць,
самалюбаванне

narcissus
narcissus  n. (pl. narcissi or narcissuses)
bot. нарцыс
narcosis  n. med. наркоз, агульная
анестэзıя, агульнае абязбольванне; under
narcosis пад наркозам
narcotic1  n. 1. наркотык; наркатычны
сродак; a narcotic agent супрацоўнік (паліцэйскай) службы па барацьбе з наркотыкамі
2. med. снатворнае; сродак для абязбольвання
narcotic2  adj. 1. наркатычны 2. усыпляльны, снатворны
narrate  v. fml 1. апавядаць, расказваць;
narrate one’s adventures расказваць пра свае
прыгоды 2. каментаваць, чытаць тэкст за
кадрам (у дакументальным фільме)
narration  n. fml 1. апавяданне, расказванне 2. ды ктарскі тэкст; а ўтарскі каментарый
narrative1  n. fml 1. апавяданне, аповесць, гісторыя 2. апавяданне, расказванне
narrative2  adj. апавядальны; narrative ﬁction мастацкая проза
narrator  n. 1. апавядальнік; апавядальніца; расказчык; расказчыца 2. дыктар; акцёр, якı чытае тэкст ад аўтара
narrow1  adj. 1. вузкі, цесны (таксама
перан.); a narrow bed вузкі ложак; narrow
hips вузкія клубы; a narrow vowel ling. галосны вузкай разнавıднасці (пра гук); a narrow
circle of friends вузкае кола/асяроддзе сяброў; a narrow range of goods абмежаваны
асартымент (тавараў) 2. абмежаваны; невялıкі; нязначны; narrow means абмежаваныя
сродкі; a narrow majority нязначная большасць; a narrow victory перамога, здабытая
з вялıкай цяжкасцю; перамога з нязначнай
перавагай; We had a narrow escape. Мы ледзь
уратаваліся. 3. вузкі, абмежаваны (пра розум,
інтарэсы і да т.п.); narrow interests вузкія
інтарэсы 4. fml пıльны, уважлівы; a narrow
examination пıльны агляд
narrow2  v. звужаць, змяншаць; звужацца, змяншацца; narrow one’s eyes прыжмурваць/прыплюшчваць вочы; The river narrows
at this point. Рака звужаецца ў гэтым месцы.
narrow down  phr.v. (to) скарачаць, змяншаць (да якой-н. колькасці, якога-н. памеру); абмяжоўваць (чым-н.), зводзіць (да чаго-н.); The choice was narrowed
down to two candidates. Выбар звёўся да двух
кандыдатаў.
narrowing  n. ling. звужэнне
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narrowly  adv. 1. ледзь (не), ледзьве (не);
He only narrowly escaped death. Ён ледзь не
загінуў. 2. вузка, абмежавана; a narrowly
specialized education вузкаспецыялізаванае
навучанне; 3. пıльна, уважліва; She watched
him narrowly. Яна пільна сачыла за ім. 4. fml
падрабязна, дакладна
narrow-minded  adj. derog.
абмежаваны, недалёкі, вузкалобы; прымхлівы, забабонны; неаб’ектыўны
NASA  (скар. ад National Aeronautics
and Space Administration) НАСА, Нацыянальнае ўпраўленне па аэранаўтыцы і даследаванні космасу (у ЗША)
nasal  adj. 1. насавы; the nasal cavity
med. поласць носа, насавая поласць; a nasal
haemorrhage med. крывацёк з носа, насавы
крывацёк; nasal mucus med. насавая слізь,
смаркачы, соплі 2. ling. назальны, насавы; a
nasal consonant насавы зычны (гук) 3. гугнявы, гамзаты (голас); a nasal accent гугнявасць, гамзатасць
nasalization, BrE -isation  n. ling.
назалізацыя
nasturtium  n. bot. настурка, настурцыя
nasty  adj. 1. непрыемны, брыдкі,
агıдны; a nasty smell агıдны пах, смурод;
nasty weather дрэннае надвор’е 2. злосны,
зласлıвы, нядобразычлıвы; раздражнёны;
a nasty remark з’едлівая/ядавıтая заўвага; a
nasty temper цяжкі характар 3. брыдкі, непрыстойны; nasty language лаянка, брыдкаслоўе, брыдкая гаворка 4. небяспечны,
пагражальны; a nasty accident небяспечнае/
жудаснае здарэнне; a nasty bend небяспечны
паварот/заварот, небяспечная паваротка
(дарогі); a nasty cut глыбокі парэз; a nasty
illness цяжкае/сур’ёзнае захворванне ♦ get/
turn nasty узлавацца, раззлавацца; перайсцı
да пагроз
natality  n. fml нараджальнасць,
каэфіцыент нараджальнасці
nation  n. 1. нацыя, народ; The President
spoke to the nation on television. Прэзідэнт
звярнуўся да народа па тэлебачанні. 2. дзяржава, краıна; across the nation па ўсёй
краıне; newly independent nations новыя
незалежныя краıны; most favoured nation
treatment AmE рэжым найбольшай спрыяльнасці (для якой-н. краіны)
national1  n. грамадзянін, падданы
(якой-н. дзяржавы); American nationals in
Britain амерыканскія падданыя ў Вялікабрытаніі

national
national2  adj. 1. нацыянальны, народны; national dress нацыянальны касцюм;
national economy нацыянальная эканоміка,
народная гаспадарка; national heritage нацыянальная (культурная) спадчына; national
identity нацыянальная самабытнасць; a national minority нацыянальная меншасць; the
national team sport нацыянальная зборная
(каманда), зборная (каманда) краıны; national unity адзıнства народа, нацыянальнае
адзıнства 2. дзяржаўны; a national anthem
дзяржаўны гімн; a national boundary дзяржаўная мяжа; a national holiday дзяржаўнае
свята; National Insurance дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне (у Вялікабрытаніі);
the Royal National Theatre Каралеўскі нацыянальны тэатр (у Лондане)
nationalism  n. 1. нацыяналıзм
2. патрыятызм, імкненне да нацыянальнай
незалежнасці
nationalistic  n. нацыяналістычны
nationality  n. 1. грамадзянства,
падданства; be of British nationality быць
грамадзянінам Вялікабрытаніі; dual nationality падвойнае грамадзянства 2. нацыянальнасць, народнасць; the nationalities of the
North народнасці Поўначы
nationalize, BrE -ise  v. нацыяналізаваць, рабıць уласнасцю дзяржавы (пра
фірму, прадпрыемства і да т.п.)
national park  n. (прыродны)
нацыянальны парк; запаведнік
national service  n. воінская
павıннасць/служба
nationwide  adj. усенародны, агульнанародны; a nationwide strike усеагульная
забастоўка
native1  n. 1. ураджэнец; a native of
London ураджэнец Лондана 2. карэнны
жыхар, ураджэнец якой-н. мясцовасці; She
speaks French like a native. Яна гаворыць пафранцузску, як (сапраўдная) францужанка.
3. dated, offensive абарыген, туземец, тубылец (у адносінах да карэннага насельніцтва з
цёмнай скурай) 4. раслıна/жывёліна, характэрная для дадзенага рэгіёна; The kangaroo is
a native of Australia. Радзіма кенгуру –
Аўстралія.
native2  adj. 1. родны; native land радзıма, бацькаўшчына; native language родная
мова; a native speaker носьбіт мовы 2. мясцовы, тутэйшы, карэнны; native ﬂora and
fauna мясцовая флора і фаўна 3. прыродны,
прыроджаны; a native talent прыродны/прыроджаны талент
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nativity  n. relig. 1. the Nativity
Нараджэнне Хрыста, Нараджэнне Хрыстова
2. карцıна або група фігурак, якıя адлюстроўваюць нараджэнне Хрыста
NATO, Nato  n. (скар. ад North
Atlantic Treaty Organization) НАТА, Паўночнаатлантычны саюз
natural  adj. 1. прыродны; natural gas
прыродны газ; natural resources прыродныя
багацці, прыродныя рэсурсы; a natural
disaster/calamity стыхıйнае бедства (паводка, ураган і да т.п.) 2. натуральны (у розных
знач.); natural dyes натуральныя фарбы/
фарбавальнікі; natural wool натуральная
шэрсць; natural selection натуральны адбор;
die a natural death паміраць сваёй смерцю
3. уласцıвы, прыроджаны, прыродны; a natural hunter прыроджаны паляўнıчы 4. fml
пазашлюбны, незаконнанароджаны; a natural son пазашлюбны 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. прыродазнаўства
naturalist  n. натуралıст, прыродазнаўца, прыродазнавец
naturalize, BrE -ise  v. 1. даваць
грамадзянства; атрымліваць грамадзянства;
She was naturalized in Spain. Яна атрымала
іспанскае грамадзянства. 2. запазычаць,
запазычваць (словы, выразы з іншай мовы);
This word was naturalized into/in English in the
20th century. Гэтае слова ўвайшло ў англійскую мову ў XX стагоддзі. 3. акліматызавацца; прыжывацца, прымацца (пра жывёл, расліны)
naturally  adv. 1. зразумела, вядома,
натуральна; Naturally, you’ll want to discuss
this with your mother. Вядома, ты захочаш
абмеркаваць гэта з мамай. 2. ад нараджэння,
ад/з прыроды; His hair curls naturally. Яго
валасы ўюцца/кучаравяцца ад прыроды.
3. натуральна, проста, вольна; She behaved
naturally. Яна трымалася проста.
natural science  n. прыродазнаўства, адна з прыродазнаўчых навук
natural selection  n. натуральны адбор
nature  n. 1. прырода; (Mother) Nature
маці-прырода; the laws of nature законы
прыроды 2. натура, характар; human nature
чалавечая/людская прырода, чалавечыя слабасці; by nature па прыродзе, па характары,

naughty
па натуры; 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 ненатуральны, ненармальны; амаральны; let nature
take its course не ўмешвацца ў ход падзей;
дазваляць падзеям ісцı сваıм парадкам
naughty  adj. 1. непаслухмяны, свавольны, гарэзлівы, дураслıвы (звыч. пра дзяцей);
a naughty boy неслух, свавольнік, гарэза; a
naughty little devil мале нькі гарэ знік/свавол ьнік, маленькае чарцяня/чарцянё; Don’t
be naughty! Не свавольнічай! 2. infml непрыстойны, двухсэнсоўны, рызыкоўны; naughty
jokes непрыстойныя жарты 3. BrE, joc. нядобры,
гадкі (звыч. пра дарослых)
nausea  n. 1. млоснасць, млосць, моташнасць; марская хвароба; I feel nausea. Мне
моташна. 2. агıда, антыпатыя, непрыязнасць
nauseate  v. 1. выклікаць млосць/рвоту, нудзіць 2. выклікаць агıду, нудзіць; The
very thought of it nauseates me. Мяне нудзіць
нават ад думкі пра гэта.
nautical  adj. марскı, мараходны; навігацыйны; a nautical mile марская мıля
(1853 м)
naval  adj. ваенна-марскı; марскı, флоцкі;
a naval base ваенна-марская база; a naval
power марская дзяржава
navel  n. пуп, пупок
navigable  adj. суднаходны; a
navigable waterway фарватар, суднаходны
водны шлях; the navigable portion of the
Nile суднаходная частка Нıла
navigate  v. 1. весці (карабель, судна), кіраваць (самалётам) 2. плаваць (на судне), лятаць (на самалёце)
navigation  n. навігацыя (у розных
знач.); мараплаванне, суднаходства; celestial
navigation/navigation by the stars навігацыя
па зорках, астранавігацыя; satellite navigation system спадарожнікавая навігацыйная
сістэма, спадарожнікавая сістэма навігацыі;
space navigation касмıчная навігацыя; a navigation beacon навігацыйны радыёмаяк;
a radar navigation system сістэма радыёлакацыйнай навігацыі
navigator  n. навігатар; штурман
navvy  n. BrE чорнарабочы; землякоп
navy  n. the Navy ваенна-марскı флот;
ваенна-марскıя сıлы
navy blue  adj. цёмна-сıні
nay  n. голас супраць; той, хто галасуе супраць; yeas and nays галасы «за» і «супраць»; The nays have it! Большасць супраць!
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nay2  adv. dated нават, больш за тое, мала
таго; His behaviour is difﬁcult, nay, impossible
to justify. Яго паводзінам не тое што цяжка,
але нават немагчыма знайсці апраўданне.
Nazi  n. (pl. Nazis) нацыст, нямецкі
фашыст
Nazism  n. нацызм, нямецкі фашызм
NB/nb (пісьмовае скар. ад лацінскага nota
bene) нотабена, «звярнı ўвагу», «прымı да ведама» (памета на палях дакументаў каля
слоў, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу)
NBA  (скар. ад National Basketball
Association) НБА, Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя (ЗША)
NBC  (скар. ад National Broadcasting
Company) Эн-Бі-Сі, Нацыянальная радыёвяшчальная кампанія (ЗША)
NCO  (скар. ад non-commissioned
ofﬁcer) ваеннаслужачы сяржанцкага саставу
NE (пісьмовае скар. ад north-east; northeastern) паўночны ўсход; naut. норд-ост;
паўночна-ўсходні
Neanderthal  n. 1. неандэрталец
(выкапнёвы чалавек эпохі ранняга і сярэдняга палеаліту) 2. infml пячорны/выкапнёвы
чалавек, грубіян, трагладыт
near1  adj. 1. блıзкі, бліжэйшы (пра
адлегласць, час); in the (very) near future у
(самым) блıзкім/бліжэйшым будучым; What’s
the nearest way to the bank? Як (най)бліжэй
прайсці да банка? 2. блıзкі, падобны; a near
resemblance блıзкае падабенства; a near
translation пераклад блıзкі да арыгінала; a
near impossibility практычная немагчымасць
(зрабіць што-н.) 3. блıзкі (цесна звязаны); a
near relation/relative найбліжэйшы/самы
блıзкі сваяк (звыч. пра бацькоў і дзяцей)
♦ one’s nearest and dearest infml родныя і
блıзкія; It was a near thing. Усё ледзь не
сарвалася.
near2  v. надыходзіць, падыходзіць, набліжацца (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 прыбліжацца, набліжацца; nearer and nearer усё
блıжай і блıжай; Don’t come nearer or I’ll
shoot. Не набліжайся, бо выстралю. 2. амаль;
near a century ago амаль стагоддзе/сто гадоў
таму ♦ so near and yet so far ≅ блıзка локаць,

near
ды не ўкусіш; far and near усюды, 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 якім разе; 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. амаль, ледзь не; She was near tears. Яна
ледзь не плакала.
nearby  adv. недалёка, паблıзу, поруч,
побач; live nearby жыць па суседству, быць
суседзямі
Near East  n. the Near East Блıзкі
Усход
nearly  adv. 1. амаль, каля, прыблıзна; It’s
nearly ﬁve 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, зусıм не,
ні ў якім разе; not nearly enough зусıм
недастаткова; значна менш, чым трэба;
pretty nearly амаль (што), ледзь(ве); ледзь
не, чуць не
near miss  n. непрамое, недакладнае
пападанне; пападанне паблıзу цэлі; промах;
It was a near miss! Ледзь не пацэліў!
near-sighted  adj. 1. блізарукі 2. недальнабачны; непрадбачлівы
neat  adj. 1. акуратны, чысты, ахайны; a
neat bed акуратна засланы ложак; a neat
room прыбраны пакой; neat handwriting
выразны/разборлівы/чытэльны почырк 2. сцıплы і элегантны; прыгожы; якı добра сядзıць
(пра адзенне) 3. дакладны; ясны; трапны; a
neat answer дакла дны адка з 4. BrE неразбаўлены, неразведзены, чысты (звыч. пра
алкаголь)
nebuchadnezzar  n. 1. Nebuchadnezzar bibl. Навухаданосар (цар Вавілоніі ў 605–562 гг. да н. э.) 2. вельмі вялıкая
бутэлька для віна (роўная 20 звычайным
бутэлькам)
nebulous  adj. fml невыразны, няясны,
цьмяны, расплывісты
necessarily  adv. 1. абавязкова; not
necessarily неабавязкова; Rich people are not
necessarily happy. Багацце не заўсёды сведчыць пра шчасце. 2. непазбежна
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neckline
necessary1  n. 1. the necessaries dated
(самае) неабходнае (пра рэчы); the necessaries of life прадметы/рэчы першай неабходнасці (адзенне, ежа і да т.п.) 2. the necessary грошы, сродкі, фінансы (на што-н.)
3. неабходнае; do the necessary рабıць тое,
што неабходна; Leave the disk – I’ll do the
necessary. Пакінь дыск – я зраблю ўсё неабходнае.
necessary2  adj. 1. неабходны, патрэбны; Food is necessary for life. Ежа неабходна для жыцця; if necessary пры неабходнасці; калı (гэта) неабходна/(вельмі) трэба;
hardly necessary наўрад ці патрэбны, амаль
не патрэбны 2. fml немінучы, непазбежны,
няўхıльны
necessity  n. 1. неабходнасць, патрэба;
of necessity па неабходнасці; in case of necessity у выпадку неабходнасці, пры неабходнасці;
the necessity of doing smth./to do smth.
неабходнасць/патрэба рабıць што-н.; There is
no necessity to do it. Няма ніякай неабходнасці гэта рабіць. 2. неабходная рэч; the bare/
basic necessities of life прадметы/рэчы першай
неабходнасці (адзенне, ежа і да т.п.) 3. немінучасць, непазбежнасць, няўхıльнасць
4. патрэба; нястача, беднасць, галеча; dire
necessity пıльная патрэба ♦ necessity is
the mother of invention ≅ бяда ды мука –
тая ж навука; бяда хоць мучыць, ды жыць
вучыць
neck  n. 1. anat. шыя 2. каўнер; a low neck
глыбокі выраз, дэкальтэ; a scooped neck
глыбокі круглы выраз (пра сукенку); a polo
neck высокі закрыты каўнер 3. (of smth.)
вузкая частка прадмета; рыльца (бутэлькі);
ножка (чаркі); шыйка (струнных музычных
інструментаў); a neck of land перашыек ♦ a
pain in the neck infml дакучлівы/назойлівы
чалавек; з’ява, якая раздражняе/дакучае; be
up to one’s neck in debt infml быць па (самыя) вушы ў даўгу; завязнуць у даўгах;
break one’s neck скруцıць, сабе шыю; звярнуць сабе галаву; breathe down smb.’s neck
infml стаяць над душой (у каго-н.); вісець
над каркам (у каго-н.); get it in the neck infml
атрымаць па карку, атрымаць наганяй; risk
one’s neck infml рызыкаваць жыццём/галавой;
save one’s neck infml ратаваць сваю шкуру;
stick one’s neck out infml ставіць сябе пад
удар; наклікаць на сябе гнеў, крытыку і г. д.
necklace  n. пацеркі, каралі; калье
neckline  n. выраз, гарлавıна (у адзенні)

necktie
necktie  n. AmE гальштук
necromancer  n. некрамант (чалавек, які займаецца чорнай магіяй, выклікае
душы памерлых); вядзьмар; чарадзей, чараўнıк
necrophilia  n. некрафілıя (сексуальная ненармальнасць, палавая цяга да
нябожчыкаў)
necropolis  n. (pl. necropolises) некропаль; могільнік; старажытныя могілкі
necrosis  n. med. некроз, амярцвенне, адміранне (тканкі ці групы клетак якога-н. органа)
nectar  n. 1. bot. нектар, кветкавы сок
2. myth. нектар, напıтак багоў; таксама
перан. цудоўны жыватворны напıтак 3. густы
сок, прыгатаваны з некаторых вıдаў фруктаў
(абрыкос, манга, персік і да т.п.)
nectarine  n. нектарын (гладкі
персік)
née  adj. народжаная; у дзявоцтве (пра
дзявоцкае прозвішча замужняй жанчыны);
Mrs Schmitz née Black мıсіс Шміц, народжаная/у дзявоцтве Блэк
need1  n. 1. неабходнасць, патрэба, патрэбнасць; be in need of smth. мець/адчуваць
патрэбу ў чым-н.; There’s no need for you to
do it. Табе не трэба гэтага рабіць. 2. звыч. pl.
запатрабаванне; патрэба; satisfy/meet smb.’s
needs задавальняць патрэбы; His needs are
few. Ён сціплы ў патрэбах./Ён непераборлівы. 3. бяда; нястача; be in need быць/жыць
у нястачы ♦ a friend in need сапраўдны сябар; a friend in need is a friend indeed
≅ зычлıвага прыяцеля ў няшчасці пазнаюць;
хто ў бядзе не быў, той праўдзıвых прыяцеляў не знае; if need be калı будзе патрэба;
у выпадку неабходнасці; Thank you for being
with me in time of need. Дзякуй, што былі са
мной у цяжкую хвіліну.
need2  v. 1. мець, адчуваць патрэбу (у
чым-н.); He needs help. Яму патрэбна дапамога. 2. быць патрэбным, патрабавацца; 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 хапае; алею ў галаве мала
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neglect
needful  n. the needful dated 1. неабходнае; do the needful рабıць тое, што неабходна
2. infml грошы
needle  n. 1. іголка (для шыцця, вышывання і да т.п.); a needle and thread іголка з
нıткай; the eye of a needle/needle’s eye вушка
іголкі; thread a needle зацягваць/прасоўваць
нıтку ў іголку 2. пруток, вязальная спıца;
knitting needles пруткı 3. іголка для ін’екцый; a hypodermic needle med. шпрыц/іголка для падскурных ін’екцый 4. стрэлка;
the needle of a compass стрэлка компаса
5. іглıца, шыпулька; pine needles іглıца хвоі/
сасны 6. infml з’едлівая заўвага, шпıлька,
падколка ♦ look for a needle in a haystack
infml шукаць іголку ў стозе сена
needless  adj. непатрэбны, лıшні;
needless trouble лıшні клопат, лıшнія турботы; a needless death бяссэнсная/недарэчная смерць ♦ needless to say зразумела, безумоўна
needlework  n. шыццё, шытво; вышыўка, вышыванне, рукадзелле
needn’t  = need not
needy  adj. бедны; a needy family сям’я,
якая жыве ў нястачы/галечы
ne’er-do-well  n. dated лайдак,
абібок; нядбалец; ні на што не здатны
чалавек
negate  v. fml 1. зводзіць на нішто,
рабıць нядзейсным 2. адмаўляць, абвяргаць
(напр., існаванне чаго-н.)
negative1  n. 1. адмова, адмаўленне;
негатыўны адказ; нязгода; The answer to my
request was in the negative. Адказ на мой
запыт быў адмоўны. 2. tech. негатыў
negative2  adj. 1. адмоўны; негатыўны
(у розных знач.); a negative response негатыўны адказ/водгук; a negative effect адмоўны/
шкодны ўплыў; a negative sentence ling. адмоўны сказ; a negative quantity math. адмоўная велічыня; a negative charge phys. адмоўны электрычны зарад 2. песімістычны;
We probably will not win. – Don’t be so negative. Мабыць, мы не пераможам. – Не будзь
такім песімістам.
neglect1  n. (of) 1. пагарджанне, занядбанне; нядбайнасць, няўвага; the neglect of
children by their parents адсутнасць бацькоўскага клопату пра дзяцей; neglect of one’s
duty халатныя адносіны да (выканання)
сваıх абавязкаў 2. запушчанасць, закıнутасць, занядбанасць; in a state of neglect у
запушчаным стане; запушчаны, занядбаны

neglect
neglect2  v. 1. не клапацıцца (аб кім-н./
чым-н. і пра каго-н./што-н.); запускаць,
занядбаць; neglect one’s studies закідаць заняткі; She neglects her children. Яна (зусім)
не клапоціцца пра сваіх дзяцей. 2. не звяртаць належнай увагі (на каго-н./што-н.), не
заўважаць, ігнараваць; He neglected my
remark. Ён прапусціў маю заўвагу міма вушэй. 3. fml упускаць, забываць; не выконваць
абавязкі; He neglected to tell us about it. Ён не
палічыў патрэбным расказаць нам пра гэта.
neglectful  adj. fml (of) нядбайны,
неруплıвы; несумленны (у адносінах да абавязкаў)
negligee  n. пеньюар
negligent  adj. 1. fml нядбайны,
халатны, несумленны (у адносінах да абавязкаў); He is negligent in his work. Ён нядобрасумленна ставіцца да працы. 2. бестурботны; натуральны, просты (пра паводзіны,
манеру апранацца); dress with negligent
grace апранацца проста і элегантна
negligible  adj. нязначны, мізэрны;
неістотны; якı не бяруць у разлıк; a negligible quantity мізэрная колькасць
negotiate  v. 1. весці перамовы/
перагаворы, абмяркоўваць умовы; дамаўляцца; negotiate with smb. for/about smth. весці
перамовы з кім-н. аб чым-н.; negotiate
a contract/an agreement заключаць кантракт/
дагавор 2. перабірацца, перапраўляцца; пераадольваць (перашкоды, цяжкасці); negotiate a wall перабірацца/пералазіць цераз
сцяну
negotiation  n. звыч. pl. перамовы,
перагаворы; open/carry on negotiations with
smb. пачынаць/працягваць перамовы з кім-н.;
The matter is under negotiation. Па гэтым пытанні вядуцца перамовы.
negotiator  n. удзельнік перамоў
Negress  n. dated, offensive негрыцянка
Negro  n. (pl. Negroes) dated, offensive
негр; негрыцянка
neigh1  n. конскае ржанне
neigh2  v. (і)ржаць (пра коней)
neighbor  AmE = neighbour
neighborhood  AmE = neighbourhood
neighboring  AmE = neighbouring
neighborly  AmE = neighbourly
neighbour  n. 1. сусед; суседка (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. прадмет, якı знахо-
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nervous
дзіцца побач 3. lit. блıзкі, блıжні ♦ you shall
love your neighbour as yourself bibl. палюбı
блıзкага твайго, як самога сябе
neighbourhood  n. 1. суседзі
2. наваколле, акруга; раён, квартал 3. суседства, блıзкасць ♦ in the neighbourhood of
каля, прыблıзна
neighbouring  adj. суседні, сумежны
neighbourly  adj. добрасуседскі; добразычлıвы, прыветлівы
neither1  adj., pron. ніякі; 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. таксама 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 кара, пакаранне,
адплата, непазбежная расплата
neolithic  adj. неалітычны; the Neolithic Age эпоха неалıту, неалıт
neologism  n. ling. неалагıзм
neon1  n. chem. неон
neon2  adj. неонавы; neon lighting неонавае
асвятленне; a neon sign неонавая рэклама;
неонавая вывеска
nephew  n. пляменнік
nepotism  n. непатызм; кумаўство,
сямейнасць
Neptune  n. 1. astron. (планета) Нептун 2. myth. Нептун (бог мораў)
nerve  n. 1. anat. нерв; the optic nerve зрокавы нерв 2. nerves нервы, нервовасць;
нервовая сістэма 3. мужнасць, прысутнасць
духу, вытрымка; lose one’s nerve траціць
самавалоданне, баяцца 4. infml нахабнасць,
нахабства, дзёрзкасць; What a nerve! Якое
нахабства! 5. слабае/балючае/хворае месца
♦ steel nerves/nerves of steel жалезныя нервы; get on smb.’s nerves infml дзейнічаць на
нервы, нерваваць, раздражняць; hit/touch
a (raw/sensitive) nerve кранаць за жывое;
steady one’s nerves супакойваць нервы; I’m
just a bundle of nerves today. infml Сёння я
проста суцэльны камяк нерваў.
nerve-racking  adj. раздражняльны;
якı нервуе, якı дзейнічае на нервы
nerve-wracking  = nerve-racking
nervous  adj. 1. (about, of) баязлıвы;
спалоханы; якı баıцца; непакоіцца; be/feel

nervous breakdown
nervous about smth. нервавацца/хвалявацца
з-за чаго-н.; Mary has always been nervous of
big dogs. Мэры заўсёды баялася вялікіх
сабак. 2. усхваляваны, узбуджаны, нервовы;
He gave a nervous laugh. Ён нервова рассмяяўся. 3. med. нервовы, нервозны; a nervous disorder нервовае расстройства, расстройства нерваў ♦ be nervous of one’s own
shadow баяцца свайго (уласнага) ценю
nervous breakdown  n. med.
нервовы зрыў, нервовае расстройства
nervous system  n. нервовая сістэма
nest1  n. 1. гняздо; a bird’s nest птушынае
гняздо; a wasps’ nest асıнае гняздо 2. прытон; a nest of thieves зладзейскі прытон; a
nest of vice прытон разбэшчанасці 3. бацькоўскі дом; роднае гняздо 4. утульны куточак; гняздзечка 5. група, набор аднародных
прадметаў; камплект прадметаў, што ўстаўляюцца ў адну ўмяшчальню або адзıн у адзıн;
a nest of tables камплект столікаў, якıя ўстаўляюцца адзıн у адзıн ♦ ﬂy/leave the nest
пакідаць бацькоўскі дом; feather one’s nest
набіваць кішэнь; абагачацца, нажывацца
nest2  v. віць гняздо; гняздзıцца, гнездавацца
nest egg  n. infml грошы/зберажэнні на
чорны дзень; сума, адкладзеная для пэўнай
мэты
nestle  v. 1. утульна/зручна ўладкоўвацца;
nestle (down) in a chair with a book утульна
ўладкоўвацца з кнıжкай у крэсле 2. тулıцца,
хавацца, знаходзіцца ў зацıшным і бяспечным месцы (звыч. пра хату, вёску і да т.п.);
A small village nestled near the forest to their
right. Направа ад іх каля лесу тулілася нейкая вёсачка. 3. (on, against) (пяшчотна) тулıцца, гарнуцца, прыціскацца; She nestled her
head on his shoulder. Яна прыхіліла галаву да
яго пляча.
nestling  n. птушаня, птушанё
net1  n. 1. сетка (матэрыял); a nylon net
нейлонавая сетка, сетка з нейлону 2. сетка
(прыстасаванне); a ﬁshing net рыбалоўная
сетка, невад; a mosquito net маскıтная сетка,
накамарнік; a tennis net тэнісная сетка 3. the
net сетка (у тэнісе); вароты (у футболе,
хакеі) 4. сетка (пра сістэмы дарог, правадоў,
прадпрыемстваў); a radio net радыёсетка;
a communication(s) net камунікацыйная сетка; the Net infml сетка, інтэрнэт
net2  adj. чысты (пра колькасць, вагу і да т.п.);
нета (пра вагу); net proﬁt чысты прыбытак;
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neutron
net weight чыстая вага, нета-вага; I received
5 pounds net. Я атрымаў на рукі 5 фунтаў.
netball  n. sport нетбол (жаночая
гульня, падобная да баскетбола)
nett  BrE = net2
nettle1  n. крапіва ♦ grasp the nettle рашуча брацца за складаную справу
nettle2  v. 1. infml раздражняць, злаваць,
калоць, абражаць; Barbara’s remark nettled
Peter. Заўвага Барбары ўкалола Пітэра.
2. апякаць крапівой
nettle-rash  n. med. крапıўніца, крапıўная ліхаманка
network  n. 1. сетка (дарог, каналаў,
сасудаў і да т.п.); a rail network чыгуначная сетка; the network of bloodvessels сетка крывяносных сасудаў 2. сетка, сістэма
(прадпрыемстваў, арганізацый і да т.п.); a
network of clinics сетка лячэбніц 3. тэле-/
радыёсетка; сеткавае вяшчанне; a national
television network агульнанацыянальнае
тэлебачанне
neuralgia  n. med. неўралгıя
neurologist  n. неўролаг, неўрапатолаг
neuron  n. anat. нейрон, нервовая клетка
neuroses  pl. → neurosis
neurosis  n. (pl. neuroses) 1. med.
неўроз 2. моцнае хваляванне, пачуццё і стан
вельмі моцнага страху
neurotic1  n. неўротык, неўрастэнік
neurotic2  adj. неўратычны, нервовы
neuter1  adj. 1. ling. ніякага роду
2. бясполы (пра жывёл, расліны); Worker
bees are neuter. Рабочыя пчолы не маюць
полу.
neuter2  v. пакладаць, лягчаць, кастрыраваць (жывёлу)
neutral  adj. 1. нейтральны; бесстаронні; a neutral country нейтральная краıна;
neutral waters нейтральныя воды; a neutral
opinion непрадузяты погляд; be/remain
neutral захоўваць нейтралітэт 2. нейтральны, безуважны, безудзельны (пра голас,
позірк, адносіны) 3. нейтральны, няяркі,
спакойны (звыч. пра колер) ♦ meet on neutral
ground/territory сустракацца на нейтральнай паласе
neutrality  n. нейтралітэт
neutralize, BrE -ise  v. нейтралізаваць; neutralize an acid chem. нейтралізаваць
кіслату
neutron  n. phys. нейтрон

neutron bomb
neutron bomb  n. нейтронная
бомба
never  adv. 1. ніколі, ні разу; you can
never know ніколі не ведаеш наперад; 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)! ніколі нічога падобнага не чуў і не бачыў!, ну і ну!,
вось табе і на!; the morning sun never lasts
a day ≅ шчасце і трасца – пераходныя свацці; never say die не адчайвайся; не падай духам; ≅ і чорная хмара белым воблакам абернецца
never-ending  adj. няспынны; бесперапынны; безупынны; бясконцы; This work
is never-ending. Гэтай працы канца-краю не
відаць.
nevermore  adv. dated больш ніколі
never-never  n. BrE, infml куплянне
ў растэрміноўку/у крэдыт; She bought her car
on the never-never. Яна купіла машыну ў
крэдыт.
never-never land  n. казачная
краıна дастатку і багацця; краıна, дзе здзяйсняюцца мары
nevertheless  adv. тым не менш, усё
ж, нягледзячы на
new  adj. 1. новы; a new ﬁlm новы фільм
2. незнаёмы; нязвыклы, нязвычны; This part
of Africa was new to him. З гэтай часткай
Афрыкі ён не быў яшчэ знаёмы. 3. свежы;
new bread толькі што спечаны/свежы хлеб;
new potatoes маладая бульба 4. сучасны,
найноўшы; навамодны; the newest fashions
апошнія фасоны ўбораў 5. новы, ıншы, другı;
a new day новы дзень ♦ (as) good as new як
новы/новенькі; turn over a new leaf/start a
new life пачынаць новае жыццё; выпраўляцца,
станавıцца лепшым; new broom новае начальства, новая мятла (перан.); tomorrow is
a new day ≅ раніца мудрэйшая за вечар; што
было, то бачылі, а што будзе – пабачым
newborn  adj. нованароджаны
newcomer  n. (to) 1. новапрыбыўшы, прыезджы 2. навічок, малады спецыялıст; He is a newcomer to teaching. Ён навічок у навучанні.
newfangled  adj. derog. навамодны, новаспечаны (пра ідэі, з’явы, рэчы)
new-laid  adj. свежы, толькі што знесены (пра яйка)
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newspaper
newly  adv. 1. нядаўна; a newly built
house нядаўна пабудаваны дом; a newly
married couple маладажоны, маладыя 2. занава, нанава, нанова; a newly painted gate
свежапафарбаваныя/толькі што пафарбаваныя вароты
newly-wed  n. звыч. pl. the newlyweds маладажоны, маладыя
new moon  n. маладзıк, першая квадра Месяца
news  n. 1. навіна, вестка, паведамленне,
новая інфармацыя; bad news дрэнная/кепская навіна; good news добрая/прыемная навіна; have/hear no news from smb. не атрымліваць весткі пра каго-н.; Have you heard the
news about Mary? Ты чуў навіну пра Мэры?
2. навıны, паведамленне (друку, радыё і
да т.п.); the latest news апошнія навıны;
foreign news паведамленні з-за мяжы; international news міжнародныя навıны; local/
national news паведамленні пра падзеі ў
краıне; be in the news пападаць/трапляць на
старонкі газет; аказвацца ў цэнтры ўвагі;
make the news быць прадметам газетных
паведамленняў 3. the news «Навıны» (інфармацыйная праграма радыё і тэлебачання)
♦ break the news to someone (асцярожна)
паведамляць каму-н. аб чым-н. непрыемным;
that’s news to me infml гэта для мяне навіна;
першы раз пра гэта чую; no news is good
news ≅ адсутнасць навıн – добрая навіна
news agency  n. агенцтва друку;
тэлеграфнае агенцтва
newsagent  n. прадавец газет,
часопісаў і да т.п.; кіяскёр; кіяскёрка
newsagent’s  n. газетны кіёск
newscaster  n. дыктар апошніх
навıн (на радыё ці тэлебачанні)
news conference  n. прэсканферэнцыя
newsﬂash  n. (кароткае) экстраннае
паведамленне; We interrupt our programmes
for a newsﬂash. Мы перарываем трансляцыю
нашых перадач для экстраннага паведамлення.
newshound  n. infml (занадта
руплıвы і заўзяты) рэпарцёр; рэпарцёрка (газеты); газетчык; газетчыца
newsletter  n. інфармацыйны бюлетэнь
newspaper  n. 1. газета (перыядычнае выданне); a daily/weekly newspaper
штодзённая/штотыднёвая газета; an evening
newspaper вячэрняя газета; a national

newsprint
newspaper цэнтральная газета; a newspaper
clipping газетная выразка; a newspaper
headline газетны загаловак 2. (старая) газетная папера 3. газета (выдавецтва); I think she
works for a local newspaper. Мяркую, яна
працуе ў мясцовай газеце.
newsprint  n. газетная папера
newsreader  n. BrE дыктар апошніх
навıн (на радыё ці тэлебачанні)
newsreel  n. кінахроніка, кіначасопіс
newsroom  n. аддзел навıн (у
рэдакцыі газеты, радыё ці тэлебачання)
news-stand  n. газетны латок (на
вуліцы, вакзале)
newsvendor  n. BrE прадавец
газет, газетчык
newt  n. zool. трытон
New Testament  n. the New
Testament Новы Запавет (другая частка
Бібліі)
New World  n. the New World Новы
Свет, Амерыка
New Year  n. Новы год; New Year’s
Eve навагодняя ноч, пярэдадне Новага года
(31 снежня); New Year’s Day першы дзень
Новага года (1 студзеня); Happy New Year!
З Новым годам!; the new year першыя некалькі тыдняў года; a New Year’s resolution абяцанне, якое дае сабе чалавек пад Новы год
(кінуць курыць, трымацца дыеты і да т. п.)
next1  adj. 1. наступны, якı ідзе следам;
the next turning to the left першы паварот
налева; Next, please! (Хто) наступны! (да
наведвальнікаў) 2. наступны, будучы; (the)
next day на другı дзень, (на)заўтра; next year
у наступным, будучым годзе, налета; (the)
next time другıм разам; Your papers will be
ready on Tuesday next. Вашы дакументы
будуць гатовыя на наступным тыдні ў аўторак. 3. суседні; in the next room у суседнім
пакоі; next but one праз адзıн ♦ the next
world той свет, замагıльны свет; the next
man любы, кожны; He understands this as
well as the next man. Ён разумее гэта не горш
за каго іншага.
next2  adv. 1. потым, пасля, затым; What
shall we do next? Што нам рабіць далей?
2. зноў, у наступны 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. суседні; Mary is my
next-door neighbour. Мэры – мая суседка.
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nicely
next door  adv. 1. па суседству, побач; I live next door to a café. Я жыву побач з
кафэ. 2. (to) амаль; It is next door to crime.
Гэта амаль тое самае, што і злачынства.
next to  prep. 1. побач (з/са), каля, ля; I
sat next to him. Я сядзеў побач з ім. 2. пасля;
другı па важнасці, велічынı і да т.п.; Next to
swimming his favourite sport was basketball.
Пасля плавання яго любімым відам спорту
быў баскетбол. 3. амаль; It cost me next to
nothing. Гэта мне амаль нічога не каштавала.
NFL  (скар. ад National Football
League) НФЛ, Нацыянальная футбольная
лıга (ЗША)
NHS  the NHS (скар. ад National
Health Service) Дзяржаўная служба аховы
здароўя (у Вялікабрытаніі)
nib  n. кончык, вастрыё пяра
nibble  v. 1. (at) пакусваць; есці маленькімі кавалачкамі; есці без апетыту; For
breakfast he would nibble at a piece of biscuit.
Замест снедання ён толькі пагрызе кавалачак
пячэння – і ўсё. 2. грызці; абгрызаць; адкусваць; шчыпаць, скубцı (траву) 3. паступова
разбураць, падточваць 4. не адважвацца,
не асмельвацца (на што-н.); хістацца, вагацца; nibble at an offer раздумваць над
прапановай
nibs  n. dated, infml важная персона,
шышка ♦ his nibs яго мıласць
nice  adj. 1. прыемны, мıлы, слаўны, добры; a nice smile прыемная ўсмешка; a nice
day добры/пагодлівы дзень; that’s very nice
of you гэта вельмі ласкава з вашага боку; it’s
been nice meeting you прыемна было з вамі
пазнаёміцца 2. iron. добры, добранькі; This is
a nice mess you’ve got us into! У добрую ж
гісторыю вы нас уцягнулі! 3. тонкі, востры; a
nice distinction тонкае адрозненне; a nice
shade of meaning тонкае адценне ў значэнні;
a nice ear тонкі/востры слых 4. складаны, цяжкі;
якı патрабуе вялıкай дакладнасці, асцярогі і
далікатнасці; a nice point of law складанае
юрыдычнае пытанне 5. : The porridge was
nice and hot. Аўсяная каша была па-сапраўднаму гарачая; The bus is going nice and fast.
Аўтобус ідзе даволі хутка. ♦ as nice as pie
вельмі добры, ветлівы, прыязны, абыходлівы; ≅ хоць (ты) да раны кладзı
nicely  adv. 1. добра; здавальняюча;
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

nicety
без сваіх бацькоў. 2. мıла, ветліва, прыязна;
хораша, прыемна; smile nicely мıла/прыемна
ўсміхацца 3. fml дакладна; тонка, па-майстэрску, умела; a nicely calculated quantity дакладна вылічаная велічыня
nicety  n. 1. тонкасць, далікатнасць
(у падыходзе, у пытанні і да т.п.) 2. звыч. pl.
тонкасці, дэталі; We haven’t time to consider
all the niceties of the question. Мы не маем
часу ўдавацца ва ўсе тонкасці справы. 3. fml
дакладнасць, акуратнасць; to a nicety як мае
быць, як належыць, як след; дакладна
niche  n. 1. нıша 2. сваё/належнае месца;
ﬁnd a niche for oneself знайсцı сваё месца ў
жыццı 3. econ. сфера прымянення
nick1  n. 1. парэз; зарубка, засечка, зазубрына, шчарбıна 2. the nick BrE, infml турма,
каталажка; three years in the nick тры гады ў
турме 3. дакладны момант ♦ in the (very)
nick of time infml якраз у час/у пару; у самы
апошні момант; in good nick infml у добрым
стане
nick2  v. 1. разразаць; рабıць зарубку
2. BrE, infml цягнуць, красці; Someone has
nicked my suitcase. Нехта сцягнуў мой чамадан. 3. BrE, infml зацапваць, хапаць (злачынцу); The police nicked him for stealing my
suitcase. Паліцыя сцапала яго за крадзеж
майго чамадана.
nickel1  n. 1. chem. нıкель (метал) 2. манета ў 5 цэнтаў (у ЗША, Канадзе)
nickel2  v. нікеліраваць; nickelled/nickelplated steel нікеліраваная сталь
nicker  n. BrE, dated, slang фунт стэрлінгаў
nickname1  n. мянушка
nickname2  v. даваць мянушку,
празываць; Philip’s friends nicknamed him
“Snail” because he was so sluggish. Сябры
празвалі Філіпа Смаўжом за тое, што ён быў
вельмі марудлівы.
nicotine  n. нікацıн
niece  n. пляменніца
nifty  adj. infml 1. спрытны, умелы
2. эфектыўны, карысны і просты адначасова;
a nifty little gadget for peeling potatoes эфектыўная невялıкая прылада для абірання бульбы 3. прывабны, элегантны, модны
Nigerian1  n. нігерыец; нігерыйка;
the Nigerians нігерыйцы
Nigerian2  adj. нігерыйскі
niggardly  adj. 1. скупы, скнарлівы,
прагны 2. мізэрны, убогі; нікчэмны (пра падарунак, зарплату і да т. п.)
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nightmare
niggle  v. 1. хваляваць, не даваць спакою,
раздражняць (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.) прыдзірацца да дробязі
3. займацца глупствам, пусцякамі; разменьвацца на дробязі
night  n. 1. ноч; вечар; at night уначы, уночы, ноччу; увечары, увечар, вечарам; by
night на працягу ўсёй ночы, (праз) усю ноч;
last night учора вечарам; all night long усю
ноч напралёт 2. вечар, адведзены ці вызначаны для якога-н. мерапрыемства; ﬁrst night
прэм’ера, першы паказ (спектакля, цыркавой праграмы і да т.п.) ♦ at/in the dead of
night глыбокай ноччу; у глухую поўнач;
night and day/day and night і дзень і ноч,
увесь час; бесперастанку, безупынна; have
an early/a late night рана/позна класціся
спаць; have a good/bad night добра/дрэнна
спаць; good night! добрай ночы!, дабранач!;
make a night of it infml прагуляць/прап’янстваваць усю ноч
night blindness  n. med. курыная слепата, нікталопія (хвароба вачэй)
nightcap  n. 1. шклянка/кілıшак
(спіртнога) перад сном 2. начны каўпак
nightclub  n. начны клуб
nightdress  n. BrE начная кашуля
(жаночая)
nightfall  n. змярканне, надыход ночы;
by nightfall пад вечар
nightie  n. infml начная кашуля
(жаночая)
nightingale  n. zool. салавей
nightjar  n. zool. казадой, ляляк
(птушка)
nightlife  n. начное жыццё (горада)
nightlight  n. начнıк (няяркая
лямпачка або свечка)
nightlong1  adj. якı працягваецца/доўжыцца/не спыняецца ўсю ноч; a nightlong
vigil начное няспанне, дзяжурства
nightlong2  adv. на працягу ўсёй ночы,
усю ноч (напралёт)
nightly1  adj. штовячэрні, штоночны; a
nightly news broadcast штовячэрняя праграма навıн
nightly2  adv. 1. штовечар, кожны вечар;
штоноч, кожную ноч 2. па вечарах; па начах
nightmare  n. 1. кашмар; страшны/жудасны сон; Last night I had a nightmare.
(Сёння) уночы мне прысніўся кашмар.

nightmarish
2. жах, кашмар; the nightmares of war жахі
вайны
nightmarish  adj. кашмарны,
жахлıвы, жудасны, страшны
night owl  n. infml паўночнік, начнıк;
паўночніца, начнıца (пра таго, хто не кладзецца спаць да позняй ночы)
night school  n. вячэрнія курсы, вячэрняя школа
nightshade  n. bot. паслён, лıснік; the
nightshade family сямейства паслёнавых
night shift  n. 1. начная змена (прамежак часу); He was on the night shift. Ён
працаваў у начную змену. 2. начная змена
(група людзей)
night-time  n. начны час, ноч; in
the night-time уначы, уночы, ноччу; animals
that hunt at night-time жывёлы, што палююць уначы
nightwatchman  n. начны вартаўнıк/стораж; начная вартаўнıца/старожка
nihilism  n. нігілıзм
nil  n. 1. sport нуль; They won the match
three nil. Яны выйгралі матч з лікам 3:0.
2. нуль, нічога; reduce the danger to nil зводзіць небяспеку да нуля
nimbi  pl. → nimbus
nimble  adj. 1. жвавы, борзды, рухавы
(пра чалавека); nimble ﬁngers спрытныя пальцы; He is nimble on his feet. Ён вельмі
рухавы. 2. жывы, гıбкі (пра розум); nimble
wits знаходлівасць, дасцıпнасць, кемлівасць
nimbly  adv. жвава, борзда, рухава,
хутка
nimbus  n. (pl. nimbi or nimbuses)
1. дажджавое воблака 2. німб, арэол, ззянне
nincompoop  n. infml, dated дурань, дурны; дурнıца, дурная
nine  num., n. дзевяць; дзявяцера; дзявятка; nine hundred дзевяцьсот; the nine of
diamonds званковая дзявятка (у картах)
♦ nine times out of ten у большасці выпадкаў,
амаль заўсёды; a nine days’ wonder злоба
дня, кароткачасовая сенсацыя; be on cloud
nine ≅ быць на сёмым/дзясятым небе (ад
радасці, шчасця і да т.п.); быць на вышынı
шчасця; адчуваць сябе бязмерна шчаслıвым;
dressed (up) to the nines infml вельмі (шыкоўна) разадзеты; расфранчаны
ninepins  n. sport кеглі
nineteen  num. дзевятнаццаць ♦ talk
nineteen to the dozen infml трашчаць;
гаварыць бесперастанку/не змаўкаючы
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nirvana
nineteenth  num., n. дзевятнаццаты;
a nineteenth дзевятнаццатая частка, адна
дзевятнаццатая
ninetieth  num., n. дзевяносты; a
ninetieth дзевяностая частка, адна дзевяностая
ninety  num. дзевяноста; the nineties
дзевяностыя гады ♦ ninety-nine times out of
a hundred у большасці выпадкаў, амаль
заўсёды
ninth  num., n. дзявяты; a ninth дзявятая
частка, адна дзявятая
nip1  n. 1. шчыпок; give smb. a nip
ушчыпнуць каго-н. 2. укус; The dog gave me
a nip on the arm. Сабака ўкусіў мяне за руку.
3. пахаладанне; There’s a nip in the air today.
Сёння мароз пашчыпвае. 4. infml глыток, чарачка (спіртнога); a nip of whisky глыток,
чарачка вıскі; take a nip прапусцıць па маленькай
nip2  v. 1. шчыпаць; цяпнуць (пра сабаку);
The crab nipped my hand. Краб ушчыпнуў
мяне за руку. 2. прыцıснуць, прышчамıць;
I nipped my ﬁnger in the door. Я прыціснуў
палец дзвярамі. 3. псаваць, шкодзіць (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. стрымліваць,
спыняць, падаўляць 5. BrE, infml хутка ісцı,
спяшацца; I’ll nip on ahead. Я пабягу наперад; nip down/out to the shop infml забегчы
ў краму ♦ nip smth. in the bud выкараняць;
падаўляць што-н. у зародку
nip in  phr.v. infml уціскацца, праціскацца, пралазіць (уперад); She nipped in just
in front of me. Яна праціснулася і стала якраз
перада мной.
nip off  phr.v. адшчыпваць, прышчып ваць (звыч. пра расліны); She nipped off
a dead ﬂower. Яна адшчыпнула засохлую
кветку.
nipper  n. BrE, infml малыш; малышка
nippers  n. tech. вастрагубцы; кусачкі;
шчыпцы
nipple  n. 1. сасок (грудзей) 2. соска
3. tech. нıпель
nippy  adj. infml 1. вельмі халодны; a
nippy morning халодная раніца; The weather
is nippy today. Сёння марозіць. 2. BrE шпаркі,
рухавы; You’ll have to be nippy if you want to
be on time. Табе трэба варушыцца, калі не
хочаш прыпазніцца.
nirvana  n. нірвана

nisi
nisi  conj. калı не; decree nisi law умоўная пастанова суда (набывае сілу з вызначанага тэрміну, калі да гэтага часу яна не будзе скасавана)
nit  n. 1. гнıда (яйцо вошы) 2. BrE, infml
крэцıн, ідыёт, тупıца; крэцıнка, ідыётка,
тупıца
nit-picking  n. infml шуканне недахопаў, прыдзıркі з-за дробязей; ≅ лоўля блох
nitrate  n. chem. нітрат, соль або эфıр
азотнай кіслаты
nitric  adj. chem. азотны; nitric acid
азотная кіслата
nitrogen  n. chem. азот
nitroglycerine  n. нітрагліцэрына
nitty-gritty  n. infml the nitty-gritty сутнасць справы, канкрэтныя дэталі, «уся кухня»; the nitty-gritty of politics палітычная
кухня
nitwit  n. infml крэцıн, тупıца, дурань;
крэцıнка, тупıца, дурнıца
no1  n. (pl. noes) 1. адмова, адмоўнае рашэнне 2. the noes галасы супраць; The noes
have it! Большасць супраць!
no2  adj. 1. ніякі, 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 parking! Стаянка забаронена! 3. infml не (азначае немагчымасць); there is no saying/telling
немагчыма сказаць; There is no knowing what
may happen. Хто ведае, што можа здарыцца.
no3  adv. не, ніколькі не; no longer ужо не;
больш не; He is no longer in London. У Лондане яго ўжо няма; no more (больш) няма
чаго, нічога 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) нумар
No. 10 (пісьмовае скар. ад Number Ten Downing Street) infml рэзідэнцыя прэм’ер-мінıстра Вялікабрытаніі
Noah  n. bibl. Ной ♦ Noah’s ark/the Ark
Ноеў каўчэг
nob  n. BrE, infml, dated важная птушка,
(важная) шышка (пра значную, уплывовую
асобу); The nobs live in those big houses.
Важныя шышкі жывуць у тых вялікіх дамах.
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node
nobble  v. BrE, infml 1. псаваць каня,
рабıць шкоду каню (перад спаборніцтвам)
2. падкупляць, даваць хабар; nobble witnesses падкупляць сведак
Nobel prize  n. Нобелеўская прэмія
nobility  n. 1. высакароднасць, велікадушнасць 2. (вышэйшае) дваранства,
знаць, арыстакратыя; тытулаванае дваранства (у Англіі); the nobility дваранскае саслоўе
noble1  n. 1. арыстакрат 2. hist. дваранıн
3. тытулаваная асоба, пэр (у Англіі)
noble2  adj. 1. высакародны, велікадушны 2. знатны, тытулаваны 3. вялıкасны, велічны; a noble monument велічны помнік
4. высакародны (пра такія металы, як золата, серабро, плаціна)
nobleman  n. (pl. -men) 1. арыстакрат 2. hist. дваранıн 3. тытулаваная асоба;
пэр (у Англіі)
noble-minded  adj. высакародны, велікадушны
noblewoman  n. (pl. -women)
1. арыстакратка 2. hist. дваранка 3. тытулаваная асоба; жонка пэра (у Англіі)
nobody1  n. нікчэмнасць, «пустое месца»; He’s a mere nobody. Ён поўная нікчэмнасць.
nobody2  pron. ніхто; nobody else
ніхто ıншы; There’s nobody here. Тут нікога
няма. ♦ there’s nobody at home ≅ не ўсе дома; клёпкі ў галаве нестае
nocturnal  adj. fml начны; a nocturnal
visit начны візıт; a nocturnal bird начная
птушка
nocturne  n. mus. накцюрн
nod1  n. ківок (у знак згоды або прывітання); give a nod ківаць галавой ♦ give
smb./smth. the nod infml выказваць адабрэнне каму-н.; даваць згоду/дазвол на што-н.;
The director gave my plan the nod. Дырэктар
ухваліў мой план; a nod is as good as a
wink ≅ намёк зразумелы; доўга тлумачыць
не трэба; on the nod BrE, infml без фармальнасцей; без галасавання; па ўзаемнай згодзе
nod2  v. 1. ківаць (галавой); nod one’s head
ківаць галавой; nod a greeting вітацца кіўком
(галавы); nod assent сцвярджальна кіўнуць
галавой 2. торкаць носам, драмаць
nod off  phr.v. infml торкаць носам,
драмаць
noddle  n. infml, dated кацялок, мазгаўня,
мазгı
node  n. 1. tech. вузел, вузлавы пункт, месца
перакрыжавання/стыку (чаго-н.) 2. нараст,

Noel
патаўшчэнне; a lymph node anat. лімфатычны
вузел
Noel  n. Нараджэнне Хрыстова (у песнях, гімнах, на паштоўках)
noes  pl. → no1
noggin  n. 1. infml кацялок, мазгаўня,
мазгı; Think! Use your noggin! Думай!
Варушы мазгамі! 2. невялıкая колькасць
алкагольнага напıтку (звыч. чвэрць пінты:
англ. = 0,142 л., амер. = 0,118 л.)
nohow  adv. joc. ніяк, аніяк, ніякім
чынам
noise  n. 1. гук, шум; гоман; гвалт; грукат
(звыч. непрыемны); Try not to make a noise
when you go downstairs. Пастарайся не шумець, як будзеш спускацца па ўсходах.
2. tech. перашкода, перашкоды ♦ make
a noise about smth. infml узнімаць шум з-за
чаго-н.; make noises about smth. infml даваць
зразумець што-н., намякаць на што-н.; make
encouraging noises выказваць адабрэнне/
падтрымку, падбадзёрваць
noiseless  adj. бясшумны, бязгучны,
цıхі
noisome  adj. fml агıдны, моташны;
смярдзючы, смуродны; a noisome smell
смурод
noisy  adj. шумны, шумлıвы; be noisy
шумець
nomad  n. 1. намад, качэўнік
2. вандроўнік, падарожнік
nomadic  adj. 1. намадны, качавы;
nomadic tribes качавыя плямёны 2. вандроўны, якı не мае месца пастаяннага жыхарства
no-man’s-land  n. нічыйная
зямля; нейтральная зона/паласа
nom de plume  n. (pl. noms de
plume) псеўданıм пісьменніка
nomenclature  n. fml 1. наменклатура; спіс, пералıк; geographical nomenclature геаграфıчная наменклатура 2. тэрміналогія
nominal  adj. 1. намінальны; фіктыўны; His position as director is nominal. Ён
толькі намінальна лічыцца дырэктарам.
2. мізэрны, нязначны, мізэрна малы; сімвалıчны (пра кошт, плату, колькасць грошай); His grandfather got the rest of the land at
a nominal price. Астатнюю частку зямлі яго
дзядуля набыў па сімвалічнай цане. 3. ling.
іменны
nominate  v. 1. (as/for) вылучаць
кандыдата (на выбарах, на пасаду і да т.п.);
nominate smb. for the new president of
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nondescript
the ﬁrm прапаноўваць чыю-н. кандыдатуру
на пасаду дырэктара фıрмы; nominate smb.
as best actor вылучаць каго-н. на прысваенне
ганаровага звання лепшага акцёра 2. (as/to)
назначаць, прызначаць (на пасаду) 3. вызначаць, прызначаць, удакладняць (дату,
тэрмін)
nomination  n. 1. вылучэнне кандыдата (на выбарах і для прызначэння на
пасаду) 2. назначэнне, прызначэнне (на
пасаду)
nominative  n. ling. назоўны склон
nominee  n. кандыдат (на выбранне,
назначэнне або прыём куды-н.)
noms de plume  pl. → nom de
plume
nonagenarian  n. чалавек ва
ўзросце ад дзевяноста да дзевяноста дзявяцı
гадоў; дзевяностагадовы (чалавек)
non-aggression  n. ненападзенне,
ненапад; a non-aggression pact пакт аб ненападзенні
non-alcoholic  adj. безалкагольны
non-aligned  adj. недалучаны;
нейтральны; the non-aligned countries недалучаныя краıны
non-attendance  n. ненаведванне, ненаведанне (заняткаў); нез’яўленне,
няяўка (на сход)
nonce-word  n. ling. аказіянальнае
слова; слова, утворанае толькі для дадзенага
выпадку
nonchalant  adj. 1. бестурботны,
бесклапотны 2. абыякавы, бясстрасны; a
nonchalant attitude to one’s illness абыякавае
стаўленне да хваробы
non-combatant  adj. mil. нестраявы, тылавы; якı не ўдзельнічае ў баявых аперацыях
non-commissioned ofﬁcer 
n. сяржант, унтэр-афіцэр, ваеннаслужачы
сяржанцкага саставу
noncommittal  adj. ухıлісты, унıклівы, няпэўны (адказ)
nonconformist  n. 1. іншадумец, дысідэнт; дысідэнтка; a political nonconformist палітычны дысідэнт 2. нонканфармıст; вераадступнік, дысідэнт, сектант;
нонканфармıстка; вераадступніца, дысідэнтка, сектантка
nondescript  adj. звычайны, без
асаблıвых прымет, няпэўнага выгляду; якı
нічым не вылучаецца; якı складана вызначыць

none
none1  pron. 1. ніхто, нішто, ні адзıн/ніводзін; ні адна/ніводная; next to none амаль
нічога, вельмі мала; 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. ніколькі; нічуць, анı; ні
кроплі; 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. толькі;
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. зусıм не; none too well не
вельмі што, дрэнны; He was none too soon.
Ён ледзь паспеў; The salary they pay me is
none too high. Мая заработная плата зусім не
вялікая. 2. ніяк, ніколькі; 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. нікчэмнасць,
«пустое месца» (пра чалавека) 2. нешта
неіснуючае, выдумка
nonesuch  n. dated верх дасканаласці,
узор (пра чалавека, прадмет)
nonetheless  adv. fml тым не менш,
усё ж, нягледзячы на; It was not a difﬁcult
task, but they failed nonetheless. Заданне не
было такім ужо складаным, але, нягледзячы
на гэта, яны не здолелі яго выканаць.
non-existent  adj. неіснуючы
non-ﬂammable  adj. неўзгаральны, негаручы
non-interference  n. неўмяшанне (у справы іншых дзяржаў)
non-intervention  n. неўмяшанне (у справы іншых дзяржаў); a non-intervention policy/a policy of non-intervention
палıтыка неўмяшання
non-iron  adj. якı не патрабуе прасавання; non-iron fabric тканıна, якая не патрабуе прасавання
non-nuclear  adj. няядзерны; якı
не прымяняе ядзерную зброю; a non-nuclear
country няядзерная краıна
nonpareil  n. fml верх дасканаласці,
узор (пра чалавека, прадмет)
non-payment  n. неплацеж, няплата, нявыплата; non-payment of tax неплацеж падатку
non-proﬁt  adj. не разлıчаны на
атрыманне прыбытку, некамерцыйны; a non-
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no one
proﬁt organization грамадская арганізацыя
(дабрачынная, асветніцкая і да т.п.)
non-proﬁt-making  BrE =
non-proﬁt
non-proliferation  n. нераспаўсюджанне ядзернай зброі
non-renewable  adj. неаднаўляльны; non-renewable resources неаднаўляльныя рэсурсы
non-resident  n. 1. нерэзідэнт;
іншаземец, якı не пражывае пастаянна ў дадзенай краıне; прыезджы 2. чалавек, якı не
пражывае ў дадзенай гасцıніцы; The bar is
open to non-residents. Бар адкрыты для
публікі.
nonsense  n. 1. глупства, лухта, бязглуздзіца, бяссэнсіца; talk nonsense гаварыць
абы-што, вярзцı глупства, плесці лухту 2. абсурд, абсурднасць; no nonsense! даволі!/досыць глупства! 3. глупства, дзівацтва; недарэчныя ўчынкі; Children, stop that nonsense!
Дзеці, хопіць ужо дурэць!
nonsensical  adj. недарэчны, бязглузды, абсурдны
non-smoker  n. 1. некурэц 2. BrE
вагон/купэ для некурцоў
non-smoking  adj. для некурцоў;
a non-smoking area месца для некурцоў (у
цягніку, кінатэатры і да т.п.)
non-standard  adj. 1. ling. нестандартны; якı не адпавядае нормам літаратурнай мовы 2. нестандартны, некандыцыйны
non-stick  adj. з антыпрыгарным
пакрыццём (напр., тэфлонавым); да якога не
прыгарае ежа (пра посуд)
non-stop1  adj. безупынны, бесперапынны, няспынны; a non-stop ﬂight беспасадачны пералёт
non-stop2  adv. безупынна, бесперапынна, няспынна; The train goes to London
non-stop. Цягнік ідзе да Лондана без прыпынкаў.
non-union  adj. 1. якı не з’яўляецца членам прафсаюза 2. якı не мае прафсаюзнай арганізацыі або не прымае на працу
яе членаў (пра завод, фірму і да т.п.)
noodle  n. локшына; noodle soup суп з
локшынай
noon  n. поўдзень, паўдня; at noon апоўдні, апаўднı, у поўдзень ♦ morning, noon, and
night увесь час, з раніцы да ночы
no one  pron. ніхто

noose
noose  n. 1. пятля 2. аркан, ласо 3. пастка 4. the noose пакаранне смерцю праз
павешанне
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. таксама не; I can’t swim. – Nor can I. Я не
ўмею плаваць. – Я таксама не ўмею.
Nordic  adj. нардычны, скандынаўскі;
Nordic countries краıны Паўночнай Еўропы
norm  n. норма, стандарт; a deviation
from the norm адхіленне ад нормы; social
norms правілы паводзін у грамадстве
normal  adj. 1. нармальны, звычайны
2. псіхıчна нармальны
normalize, BrE -ise  v. нармалізаваць, прыводзіць у норму, упарадкоўваць
normally  adv. 1. нармальна 2. звычайна, як правіла
Norman  adj. нармандскі; the Norman
Conquest заваяванне Англіі нарманамі
(1066 г.); Norman architecture нармандскі
архітэктурны стыль (англійскі варыянт раманскага стылю архітэктуры XI–XII стст.)
north1  n. поўнач; naut. норд; to the north
of на поўнач ад
north2  adj. паўночны; a north wind паўночны вецер, норд
north3  adv. на поўнач, у паўночным
напрамку; This village lies north of London.
Гэтая вёска ляжыць на поўнач ад Лондана;
They were heading north. Яны накіроўваліся
на поўнач.
north-east  n. паўночны ўсход; naut.
норд-ост
north-easter  n. моцны паўночнаўсходні вецер; naut. норд-ост
northerly  adj. 1. паўночны (пра вецер)
2. павернуты/накіраваны на поўнач; in a
northerly direction на поўнач, у паўночным
напрамку
northern  adj. паўночны; the Northern
hemisphere Паўночнае паўшар’е
northerner  n. паўночнік, жыхар поўначы/паўночнай часткі краıны
northern lights  n. the northern
lights паўночнае ззянне
northernmost  adj. самы паўночны
North Pole  n. the North Pole Паўночны полюс
northward  adj. паўночны (пра
напрамак); якı размешчаны на поўнач ад; якı
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nosy parker
накіраваны/звернуты на поўнач; a northward
journey падарожжа на поўнач/у паўночным
напрамку
northwards  adv. на поўнач, у паўночным напрамку
north-west  n. паўночны захад; naut.
норд-вест
north-wester  n. моцны паўночназаходні вецер; naut. норд-вест
Norwegian1  n. 1. нарвежац; нарвежка; the Norwegians нарвежцы 2. нарвежская
мова
Norwegian2  adj. нарвежскі
Nos/nos pl. → No./no.
nose1  n. 1. нос; blow one’s nose смаркацца; Stop picking your nose! Кінь у носе калупацца! 2. нос (карабля, самалёта і да т. п.)
3. чуццё, нюх; a dog with a good nose сабака
з добрым нюхам ♦ have a good nose for
smth. мець добры нюх на што-н.; беспамылкова вызначаць/ацэньваць што-н. (пра
чалавека); (right) under smb.’s (very) nose
infml пад самым носам; have one’s nose in
the air/with one’s nose in the air infml драць/
задзіраць нос, трымаць сябе высакамерна; ≅
фıгай/крукам носа не дастаць, без фıгі ні да
носа; look down one’s nose at smb. infml
глядзець звысоку/з пагардай на каго-н.; poke
one’s nose into smth. infml соваць/утыкаць
нос у што-н.; turn one’s nose up at smth.
infml вярнуць нос ад чаго-н.; pay through
the nose заплацıць шалёныя грошы
nose2  v. 1. рухацца павольна і асцярожна
(пра машыны, караблі і да т.п.) 2. нюхаць,
абнюхваць (пра жывёл) 3. infml (into) соваць/утыкаць нос у чужыя справы
nose about/around/round 
 phr.v. вынюхваць, выведваць, вызнаваць
nose out  phr.v. infml пранюхаць,
разведаць
nosebleed  n. крывацёк з носа,
насавы крывацёк
nosedive  n. 1. пікıраванне, піке (пра
самалёт) 2. рэзкае падзенне/зніжэнне (цэн);
Prices took a nosedive. Цэны рэзка знізіліся.
nosey  = nosy
nostalgia  n. настальгıя, туга па
радзıме/па мінулым
nostril  n. ноздра
nosy  adj. infml, derog. празмерна цікаўны, пранырлівы
nosy parker  BrE, infml, derog.
чалавек, якı ўсюды cовае свой нос

not
not  adv. 1. не, ні (у спалучэнні з дапаможнымі 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 напэўна/мабыць 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! канешне
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. нотабена, «звярнı
ўвагу», «прымı да ведама» (памета на палях
дакументаў каля слоў, на якія трэба
звярнуць асаблівую ўвагу, мае выгляд NB/nb)
notable  adj. (for) варты ўвагі, значны,
важны; выдатны; notable events важныя
падзеі; notable artists знакамıтыя мастакı; a
man notable for his wit чалавек, вядомы
сваёй дасцıпнасцю
notary  n. натарыус
notation  n. натацыя, сістэма ўмоўных пісьмовых абазначэнняў; musical notation нотны запіс
notch  n. 1. ступень; узровень 2. зарубка,
зарубіна, засечка (звыч. у форме англійскай
літары V); make/cut a notch on a stick
рабıць засечку на палцы
note1  n. 1. запіс, нататка; make a note of
smth. запıсваць/занатоўваць што-н.; make/
take notes (of a lecture) рабıць нататкі,
канспектаваць (лекцыю) 2. кароткае пісьмо,
запıска; a note of thanks пісьмо з падзякай; a
suicide note перадсмяротная запıска (самагубцы); an exchange of notes абмен (дыпламатычнымі) нотамі 3. заўвага, каментарый
(да слова, абзаца і да т.п.); See note 5, page
138. Глядзі заўвагу 5, старонка 138. 4. банкнота; a ₤5 note банкнота ў 5 фунтаў 5. mus. нота, тон 6. увага; worthy of note варты ўвагі
♦ hit/strike the right note узяць правільны
тон; трапіць/патрапіць у тон; крануць адпаведную струну; take note of smth. звярнуць
увагу на што-н.; прыняць што-н. да ведама
note2  v. 1. заўважаць, звяртаць увагу;
Note how to do it. Глядзіце, як гэта робіцца.
2. упамінаць, згадваць; адзначаць; заўважаць
note down  phr.v. запсваць, занатоўваць
notebook  n. сшытак, запісная кнıжка, нататнік
noted  adj. (for) славуты, шырокавядомы, знакамıты; a town noted for its parks горад, знакамıты сваıмі паркамі
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notify
notepad  n. блакнот
notepaper  n. паштовая папера;
headed notepaper фıрменны бланк, бланк
установы
noteworthy  adj. варты ўвагі;
There’s nothing particularly noteworthy in this
book. У гэтай кнізе няма нічога асабліва
цікавага.
nothing  pron. 1. нічога, нішто; I need
nothing. Мне нічога не трэба. 2. няма чаго, нечага; I have nothing to do. Мне няма чаго
рабіць ♦ for nothing бясплатна; not for
nothing нездарма, не без падстаў, не без
прычыны; quarrel for nothing пасварыцца
без дай прычыны/з-за дробязі; nothing but
толькі, нішто акрамя/апрача; nothing much
нічога асаблıвага; nothing like as good infml
далёка/зусıм не такı ўжо добры; nothing of
the kind/of the sort infml нічога падобнага;
(there’s) nothing to it (гэта) зусıм не складана, надзвычай лёгка; ≅ прасцей паранай рэпы, прасцей простага; next to nothing амаль
нічога; have nothing to do with не мець ніякага дачынення да/нічога агульнага з; say
nothing of не гаворачы 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. увага; take notice of smth.
звяртаць увагу на што-н., зважаць на што-н.;
надаваць значэнне чаму-н.; bring smth. to
smb.’s notice звярнуць увагу каго-н. на
што-н.; come to smb.’s notice прыцягваць (да
сябе) увагу каго-н.; escape notice выпадаць
з-пад увагі; праходзіць па-за ўвагай 2. аб’ява,
абвестка; put up a notice павесіць аб’яву; a
notice of death кароткі некралог, жалобная
абвестка 3. паведамленне, папярэджанне;
until further notice да наступнага паведамлення; give notice папярэджваць, папераджаць
(аб звальненні, ад’ездзе і да т.п.) 4. рэцэнзія, водгук ♦ at short/at a moment’s notice
у апошнюю хвілıну/апошні момант; зараз
жа, неадкладна, на першае патрабаванне
notice2  v. заўважаць, прымячаць, звяртаць
увагу; Did you notice whether I turned the gas
off? Ты не заўважыла, ці выключыў я газ?
noticeable  adj. 1. прыметны; значны 2. варты ўвагі
noticeboard  n. BrE дошка аб’яў
notify  v. (of) 1. паведамляць, апавяшчаць; We notiﬁed the police of the loss. Мы паведамілі ў паліцыю пра страту. 2. аб’яўляць,
апавяшчаць, даводзіць да чыйго-н. ведама

notion
notion  n. 1. паняцце, уяўленне; have no
notion of smth. не мець (а)ніякага ўяўлення
аб чым-н. 2. меркаванне, погляд, думка
3. капрыз, дзівацтва, недарэчнае жаданне
notional  adj. 1. fml разумовы; абстрактны, адцягнены 2. ling. паняцıйны; знамянальны
notorious  adj. (for) сумна вядомы,
праславуты, пра якога ходзіць дрэнная слава;
be notorious for smth. славіцца чым-н. дрэнным/благıм; a notorious liar страшэнны
лгун, хлус, манюка
notwithstanding1  adv. fml тым
не менш, усё ж, аднак
notwithstanding2  prep. fml
нягледзячы на; наперакор, насуперак
nougat  n. нуга (кандытарскі выраб)
nought  n. 1. BrE нуль; nought point one
(0,1) нуль цэлых адна дзясятая 2. lit. нішто
♦ bring to nought разараць; зводзіць на
нішто; come to nought быць беспаспяховым/
дарэмным/марным, сыходзіць на нішто
noughts and crosses  n. BrE
крыжыкі і нулікі (гульня)
noun  n. ling. назоўнік; a common noun
агульны назоўнік; Proper nouns begin with
a capital letter. Уласныя назоўнікі пішуцца з
вялікай літары.
nourish  v. 1. кармıць, харчаваць, сілкаваць, жывıць 2. fml жывıць, песціць (надзею,
мару і да т.п.); nourish dreams of a trip
abroad песціць мары паехаць за мяжу
nourishing  adj. пажыўны, спажыўны
nourishment  n. fml 1. харчаванне,
сілкаванне 2. харч, ежа
nouveau riche  n. нуварыш
nouveaux riches  pl. → nouveau
riche
Nov. (пісьмовае скар. ад November) лістапад
novel1  n. раман; a historical novel
гістарычны раман; a short novel аповесць,
навела
novel2  adj. новы, незвычайны; a novel
suggestion арыгінальная прапанова
novelist  n. (пісьменнік-)раманıст
novella  n. аповесць, навела
novelty  n. 1. навізна; The novelty has
worn off. Пачуццё навізны сцерлася. 2. навіна, навıнка
November  n. лістапад; a misty
November morning туманная лістападаўская
раніца
novice  n. 1. навічок, пачынаючы, пачатковец (у працы, прадмеце і да т.п.) 2. конь,
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nuclear-free
якı яшчэ не браў прыза 3. паслушнік; паслушніца (у манастыры)
now  adv. 1. зараз, цяпер 2. тады, у той
час/момант (у апавяданні); just now зараз;
толькі што; from now on ад/з гэтага часу;
надалей, у далейшым; up to now да гэтай
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 часам, час ад часу; (it’s) now or never за
раз ці ніколі; 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, цяпер
nowhere  adv. 1. нідзе, нікуды;
nowhere else больш нідзе 2. няма дзе, недзе;
няма куды, некуды; I have nowhere to go. Мне
няма куды ісці. ♦ get/go nowhere нічога не
дасягнуць, не дабıцца свайго, пацярпець фіяска; nowhere to be found бясследна знıкнуць,
як у ваду кануць, нідзе няма (чаго-н.);
nowhere near ніколькі, 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 шкодны, згубны;
нездаровы; атрутны, ядавıты; noxious gases
ядавıтыя газы
nozzle  n. здымны наканечнік, насадка
nth  adj. 1. math. n-ны, энны, любы; ten to
the nth power дзесяць у эннай ступені, дзесяць у ступені n; 2. infml энны, соты, тысячны; for the nth time не раз, каторы раз, соты/
тысячны раз; I’ve read it for the nth time.
Я прачытаў гэта тысячны раз. ♦ to the nth
degree у найвышэйшай ступені, надзвычайна, да крайнасці
nuance  n. нюанс, адценне (у гуках,
колерах, меркаваннях і да т. п.)
nub  n. сутнасць; the nub of the problem
сутнасць праблемы
nuclear  adj. ядзерны; nuclear energy/
power ядзерная энергія; a nuclear reactor
ядзерны рэактар; nuclear disarmament
ядзернае раззбраенне
nuclear family  n. нуклеарная/
малая сям’я; сям’я, якая складаецца з бацькоў і дзяцей
nuclear-free  adj. бяз’ядзерны; a
nuclear-free zone бяз’ядзерная зона; a campaign for a nuclear-free world кампанія за
свет без ядзернай зброі

nuclei
nuclei  pl. → nucleus
nucleus  n. (pl. nuclei) 1. phys. ядро
(атама) 2. biol. ядро (клеткі) 3. ядро; цэнтр;
ячэйка 4. ling. ядро; элемент, якı ў межах
склада або слова атрымлівае галоўны націск
5. ling. ядро словазлучэння, сказа
nude1  n. 1. аголеная фігура (у жывапісе,
скульптуры) 2. аголенае/голае цела ♦ in
the nude галышом, галяком
nude2  adj. аголены, голы
nudge  v. злёгку кранаць, штурхаць локцем (каб прыцягнуць чыю-н. увагу); nudge
smb. into/towards (doing) smth. падштурхоўваць каго-н. да якога-н. дзеяння; наводзіць
на думку
nudism  n. нудызм (культ аголенага
цела)
nudist  n. нудыст; a beach for nudists
пляж для нудыстаў
nudity  n. 1. галізна, аголенасць 2. голае цела
nugget  n. 1. самародак (пра каштоўны
метал); a gold nugget залаты самародак
2. крупıнка чаго-н. каштоўнага; nuggets of
information крупıнкі інфармацыі
nuisance  n. 1. непрыемнасць, прыкрасць; what a nuisance! як шкада!; якая прыкрасць! 2. надакучлівы, нудны, невыносны
чалавек; Don’t make a nuisance of yourself. Не
дакучай.
nuke  n. infml ядзерная зброя
null  adj. нулявы; якı адсутнічае; якога
няма ♦ null and void law несапраўдны; якı не
мае законнай сıлы
nullify  v. fml 1. рабıць несапраўдным,
касаваць; ануляваць (дагавор, пагадненне,
загад) 2. зводзіць на нішто/да нуля
numb  adj. 1. здранцвелы, знямелы;
зацёклы; numb with cold адубелы, скарчанелы (ад холаду); be/go numb нямець, дранцвець, зацякаць; дубець, карчанець (на холадзе) 2. змярцвелы, знямелы, застылы; numb
with grief знямелы ад гора
number1  n. 1. лік, лıчба; odd and even
numbers цотныя і няцотныя лıкі 2. нумар
(дома, тэлефона, часопіса, праграмы і да т.п.);
Wrong number! Не туды папалі! 3. лік, колькасць; a number of некалькі; a great/large
number шмат, многа; quite a number of
people даволі многа народу 4. ling. лік;
plural number множны лік ♦ numbers game
падтасоўка (статыстычных) даных, ашуканства; have/get smb.’s number infml раскусıць
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nurse
каго-н., зразумець чые-н. намеры; smb.’s
number is up infml ≅ каму-н. канец/канцы/
хана; чыя-н. песенька спета
number2  v. 1. нумараваць; number
pages нумараваць старонкі; His days are
numbered. Яго дні злічаны. 2. налıчваць;
налıчвацца; His class numbers 24. У яго класе
24 вучні. 3. fml прылічаць, прылıчваць, лічыць;
He is numbered among the best modern writers.
Яго прылічваюць да лепшых сучасных
пісьменнікаў.
number plate  n. BrE нумарны
знак (машыны)
Number Ten  n. рэзідэнцыя прэм’ермінıстра Вялікабрытаніі
numeracy  n. веданне арыфметыкі,
уменне лічыць
numeral  n. 1. лıчба; Arabic/Roman
numerals арабскія/рымскія лıчбы 2. ling. лічэбнік
numerator  n. math. лıчнік (дробу); 3 is the numerator and 5 the denominator
in 3/5. У дробе 3/5 лічнік 3, а назоўнік 5.
numerical  adj. лıчбавы; лıкавы; колькасны; numerical data лıчбавыя даныя; numerical superiority колькасная перавага; in
numerical order па парадку нумароў; in
ascending/descending numerical order па
ўзрастанні/убыванні (нумароў)
numerous  adj. fml шматлıкі; in
numerous cases у многіх выпадках
numismatics  n. нумізматыка
numismatist  n. нумізмат; нумізматка
nun  n. манашка
nuncio  n. (pl. nuncios) папскі нунцый
nuncios  pl. → nuncio
nunnery  n. dated жаночы манастыр
nuptial  adj. fml шлюбны, вясельны
nurse1  n. 1. санітарка; сядзелка; a
registered nurse медыцынская сястра; a male
nurse санітар 2. dated нянька, няня
nurse2  v. 1. даглядаць, выходжваць (хворага); nurse back to health выхадзіць (хворага) 2. лячыць, лячыцца; She is at home, nursing a cold. Яна сядзіць дома і лечыцца ад
прастуды. 3. затойваць, песціць (пра пачуцці); nurse resentment/wrath затойваць крыўду/злосць 4. даглядаць; песціць; гадаваць,
вырошчваць (маладыя парасткі, саджанцы і
да т.п.) 5. трымаць у абдымках, моцна
прыціскаць да грудзей 6. кармıць грудзьмı
(пра маці) 7. кармıцца малаком маці, ссаць
грудзі (маці)

nursery
nursery  n. 1. (дзіцячыя) яслі, дзіцячы
садок 2. гадавальнік, расаднік (для
вырошчвання расады, дрэў і да т.п.) 3. dated
дзіцячы пакой
nursery rhyme  n. дзіцячы вершык, дзіцячая песенька
nursery school  n. BrE дзіцячы
садок (першая ступень пачатковай школы
для дзяцей ад 2 да 5 гадоў)
nursing home  n. прыватная лячэбніца/бальнıца; прыватны дом састарэлых
nurture1  n. fml гадаванне, выхаванне
nurture2  v. fml 1. гадаваць, выхоўваць,
вырошчваць 2. песціць (надзею), выношваць
(план)
NUS  (скар. ад National Union of
Students) Нацыянальны саюз студэнтаў
(у Вялікабрытаніі)
NUT  (скар. ад National Union of
Teachers) Нацыянальны саюз настаўнікаў
(у Вялікабрытаніі)
nut  n. 1. арэх 2. гайка 3. infml галава,
кацялок, мазгаўня ♦ a hard/tough nut infml
моцны/цвёрды арэшак (пра складаную
сітуацыю; пра чалавека, з якім цяжка справіцца); a hard/tough nut to crack infml (арэх)
не па зубах; незгаворлівы, стойкі ў перакананнях чалавек; It’s a hard nut to crack. infml
Гэта складаная праблема; the nuts and bolts
(of smth.) infml асноўныя элементы, галоўныя кампаненты (чаго-н.); асновы, азы (чаго-н.);
You must be off your nut! infml Ты, мабыць, з
глузду з’ехаў!
nutcracker  n. звыч. pl. шчыпцы для
арэхаў
nutmeg  n. мускатны арэх; мускат
nutrient  n. fml пажыўнае/спажыўнае рэчыва
nutrition  n. харчаванне; the science
of nutrition навука аб харчаванні, дыетэтыка
nutritious  adj. пажыўны, спажыўны
nuts  adj. infml 1. дурнаваты, ненармальны, крануты, звар’яцелы; I thought he was nuts.
Я падумала, што ён звар’яцеў. 2. (about/on/
over) апантаны; якı страшэнна/шалёна/да
вар’яцтва захапляецца (чым-н.); якı не памятае сябе/траціць розум ад захаплення; He’s
nuts about cars. Ён да вар’яцтва захапляецца
машынамі.
nutshell  n. арэхавая шкарлупіна; in
a nutshell коратка, у двух словах ♦ to put it
in a nutshell карацей кажучы
nutty  adj. 1. з прысмакам арэха 2. infml
дурнаваты, ненармальны, крануты
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nuzzle  v. церціся, кранаць, торкаць носам (звыч. пра жывёл)
NW (пісьмовае скар. ад north-west) паўночны
захад; naut. норд-вест
NY (пісьмовае скар. ад New York) Нью-Ёрк
nylon  n. нейлон
nymph  n. 1. нıмфа 2. biol. нıмфа, лічынка (насякомых)
nymphomaniac  n. німфаманка

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. дурань, разявака, ёлупень, асталоп,
боўдзіла (асабліва пра мужчыну ці хлопца)
oak  n. 1. дуб 2. драўнıна дубу; made of
oak дубовы, зроблены з дубу
oakum  n. пакулле (валакно з парассукваных вяровак)
OAP  BrE (скар. ад old age pensioner)
пенсіянер; пенсіянерка
oar  n. вясло ♦ put/stick your oar in BrE,
infml умешвацца (у чужыя справы, размовы і
да т.п.); соваць/утыкаць нос не ў сваю справу; rest on one’s oars спачываць на лаўрах,
задавальняцца дасягнутым
oarsman  n. (pl. -men) вясляр
oases  pl. → oasis
oasis  n. (pl. oases) 1. аазіс 2. аазіс, прыстанішча, прыемнае выключэнне (на агульным шэрым фоне)
oath  n. (pl. oaths) 1. прысяга, клятва; the
Hippocratic oath клятва Гіпакрата; a solemn
oath урачыстая клятва; an oath of allegiance
прысяга на вернасць; take/swear an oath
даваць клятву/прысягу, прысягаць; break an
oath парушаць клятву 2. dated праклён, лаянка ♦ (be) on/under oath law (быць) пад прысягай
oaths  pl. → oath
oatmeal  n. 1. талакно, аўсяная мука;
аўсяныя шматкı 2. AmE аўсянка, аўсяная каша
oats  n. pl. авёс, аўсяныя крупы; rolled
oats аўсяныя шматкı, геркулес ♦ be off one’s
oats BrE, infml не мець апетыту, страціць апетыт; sow one’s wild oats аддаваць данıну захапленням маладосці; весці буйнае, разгульнае жыццё; пасталець
obedience  n. паслухмянасць, пакора, пакорнасць, пакорлівасць, ціхмянасць;
blind/complete/total/unquestioning obedience

obedient
сляпое/поўнае/абсалютнае/безумоўнае/беспярэчнае падпарадкаванне; in obedience to
the law у адпаведнасці з законам, адпаведна
закону
obedient  adj. (to) паслухмяны,
пакорны, пакорлівы, ціхмяны ♦ your obedient servant dated ваш пакорны слуга (на
заканчэнне афіцыйнага ліста)
obeisance  n. fml 1. пашана, павага,
пачцıвасць; to pay obeisance to smb. праяўляць пачцıвасць да каго-н., выказваць павагу/пашану да каго-н. 2. паклон, рэверанс;
make an obeisance (пачцıва) пакланıцца
obelisk  n. абелıск
obese  adj. fml (вельмі) поўны, атлусцелы, якı пакутуе на атлусценне (пра чалавека)
obey  v. слухацца; слу хаць, падпарадкоўвацца; obey the law падпарадкоўвацца
закону; obey an order падпарадкоўвацца загаду, слухацца загаду, выконваць распараджэнне; obey rules прытрымлівацца правіл; obey
one’s teachers слухацца настаўнікаў; obey
without question слухацца без пярэчання
obituary  n. некралог
object1  n. 1. прадмет, аб’ект; рэч; a
foreign object fml іншароднае цела; an unidentiﬁed ﬂying object неапазнаны лятальны
аб’ект, НЛА; an object of pity/curiosity/desire аб’ект спачування/зацікаўленасці/жадання; an object of ridicule прадмет насмешак;
пасмешышча 2. мэта, намер; one’s sole object
in life мэта ўсяго жыцця каго-н. 3. ling.
дапаўненне ♦ expense/cost is no object кошт/
цана не мае значэння; выдаткі не іграюць
ролі
object2  v. (to) пярэчыць, пратэставаць,
выказваць нязгоду; I object. Я супраць; I must
strongly object to this remark. Я рашуча не
згодны з гэтай заўвагай.
objectiﬁcation  n. fml аб’ектывацыя; арэчаўленне; апрадмечванне
objection  n. пярэчанне, пратэст,
нязгода; raise an objection to smth. выказваць нязгоду з чым-н.; have no objection to
smth. быць не супраць чаго-н., быць згодным з чым-н.
objectionable  adj. fml 1. якı
выклікае пярэчанні/нездавальненне/пратэст;
objectionable remarks абразлівыя/зняважлівыя заўвагі 2. непрыемны; an objectionable
smell непрыемны пах
objective1  n. мэта, задача; імкненне; the main/primary/principal objective
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oblong
асноўная/галоўная мэта; achieve/meet one’s
objective дасягаць мэты, выконваць задачу
objective2  adj. 1. аб’ектыўны, рэчаıсны; матэрыяльны; an objective fact
аб’ектыўны факт; objective reality philos.
аб’ектыўная рэчаıснасць/рэальнасць 2. аб’ектыўны, непрадузяты, бесстаронні; objective
criteria аб’ектыўныя крытэрыі; the objective
case ling. аб’ектны/ускосны склон
object lesson  n. наглядны доказ,
наглядны прыклад; наглядная ілюстрацыя
obligation  n. абавязак; доўг;
абавязацельства; be under an obligation to
smb. быць абавязаным каму-н.; быць у даўгу
перад кім-н.; You are under no obligation to
reply. Вы не абавязаны даваць адказ.
obligatory  adj. fml абавязковы;
Lectures are obligatory for all students. Наведванне лекцый абавязковае для ўсіх студэнтаў.
oblige  v. 1. абавязваць; You are not
obliged to do it. Вы не абавязаны гэта рабіць.
2. рабıць ласку/паслугу; If you need any help,
I’d be happy to oblige. Калі патрэбна будзе
якая дапамога, заўсёды буду рады вам дапамагчы; I’m much obliged to you. Я вам вельмі
ўдзячны.
obliging  adj. мıлы, прыязны, паслужлівы
oblique  adj. 1. ускосны, не непасрэдны;
oblique reference (to smth.) ускосная спаcылка (на што-н.); oblique hints цьмяныя/двухсэнсавыя намёкі 2. косы, нахıлены; an oblique angle косы вугал 3. ling. ускосны;
oblique moods ускосныя лады
obliterate  v. руйнаваць; знішчаць;
сціраць; obliterate from the memory выкінуць/выкрасліць з памяці; The town was
completely obliterated. Горад быў сцёрты з
твару зямлі.
oblivion  n. забыццё (у розных знач.);
consign smth. to oblivion аддаваць што-н.
забыццю, забываць што-н.; drink oneself into
oblivion напівацца да непрытомнасці/бяспамяцтва
oblivious  adj. (to/of) якı не заўважае
(што-н.); якı не звяртае ўвагі/не зважае (на
што-н.); якı не памятае; She was quite
oblivious of what was going on. Яна не ўсведамляла, што адбываецца навокал.
oblong  adj. 1. прамавугольны; an
oblong frame рамка прамавугольнай формы
2. AmE прадаўгаваты, падоўжаны, выцягнуты

obnoxious
obnoxious  adj. абразлівы, зняважлівы; ганебны; агıдны; obnoxious behaviour
абуральныя паводзіны; obnoxious odours
агıдныя пахі; смурод
oboe  n. mus. габой
obscene  adj. непрыстойны, брыдкі,
пахабны; бессаромны (пра думкі, кнігі і да т.п.);
obscene words непрыстойныя/брыдкія/нецэнзурныя словы, лаянка
obscenity  n. 1. непрыстойнасць,
бессаромнасць 2. звыч. pl. лаянка, абразлівыя словы
obscure1  adj. 1. малавядомы; an
obscure Italian writer малавядомы італьянскі пісьменнік 2. незразумелы, няясны, невыразны, цьмяны; an obscure feeling няяснае
адчуванне; for some obscure reason па
незразумелай прычыне; an obscure vowel
ling. моцна рэдукаваны (гук), нейтральны галосны (гук)
obscure2  v. 1. закрываць, засланяць,
загароджваць; перашкаджаць (бачыць, чуць,
разумець што-н.); The moon was obscured by
clouds. Хмары закрывалі месяц. 2. заблытваць
obscurity  n. 1. невядомасць; live
in obscurity жыць у невядомасці 2. няяснасць, незразумеласць 3. lit. цемната, цемра
obsequious  adj. fml, derog. ліслıвы,
угодлівы, рабалепны; give an obsequious
smile ліслıва ўсміхнуцца
observable  adj. прыметны; бачны,
аглядны; observable effects прыметныя/відавочныя вынікі
observance  n. 1. прытрымліванне,
выкананне (законаў, правілаў, звычаяў і да т.п.)
2. звыч. pl. абрад, звычай, рытуал; ritual observances рытуальныя абрады
observant  adj. 1. наглядальны, назіральны, уважлівы 2. fml якı прытрымліваецца (рэлігıйных) традыцый, звычаяў
observation  n. 1. назіранне, вывучэнне; an observation tower назіральная вышка; under observation пад назіраннем; escape
observation заставацца незаўважаным, праходзіць па-за назіраннем 2. (on/about) заўвага,
выказванне; make an observation on smth.
рабıць заўвагу наконт чаго-н., заўважаць
што-н. 3. назіральнасць, наглядальнасць
observatory  n. абсерваторыя
observe  v. fml 1. наглядаць, назіраць,
сачыць; заўважаць; observe the behaviour of
babies назіраць за паводзінамі немаўлят
2. рабıць заўвагу, заўважаць, выказвацца
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3. прытрымлівацца, выконваць (пра традыцыі, звычаі, законы) 4. святкаваць, адзначаць; observe birthdays адзначаць дні нараджэння
observer  n. наглядальнік, назіральнік
obsess  v. завалодваць розумам; праследаваць, мучыць (пра ідэю, страх і да т.п.);
This thought obsessed him. Гэтая думка завалодала ім; He is obsessed by a feeling of
guilt. Яго мучыць пачуццё віны.
obsession  n. (with) 1. неадчэпная/назойлівая думка 2. апантанасць
obsessive  adj. неадчэпны, назойлівы,
усёпаглынальны (пра думкі, ідэі, жаданні і
да т.п.)
obsolescence  n. fml старэнне, знос
(абсталявання); planned/built-in obsolescence запланаваны маральны знос (абсталявання)
obsolete  adj. устарэлы, састарэлы, якı
больш не ўжываецца; an obsolete word устарэлае слова; become obsolete выходзіць з
ужытку/ужывання
obstacle  n. перашкода; overcome all
the obstacles пераадольваць усе перашкоды;
put obstacles in smb.’s way рабıць/ствараць
перашкоды каму-н.
obstacle course  n. паласа перашкод
obstetrician  n. акушэр
obstetrics  n. акушэрства
obstinacy  n. упартасць; незгаворлівасць
obstinate  adj. 1. упарты; незгаворлівы; якı не прыслухоўваецца да доказаў
2. якı складана кантраляваць; ад якога цяжка
пазбавіцца; an obstinate stain пляма, якую
складана вывесці
obstruct  v. 1. перагароджваць, загароджваць; ствараць перашкоды; obstruct the
road загароджваць дарогу; заступаць дарогу;
obstruct the light засланяць святло; obstruct
the trafﬁc замінаць вулічнаму руху 2. перашкаджаць, замінаць; абцяжарваць, ускладняць;
obstruct a plan перашкаджаць выкананню
плана
obstruction  n. 1. перашкода, замıнка 2. загарода, загрувашчанне; перашкода; The car was parked on the pavement,
causing an obstruction. Машыну прыпаркавалі на тратуары, з-за чаго ўтварыўся затор.
3. med. непраходнасць; закупорка; запор; an
intestinal obstruction кішэчная непраходнасць, кішэчны запор

obstructionism
obstructionism  n. fml абструкцыянıзм
obstructive  adj. якı перашкаджае,
замінае
obtain  v. fml 1. атрымліваць, даставаць,
набываць; obtain permission атрымліваць
дазвол 2. існаваць, сустракацца, быць распаўсюджаным
obtainable  adj. дасяжны, дасягальны, даступны
obtrusive  adj. назойлівы, (на)дакучлівы, неадчэпны; бесцырымонны; якı кıдаецца ў вочы
obtuse  adj. 1. fml недалёкі, абмежаваны, невялıкага розуму 2. тупы, тупавугольны; an obtuse angle тупы вугал
obverse  n. звыч. the obverse 1. fml
процілегласць, супрацьлегласць 2. tech. аверс;
правы/галоўны бок (медаля, манеты)
obviate  v. fml пазбягаць, унікаць
(чаго-н.), ухіляцца (ад чаго-н.); устараняць,
ліквідаваць (што-н.); obviate danger пазбягаць небяспекі; obviate the need пазбаўляць
(ад) неабходнасці
obvious  adj. 1. яўны, відавочны;
прыметны, прыкметны; an obvious advantage яўная перавага 2. ясны, зразумелы; for
an obvious reason па цалкам зразумелай
прычыне; The obvious thing to do is to write
her a letter. Зразумела, трэба напісаць ёй
пісьмо. 3. банальны, трывіяльны
obviously  adv. відавочна, яўна; зразумела, безумоўна; They were obviously drunk.
Яны былі яўна п’яныя; Boys are obviously
going to need more help. Хлопчыкам, зразумела, спатрэбіцца дадатковая дапамога.
occasion  n. 1. выпадак; on the occasion of з нагоды, з прычыны, з выпадку; on
occasion пры выпадку, пры пэўных абставінах; калı-нікалı, часам 2. (важная) падзея;
mark an occasion адзначаць/святкаваць якую-н.
падзею; It was quite an occasion. Гэта была
сапраўдная падзея; Today is a special occasion. Сёння адметны дзень. 3. магчымасць,
зручны выпадак; if the occasion arises калı
трапіцца/будзе магчымасць 4. fml прычына,
падстава; if the occasion arises калı ўзнıкне
такая неабходнасць
occasional  adj. 1. выпадковы, рэдкі,
нерэгулярны; There will be occasional thunderstorms. Магчымы навальніцы; She pays us
an occasional visit. Яна зрэдку нас наведвае.
2. fml прымеркаваны да якой-н. падзеі/нагоды (аб прамове, літаратурным ці музычным
творы і да т.п.)
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ocean
Occident  n. the Occident fml Захад,
краıны Захаду
occult  adj. акультны, таямнıчы, патаемны, звышнатуральны; occult powers звышнатуральныя сıлы
occupant  n. fml жылец, жыхар;
арандатар; жылıца, жыхарка; арандатарка
occupation  n. 1. занятак, род/характар заняткаў, прафесія; What’s your
occupation? Кім вы працуеце?; He is an engineer by occupation. Ён інжынер па прафесіі.
2. занятак, справа; правядзенне часу, баўленне часу 3. акупацыя; occupation forces
акупацыйныя войскі 4. уладанне, валоданне,
карыстанне, арэнда
occupational  adj. прафесıйны;
an occupational disease прафесıйнае захворванне; an occupational risk/hazard прафесıйная рызыка; рызыка, звязаная з характарам працы; occupational therapy працатэрапıя
occupier  n. 1. fml жылец; арандатар,
часовы ўладальнік/уласнік; жылıца; арандатарка, часовая ўладальніца/уласніца 2. звыч.
pl. акупант, захопнік
occupy  v. 1. займаць, запаўняць (месца, прастору, час); occupy a ﬂat/seat/post
займаць кватэру/месца/пост; University occupies all my time. Універсітэт аднімае ў мяне
ўвесь час. 2. займацца (чым-н.); удзяляць час
(чаму-н.); occupy oneself (in doing smth./with
smth.) займацца (чым-н.); The work occupies
his whole attention. Гэтая праца захапляе яго
цалкам. 3. акупаваць, акупıраваць; occupy a
city акупаваць, захопліваць горад 4. займаць
(пасаду, пост)
occur  v. 1. fml здарацца, адбывацца
2. сустракацца, трапляцца; існаваць; This
plant occurs throughout Europe. Гэтая расліна
сустракаецца ўсюды ў Еўропе. 3. (to) прыходзіць 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. здарэнне, выпадак;
з’ява; It’s a common enough occurrence. Гэта
звычайная з’ява.
ocean  n. акіян; the ocean bed дно акіяна;
the Paciﬁc Ocean Цıхі акіян ♦ oceans of smth./
an ocean of smth. infml вялıкая колькасць,
незлічонае мноства, безліч чаго-н.; an ocean
of tears мора слёз; a drop in the ocean кропля ў моры

ocean-going
ocean-going  adj. акіянскі (пра
карабель, параход і да т. п.)
oceanic  adj. акіянскі, акіянıчны;
oceanic birds марскıя птушкі; an oceanic
current акіянıчная плынь
oceanography  n. акіянаграфія
ochre  n. 1. вохра (прыродная мінеральная фарба) 2. чырванавата-жоўты колер
o’clock  adv. : ужываецца з лічбамі ад 1
да 12 пры абазначэнні часу; at one o’clock у
гадзıну, а першай гадзıне; It is 5 o’clock.
Зараз пяць гадзін.
OCR (пісьмовае скар. ад optical character
recognition) comput. аптычнае распазнаванне
сıмвалаў
Oct. (пісьмовае скар. ад October) кастрычнік
octagonal  adj. васьмівугольны; an
octagonal coin васьмівугольная манета
octane  n. chem. актан; high-octane fuel
высокаактанавае паліва, паліва з высокім актанавым лıкам
octave  n. mus. актава
octet  n. mus. актэт
October  n. кастрычнік; in October у
кастрычніку
octogenarian  n. чалавек, якому ўжо за восемдзесят (паміж 80 і 89 гадамі); васьмідзесяцігадовы (чалавек)
octopus  n. (pl. octopuses) васьміног,
спрут
ocular  adj. 1. med. вочны; ocular diseases вочныя хваробы 2. fml наглядны; бачны; візуальны; ocular proof наглядны/пераканаўчы доказ
oculist  n. dated акулıст; акулıстка
OD  (скар. ад overdose) infml перадазіроўка, смяротная доза наркотыку
odd  adj. 1. дзıўны, незвычайны, эксцэнтрычны; Mark had always been odd, but not to
this extent… Марк заўсёды быў дзіваком, але
ж не да такой ступені...; It is very odd. Гэта
вельмі дзіўна. 2. выпадковы, нерэгулярны;
the odd mistake выпадковая памылка; odd
jobs выпадковая праца, выпадковыя даручэнні 3. няпарны; an odd glove няпарная пальчатка; I was wearing odd socks. Я быў у розных шкарпэтках. 4. няцотны; odd numbers
няцотныя лıчбы 5. крыху большы; дадатковы; three hundred odd трыста з лıшкам/з
лıшнім; She is 60 odd. Ёй за шэсцьдзясят.
oddity  n. 1. дзівак; дзівачка 2. дзıўнасць, незвычайнасць; незразумеласць
odd-job man  n. рознарабочы;
рознарабочая; чалавек, якı выконвае выпадковую працу
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oddly  adv. дзıўна; behave oddly дзıўна
паводзіць сябе; oddly enough як (гэта) ні
дзıўна
oddments  n. 1. рэшткі, абрэзкі
(тканіны, дошкі і да т. п.) 2. разрозненыя
прадметы
odds  n. 1. шансы, верагоднасць, магчымасць; the odds are (that) больш пэўна (што)
2. перавага; The odds were in our favour.
Перавага была на нашым баку; The odds are
against us. Абставіны не на нашу карысць.
3. цяжкасці, складанасці; against all (the)
odds нягледзячы ні на што 4. стаўкі; long
odds няроўныя шансы; short odds амаль што
роўныя шансы; The odds on this horse are 10
to 1. Стаўкі на гэтага каня дзесяць супраць
аднаго. 5. рознагалоссе ♦ be at odds with
smb. мець рознагалоссі з кім-н., не ладзіць з
кім-н.; it makes no odds infml няважна, усё
роўна, не мае значэння
odds and ends  n. infml дробязі;
астаткі; хлам; усякая ўсячына
odds-on  adj. верагодны, несумненны;
the odds-on favourite галоўны прэтэндэнт на
перамогу/першынство, фаварыт
ode  n. lit. ода
odious  adj. fml адыёзны; агıдны, брыдкі, крайне непрыемны
odor  AmE = odour
odorless  AmE = odourless
odorous  adj. lit. пахучы; духмяны, водарны
odour  n. fml пах (асабліва непрыемны)
♦ be in good/bad odour with smb. fml быць у
ласцы/няласцы ў каго-н.
odourless  adj. без паху
odyssey  n. lit. адысея; падарожжы,
блуканні, вандраванні (звязаныя з рознымі
перашкодамі і прыгодамі)
OECD  (скар. ад Organization for
Economic Cooperation and Development)
АЭСР, Арганізацыя эканамıчнага супрацоўніцтва і развіцця
Oedipus complex  n. psychol.
эдыпаў комплекс
oesophagi  pl. → oesophagus
oesophagus  n. (pl. oesophaguses or
oesophagi) anat. стрававод
oestrogen  n. эстраген (гармон)
of   prep. 1. : паказвае на прыналежнасць, перадаецца родн. скл.; a friend of my
parents сябар маıх бацькоў; the role of the
teacher роля настаўніка; the property of the
state дзяржаўная маёмасць/уласнасць 2. : па-

off
казвае на складаную частку чаго-н., пэўную
колькасць чаго-н., перадаецца родн. скл.; the
leg of the table ножка стала; a bag of
potatoes мех бульбы 3. : паказвае на хвіліны
пры вызначэнні часу па гадзінніку, назву
месяца пасля даты; a quarter of twelve
адзінаццаць сорак пяць, без чвэрткі дванаццаць; the ninth of April дзявятае красавіка
4. (паказвае на матэрыял) з; made of plastic
зроблены з пластыку 5. (паказвае на прычыну, падставу) ад, з, з-за, па; die of hunger
памерці ад/з голаду; of one’s own accord
добраахвотна, па ўласным жаданні
off1  adv. 1. : паказвае на адлегласць, аддаленне ў прасторы і часе; 5 miles off за пяць
міль адсюль; off you go! прэч!; вон!; выбірайцеся адгэтуль!; Winter is still two months off.
Да зімы яшчэ два месяцы; The children ran
off. Дзеці пабеглі. 2. : паказвае на пазбаўленне ад чаго-н.; with his hat off без капелюша; pay off the debt выплаціць доўг; Hats
off! Шапкі далоў!; He is going to have his
beard off. Ён збіраецца згаліць бараду.
3. : паказвае на выключэнне прыбора ці механізма; switch off the light выключаць
святло 4. : паказвае на завяршэнне, спыненне, адмену чаго-н.; a day off выхадны
(дзень); He was off sick. Ён не быў на працы
з-за хваробы; break off work перапынıць працу; 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 дрэнна/
добра забяспечаным 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 знаходжанне на пэўнай адлегласці, звычайна блізкай ад чаго-н.) ля, ад; a street off
the square вуліца, якая выходзіць на плошчу;
The ship sank 5 miles off the coast. Карабель
патануў за пяць міль ад берага. 3. менш,
ніжэй; They took £100 off the price. Яны знізілі цану на сто фунтаў. 4. : паказвае на нежаданне браць удзел у чым-н., рабіць што-н.;
I’m off smoking. Я больш не куру.
offal  n. вантробы, трыбухı
off-duty  adj. не пры выкананні
службовых абавязкаў
offence  n. 1. (against) правапарушэнне,
злачынства; a criminal offence крымінальнае
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злачынства; an offense against the law парушэнне закону; commit an offense учыняць/
рабıць злачынства 2. крыўда, абраза; give/
cause offence to smb. крыўдзіць/абражаць
каго-н.; take offence at smb./smth. крыўдзіцца на каго-н./што-н. ♦ no offense (meant)
infml не ў крыўду кажучы
offend  v. 1. крыўдзіць; I didn’t mean to
offend you. Я не хацеў цябе пакрыўдзіць.
2. зневажаць (пачуцці), выклікаць агıду;
offend the eye/the ear зневажаць зрок/слых
3. fml (against) парушаць (закон, правіла і
да т.п.); рабıць злачынства
offender  n. 1. правапарушальнік, злачынца 2. парушальнік
offending  adj. 1. непрыемны; якı
прычыняе (фізıчны) боль 2. злачынны; вінаваты ў парушэнні/злачынстве
offensive1  n. наступленне, напад, атака ♦ be on the offensive весці наступленне;
take the offensive/go on the offensive пераходзіць у наступленне
offensive2  adj. 1. (to) крыўдны, абразлівы, зняважлівы 2. fml вельмі непрыемны,
агıдны; an offensive smell агıдны пах, смурод
3. mil. наступальны; an offensive weapon
наступальная зброя
offer1  n. 1. прапанова; make an offer рабıць прапанову, прапаноўваць; accept/decline
an offer прымаць/адхіляць прапанову 2. прапанова цаны, прапанаваная цана; on offer у
продажы; this week’s special offer скıдка/
спецыяльная прапанова гэтага тыдня; I’m
open to offers. Я гатовы разгледзець іншыя
прапановы.
offer2  v. 1. прапаноўваць; offer help прапаноўваць дапамогу; Jim was offered a lift to
the station. Джыму прапанавалі падвезці яго
да станцыі. 2. прапаноўваць да ўвагі; выказваць, аказваць; offer an opinion выказваць думку, меркаванне; offer an apology прасıць прабачэння; offer resistance аказваць супраціўленне; offer (up) prayers to God узносіць
малıтвы да Бога ♦ offer one’s hand fml працягваць/падаваць руку
offering  n. 1. прапанаванне 2. ахвяраванне; ахвярапрынашэнне
offertory  n. 1. eccl. прынясенне святых
дароў (падчас хрысціянскага богаслужэння)
2. ахвяраванні; грошы, сабраныя падчас богаслужэння
offhand1  adj. бесцырымонны; in
an offhand manner бесцырымонна

offhand
offhand2  adv. без падрыхтоўкі, экспромтам, адрaзу
ofﬁce  n. 1. офіс, кантора, канцылярыя; an
editorial ofﬁce рэдакцыя; an enquiry ofﬁce
бюро даведак; a lost property ofﬁce бюро
знаходак; in ofﬁce hours у прыёмныя гадзıны, у гадзıны працы ўстановы; He’s gone
to the ofﬁce. Ён пайшоў на працу. 2. офіс,
службовае памяшканне, кабінет; a private
ofﬁce асабıсты кабінет 3. міністэрства, вeдамства; упраўленне, аддзел; the Foreign
Ofﬁce Міністэрства замежных спраў; the
Home Ofﬁce Міністэрства ўнутраных спраў
4. пасада, служба, пост; a term of ofﬁce тэрмін паўнамоцтваў; take ofﬁce заняць пасаду;
прыходзіць да ўлады; hold ofﬁce займаць
пост/пасаду; leave ofﬁce ісцı ў адстаўку
♦ through smb.’s good ofﬁces fml дзякуючы
чыйму-н. пасрэдніцтву
ofﬁce boy  n. dated рассыльны, пасыльны, кур’ер
ofﬁce-holder  n. чыноўнік, службовая асоба, дзяржаўны служачы
ofﬁcer  n. 1. афіцэр; a commanding
ofﬁcer камандзıр 2. чыноўнік, службовая асоба, служачы; an administrative ofﬁcer адміністратыўны служачы; ofﬁcers of state дзяржаўныя служачыя 3. паліцэйскі
ofﬁcial1  n. чыноўнік, службовая асоба,
слyжачы; a bank ofﬁcial банкаўскі служачы;
municipal ofﬁcials муніцыпальныя ўлады;
government ofﬁcials дзяржаўныя служачыя,
урадавыя чыноўнікі
ofﬁcial2  adj. афіцыйны, службовы; ofﬁcial duties службовыя абавязкі; an ofﬁcial
representative афіцыйны прадстаўнıк; an ofﬁcial reception афіцыйны прыём
ofﬁcialdom  n. чыноўніцтва
ofﬁciate  v. 1. (at) выконваць рытуал;
ofﬁciate at a wedding спраўляць абрад шлюбу 2. выконваць абавязкі; ofﬁciate as host
быць за гаспадара; ofﬁciate as chairman
старшынстваваць
ofﬁcious  adj. надакучлівы, назойлівы;
якı ўмешваецца не ў свае справы; якı імкнецца ўсıмі камандаваць/даваць усıм парады
ofﬁng  n. infml : ♦ in the ofﬁng у недалёкай будучыні, у перспектыве
off-licence  n. BrE вıнна-гарэлачная крама, дзе спіртныя напıткі прадаюць навынас
ofﬂoad  v. пазбаўляцца (ад) чаго-н.
(асабліва аддаючы непатрэбнае іншаму)
off-peak  adj. якı адбываецца ў гадзıны
зацıшша/не ў гадзıны пік; off-peak trafﬁc
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рух транспарту не ў гадзıны пік; off-peak
prices больш нıзкія цэны
off-putting  adj. infml непрыемны,
агıдны; якı адштурхвае; ад якога адварочвае;
якı бянтэжыць
off season  n. мёртвы сезон, сезоннае
зацıшша (у прамысловасці, гандлі і г. д.)
offset  v. кампенсаваць, ураўнаважваць
offshoot  n. адгалінаванне, бакавы атожылак (таксама перан.); the offshoots of a
tree бакавыя атожылкі дрэва; various offshoots of sectarianism розныя адгалінаванні
сектанцтва
offshore  adj. 1. якı знаходзіцца на некаторай адлегласці ад берага; offshore islands прыбярэжныя астравы 2. якı рухаецца
ад берага; an offshore wind вецер з берага
3. econ. афшорны
offshoring  n. афшорынг
offside  n. sport афсайд, становішча паза гульнёй
offspring  n. (pl. offspring) fml 1. патомак, нашчадак, атoжылак 2. патомства, маладняк (пра жывёлу)
offstage  adj. закулıсны; якı адбываецца за кулıсамі/за сцэнай тэатра; offstage
whisper/sound effects шэпт/гукавыя эфекты
за кулıсамі
off-white  adj. не зусıм белы, шараватабелы, жаўтавата-белы
often   adv. часта; шмат разоў ♦ as
often as not/more often than not вельмі часта, часцей за ўсё, звычайна; every so often
час ад часу, калı-нікалı
ogle  v. 1. пажадліва глядзець, есці вачыма 2. строіць вочкі
ogre  n. 1. велікан-людаед (у казках)
2. жахлıвы чалавек, пачвара
oh  interj. о!; ах!; ох!; вох!; вой! (выказвае
пачуццё здзіўлення, захаплення, абурэння,
страху, болю і да т.п.); Oh God! А(х) Божухна!; Oh, how horrible! (Вой), які жах!
ohm  n. phys. ом
OHMS  BrE (скар. ад On Her/His
Majesty’s Service) якı знаходзіцца на каралеўскай службе
oil1  n. 1. нафта; the oil industry нафтавая
прамысловасць; an oil reﬁnery нафтаачышчальны завод 2. масла (тэхнічнае); lubricating oil змазачнае масла; engine oil машыннае масла 3. алей (раслінны), масла (мінеральнае); coconut/sunﬂower/olive oil какосавы/сланечнікавы/алıўкавы алей; cod liver
oil рыбін тлушч 4. pl. oils алейныя фарбы;

oil
paint in oils пісаць алеем ♦ pour oil on
troubled waters утаймоўваць, супакойваць
хваляванне; burn the midnight oil заседжвацца за работай да глыбокай ночы; працаваць па начах
oil2  v. 1. змазваць; oil a lock змазваць замок
2. прапıтваць маслам ♦ oil the wheels уладжваць справу
oilcan  n. маслёнка (пасудзіна для
змазачнага масла)
oilcloth  n. 1. цырата 2. лінолеум
oilﬁeld  n. радовішча нафты
oil paint  n. алейная фарба
oil rig  n. нафтавая/буравая вышка
oilskin  n. 1. непрамакальная тканıна;
an oilskin coat непрамакальнае паліто 2. pl.
oilskins непрамакальны касцюм
oil slick  n. нафтавая пляма, плеўка нафты (на паверхні вады)
oil well  n. нафтавая свідравıна
oily  adj. 1. тлусты, пакрыты маслам, зашмальцаваны; an oily skin тлустая скура 2. маслены, маслянıсты, алеісты; an oily liquid маслянıстая вадкасць 3. derog. ліслıвы, падлıзлівы, угодлівы/дагодлівы, ялейны; an oily
smile угодлівая ўсмешка
ointment  n. мазь; an antiseptic
ointment антысептычная мазь ♦ a/the ﬂy in
the ointment ≅ лыжка дзёгцю ў бочцы мёду;
дробязь, здольная атруціць/сапсаваць што-н.
добрае
OK1  n. infml адабрэнне; дазвол, згода;
give/get the OK to do smth. даваць/атрымліваць дазвол зрабıць што-н.
OK2  adj. infml добры; Everything is OK.
Усё ў парадку; It’s OK by me. Я не супраць;
Are you (feeling) OK? Ты ў парадку?
OK3  v. infml даваць згоду, даваць
дазвол, адобрываць; The plan was OK’d.
План быў зацверджаны.
OK4  interj. infml добра!; згода!; няхай
так!; слухаю!; будзе зроблена!
okay  = OK
old  adj. 1. (пра ўзрост) a six-year old girl
шасцігадовая дзяўчынка; How old are you?
Колькі табе гадоў?; She is old enough to know
better. У яе ўзросце трэба ўжо добра разумець, што да чаго. 2. стары; an old man/
woman стары/старая; old age старасць; get/
grow old старыцца, старэць 3. стары, паношаны; old rags рыззё, старызна; the same old
excuses адныя і тыя ж апраўданні 4. былы;
ранейшы; мінулы; Old English стараанглıйская мова; Things were different in the old
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days. Даўней усё было па-іншаму. ♦ an old
wives’ tale бабіны/бабуліны казкі, бабскія
плёткі; as old as the hills стары як свет; for
old time’s sake па старой памяці
old-age pension  n. BrE пенсія
па ўзросце
old boy  n. BrE 1. былы вучань, былы
гадаванец навучальнай установы (звыч. закрытага тыпу); аднакашнік 2. infml стары;
пажылы чалавек
old-fashioned  adj. 1. старамодны,
устарэлы, састарэлы 2. старамодны; якı прытрымліваецца старых ідэалаў, звычаяў і да т.п.
old hand  n. (at) вопытны/дасведчаны чалавек; an old hand at ﬁshing вопытны рыбалоў; He is an old hand at that. Ён у
такіх справах майстар.
old master  n. 1. стары майстар
(асабліва пра славутых мастакоў XIII–XVII
стст.) 2. карцıна старога майстра
Old Nick  n. dated д’ябал, чорт, сатана, злы дух
Old Testament  n. the Old
Testament Стары Запавет
Old World  n. the Old World Стары Свет; усходняе паўшар’е
O level  n. (скар. ад ordinary level) экзамен па праграме сярэдняй школы на звычайным узроўні (існаваў да 1988 г. у Англіі і
Уэльсе)
olfactory  adj. fml. нюхальны; olfactory nerves нюхальныя нервы; olfactory organs органы нюху
oligarchy  n. алігархія
olive  n. алıва, маслıна; an olive tree алıўкавае дрэва
olive branch  n. алıўкавая галıна/
галıнка (сімвал міру); hold out an olive
branch рабıць мıрныя прапановы, спрабаваць
уладзіць справу мıрам
Olympiad  n. 1. алімпіяда, Алімпıйскія гульні 2. алімпіяда (спартыўныя,
тэатральныя, навуковыя і да т. п. спаборніцтвы)
Olympian  adj. 1. myth. алімпıйскі,
боскі 2. велічны
Olympic  adj. алімпıйскі; an Olympic
champion чэмпіён Алімпıйскіх гульняў
Olympic Games  n. pl. the
Olympic Games Алімпıйскія гульні
Olympics  pl. the Olympics →
Olympic Games
ombudsman  n. (pl. -men) омбудсмен (службовая асоба, якая ажыццяўляе
кантроль за дзейнасцю ўрадавых органаў)

ombudsmen
ombudsmen  pl. → ombudsman
omega  n. амега (апошняя літара
грэчаскага алфавіта)
omelette  n. амлет ♦ you can’t make an
omelette without breaking eggs ≅ лес сякуць –
трэскі ляцяць
omen  n. прымета, знак; a good/bad
omen добрая/дрэнная прымета
ominous  adj. злавесны, пагражальны,
пагрозлівы; These clouds look ominous. Гэтыя
хмары нічога добрага не прадвяшчаюць.
omission  n. 1. пропуск 2. промах, хıба,
недагляд, нядбайнасць
omit  v. fml 1. прапускаць, не ўключаць;
omit details прапускаць падрабязнасці
2. упускаць; I omitted to tell her. Я зусім
забыўся сказаць ёй.
omnibus  n. 1. зборнік, аднатомнік
2. dated омнібус; аўтобус
omnipotent  adj. fml усёмагутны;
the omnipotent God Бог усёмагутны
omniscient  adj. fml усёведны; Only
God is omniscient. Адзін толькі Бог ведае ўсё.
omnivorous  adj. fml 1. усёедны,
усёпажыральны; an omnivorous animal усёедная жывёліна 2. якı прагна ўбірае/паглынае; an omnivorous reader заўзяты кнігалюб
on1  adv. далей, наперад; and so on і гэтак
далей; go on! працягвайце!/далей!; Read on!
Чытайце далей!;go on! ідзıце ўперад/наперад/далей!; from now on (пачынаючы) з гэтага дня; later on пазней; it isn’t on infml гэта немагчыма; the radio is on радыё ўключана; the light is on святло запалена/гарыць;
What’s on tonight? Што сёння ідзе? (у тэатры, кіно і да т.п.); He had his glasses on.
Ён быў у акулярах.
on2  prep. 1. (пра месцазнаходжанне) на,
каля; a ring on the ﬁnger пярсцёнак на пальцы; a café on the river кафэ ля ракı, кавярня на
беразе ракı 2. (пра сродкі і спосабы перамяшчэння) на; on foot пехатой, пешкі, пешшу, пешым ходам; on horseback вярхом, верхам, конна; on tiptoe на пальчыках, на дыбачках 3. (пра час) у, на, па; on the morning
of the 18th of July раніцай васямнаццатага
лıпеня; on Friday у пятніцу; on Tuesdays па
аўторках; on arrival па прыбыццı; on time у
час 4. аб, пра; a book on music кнıга пра музыку 5. (пра кірунак) на, у; on the left/right
злева/справа; knock on the door стукаць у
дзверы; kiss smb. on the lips цалаваць каго-н.
у губы/вусны; He turned his back on us. Ён
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one another
павярнуўся плячамі да нас; (таксама перан.)
Ён адвярнуўся ад нас; on the radio/telephone/television па радыё/тэлефоне/тэлебачанні ♦ on behalf of ад імя; on the contrary
наадварот; on no account ні ў якім разе;
Drinks are on me. Я плачу (за выпіўку).
once  adv. 1. (адзıн) раз, аднойчы; once a
week раз на тыдзень; once more/again яшчэ
раз; once or twice раз ці два, разы два, некалькі разоў; (every) once in a while час ад часу, калı-нікалı; I saw him once. Я бачыў яго
аднойчы. 2. некалі; аднойчы, аднаго разу
♦ once upon a time there was… даўным
даўно/з даўных-даўна/шмат гадоў таму жыўбыў...; at once 1) адразу, неадкладна, зараз
жа; 2) адначасова, у адзıн і той жа час, разам
(з); all at once 1) нечакана, раптам; 2) усе разам; for once на гэты раз; у выглядзе
выключэння; once in a blue moon infml вельмі рэдка; ≅ на тое лета пасля абеду; калı рак
(на гары) свıсне; на святыя ніколі; once
bitten, twice shy ≅ апёкшыся малаком, і ваду
студзıць будзеш; пужаная варона і куста
баıцца
oncology  n. анкалогія
oncoming  adj. 1. якı набліжаецца/
прыбліжаецца/насоўваецца; the oncoming
trafﬁc сустрэчны рух (пра транспарт) 2. будучы; якı мае быць/адбыцца
one1  num., n. лıчба адзıн; one, two,
three… раз, два, тры…; one and a half
паўтара; chapter one глава першая; The baby
is only one. Дзіцяці толькі год; He’ll come at
one. Ён прыйдзе а першай гадзіне; last but
one перадапошні; (come) in ones and twos
(прыходзіць) па адным і па двое; one or two
некалькі; няшмат; one day аднойчы ♦ one
after another адзıн за адным; one and all
dated, infml усе да аднаго; be at one with
smb. fml быць заадно з кім-н., быць цалкам
згодным 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 законы новыя і старыя
2. : ужываецца ў няпэўна-асабовых сказах;
How can one do it? Як гэта зрабіць? ♦ one
never knows ніколі не ведаеш; хто яго ведае;
the one about… жарт, анекдот; the little ones
дзеці
one another  pron. адзıн аднаго,
адзıн другога; адна адну, адна другую; адно
аднаго, адно другога

one-armed bandit
one-armed bandit  n. ігральны аўтамат (звыч. з адной ручкай, «аднарукі
бандыт»)
oneness  n. fml адзıнства, супольнасць, еднасць; непарыўнасць; яднанне, лучнасць
one-off  adj. BrE унікальны, адзıны; разавы; a one-off payment аднаразовая выплата; разавы плацеж
onerous  adj. fml цяжкі, цяжкаваты;
нялёгкі (для выканання); якı патрабуе высілку; onerous duties цяжкія абавязкі
oneself  pron. fml 1. сябе, сабе; do
smth. for oneself рабıць што-н. для сябе; talk
to oneself размаўляць з самıм сабою; hurt
oneself ударыцца, выцяцца, стукнуцца; see
smth. for oneself бачыць на свае вочы, пераконвацца 2. сам; сама; само; one has to do it
oneself трэба зрабıць гэта самому ♦ (all) by
oneself 1) адзıн, сам, без дапамогі; 2) адзıн, у
адзіноце, у самоце; be oneself быць у нармальным стане (фізічным і маральным); быць
самıм сабой
one-sided  adj. 1. аднабаковы; прадузяты; неаб’ектыўны, небесстаронні 2. няроўны, нераўнацэнны; нераўнамерны; a onesided ﬁght няроўная схватка
one-time  adj. 1. былы; a one-time
director былы дырэктар 2. аднаразовы; якı
сустракаецца/адбываецца толькі аднойчы;
a one-time fee аднаразовая выплата; разавы
плацеж
one-to-one  adj. 1. адзıн на адзıн,
без сведак, з вока на вока, сам-насам; a oneto-one meeting сустрэча адзıн на адзıн
2. адзıн к аднаму; a one-to-one correlation
суадносіны адзıн к аднаму
one-way  adj. аднабаковы, у адзıн
бок (пра рух); a one-way street вуліца з
аднабаковым рухам; a one-way ticket AmE
білет у адзıн бок
ongoing  adj. 1. бесперапынны, безупынны, няспынны, пастаянны 2. якı адбываецца ў цяперашні час; ongoing negotiations
перамовы, якıя праходзяць у цяперашні час
onion  n. цыбуля; цыбуліна; onion soup
цыбульны суп; Chop the onions ﬁnely. Дробна
пакрышыце цыбулю. ♦ know one’s onions
infml ≅ з’есці на чым-н. зубы/сабаку; быць
знатаком/знаўцам; разбірацца ў чым-н.
online  adj. comput. анлайнавы, неаўтаномны; падключаны
onlooker  n. глядач; наглядальнік, назіральнік; сведка
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only1  adj. адзıны; an only child адзıнае
дзіця ♦ the only thing that matters адзıнае,
што мае значэнне; He was the only one to
object. Толькі ён і быў супраць; the only
thing is… infml справа ў тым, што...
only2  adv. толькі; if only калı б толькі;
only just толькі што; only too вельмі, надта,
надзвычай; 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 чалавека, каб зразумець, што ён недаядае.
only3  conj. infml толькі, але; You may go,
only come back early. Можаш ісці, толькі
вяртайся не позна.
onomatopoeia  n. ling. анаматапея, гукаперайманне
onrush  n. fml націск, атака; прыток,
прылıў; an onrush of tears паток слёз
onset  n. 1. пачатак (асабліва чаго-н.
непрыемнага); the onset of war пачатак вайны 2. атака, націск, напад
onslaught  n. (on) націск, нападзенне;
make an onslaught on smb. шалёна атакаваць
каго-н.
onto   prep. на, у; be onto smth.
даведвацца пра што-н., унікаць у што-н.,
быць у курсе справы
onus  n. the onus fml цяжар, адказнасць,
доўг, абавязак; the onus is on smb. (to do
smth.) цяжар адказнасці (за што-н.) ляжыць
на кім-н.
onward  adj. fml якı рухаецца далей/
наперад; an onward movement рух наперад
onwards  adv. наперад, уперад, далей;
from then onwards з той пары, з таго часу;
from now onwards надалей, у далейшым,
ад/з гэтага часу
oops  interj. infml вой!; ох!; вох!; ух! (выказвае 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/глейкая гразь
2. прасочванне; павольнае выцяканне (вільгаці)
ooze2  v. сачыцца, выцякаць па кроплі/тонкім струменем; The wound was oozing blood.
З раны сачылася кроў; Her eyes oozed kindness. Яе вочы свяціліся/прамянелі дабратой.
opacity  n. fml 1. непразрыстасць;
святлонепранікальнасць 2. няяснасць, невыразнасць, цьмянасць

opal
opal  n. min. апал; a bracelet made of
opals бранзалет (зроблены) з апалаў
opaque  adj. 1. непразрысты, святлонепранікальны; opaque glass непразрыстае
шкло 2. няясны; невыразны; незразумелы;
няпэўны
OPEC  (скар. ад Organization of
Petroleum Exporting Countries) АПЕК,
Арганізацыя краıн – экспарцёраў нафты
open1  n. the open адкрытае месца,
прастора; in the open на вольным паветры,
пад адкрытым небам; bring smth. (out) into
the open даводзіць што-н. да агульнага ведама/да ведама публікі
open2  adj. 1. адчынены, расчынены,
адкрыты; an open door адчыненыя дзверы;
an open mouth разяўлены/адкрыты рот; open
eyes расплюшчаныя вочы; an open book
разгорнутая кнıга; an open shirt расшпıленая
кашуля; The ﬂowers are all open now. Кветкі
ўжо ўсе параспускаліся. 2. адкрыты, неперасечаны; open country неперасечаная мясцовасць 3. вольны, даступны (для наведвання);
open to the public уваход вольны 4. незаняты; Is the vacancy still open? Вакансія пакуль
незанятая? 5. адкрыты, яўны, публıчны; open
hostility адкрытая/яўная варожасць; an open
secret сакрэт палішынеля; сакрэт, якı ўсім
вядомы; уяўная тайна 6. нявырашаны; нявызначаны, няпэўны; an open question адкрытае пытанне 7. адкрыты, шчыры; be open
with smb. быць шчырым з кім-н. ♦ keep
one’s ears/eyes open быць насцярожаным/
напагатове; He went into it with his eyes open.
Ён свядома ішоў на гэта; welcome smb. with
open arms сустракаць каго-н. сардэчна/гасцıнна/ветліва
open3  v. 1. адкрываць, адчыняць; адкрывацца, адчыняцца; open one’s eyes расплюшчваць вочы; open a book раскрываць/
разгортваць кнıгу; open an umbrella раскрываць парасон; open the door адчыняць
дзверы; The shop opens at 9 o’clock. Крама
адчыняецца а дзявятай гадзіне; Flowers open
in the sun. Кветкі распускаюцца на сонцы.
2. адкрываць, пачынаць; адкрывацца, пачынацца; open negotiations пачынаць перамовы;
open ﬁre адкрываць агонь ♦ open smb.’s eyes
to smth. адкрываць каму-н. вочы на што-н.;
the heavens opened дождж палıў як з вядра/
цэбра
open out  phr.v. расшырацца, пашырацца; open out to smb. гаварыць больш
вольна з кім-н.; стаць самм сабой
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open up  phr.v. 1. гаварыць шчыра/
адкрыта 2. адкрываць агонь (пра стральбу);
Anti-aircraft guns opened up. Зенітная/супрацьпаветраная артылерыя адкрыла агонь.
3. адчыняць дзверы (звыч. ужываецца ў загадах)
open-air  adj. якı адбываецца/знаходзіцца на вольным паветры; an open-air
swimming-pool басейн пад адкрытым небам
open-and-shut case  n. відавочная/простая/элементарная справа, азбучная ıсціна
open day  n. BrE дзень адчыненых
дзвярэй (у арганізацыі, навучальнай установе і да т.п.)
open-ended  adj. 1. не абмежаваны часам/у часе; open-ended contracts бестэрміновыя кантракты 2. неканчатковы; якı
дапускае папраўкі, змяненні
opener  n. прылада для адкрывання
бутэлек, бляшанак; a can-opener кансервавы
нож, адкрывалка для бляшанак;
open-hearted  adj. 1. велікадушны, добры 2. адкрыты, шчыры, чыстасардэчны
opening1  n. 1. адтуліна, шчыліна; an
opening in a wall дзıрка ў сцяне; an opening
in the clouds прасвет у воблаках 2. пачатак;
the opening of a ﬁlm пачатак фıльма 3. адкрыццё (выставы, канферэнцыі і да т.п.);
the opening of an exhibition адкрыццё выставы 4. вакансія; We have an opening for
an engineer. У нас ёсць вакантная пасада інжынера. 5. спрыяльная магчымасць, зручны
выпадак
opening2  adj. першы, пачатковы, зыходны, уступны; opening chapters першыя раздзелы; the opening ceremony of the Olympic
games цырымонія адкрыцця/урачыстае адкрыццё Алімпıйскіх гульняў; an opening
night прэм’ера
openly  adv. 1. адкрыта, публıчна
2. шчыра, праўдзıва
open-minded  adj. 1. непрадузяты 2. успрымальны, адкрыты (да новых ідэй)
opera  n. опера; an opera singer оперны
спявак; the opera season оперны сезон
opera house  n. оперны тэатр
operate  v. 1. дзейнічаць, працаваць;
Japanese companies operating in Europe японскія кампаніі, якıя дзейнічаюць у Еўропе
2. уздзейнічаць, уплываць 3. кіраваць, загадваць 4. med. (on smb.) (for smth.) аперыраваць, рабıць аперацыі; He was operated on for
appendicitis. Яму прааперыравалі апендыцыт.

operatic
operatic  adj. оперны; operatic arias
оперныя арыі
operating-theatre  n. аперацыйная
operation  n. 1. med. (хірургıчная)
аперацыя; have/ undergo an operation пераносіць аперацыю; perform an operation рабıць аперацыю; a kidney transplant operation аперацыя па трансплантацыі/перасадцы
ныркі 2. аперацыя (асобнае дзеянне ў шэрагу
іншых падобных); a rescue operation аперацыя па ратаванні 3. econ. гандлёвая/фінансавая аперацыя; здзелка 4. дзеянне, функцыянаванне 5. mil. аперацыя, ваенныя дзеянні
♦ in operation у дзеянні; come into operation
пачынаць дзейнічаць; уваходзіць у сıлу (пра
закон); put into operation уводзіць у дзеянне/у эксплуатацыю/ва ўжыванне
operational  adj. 1. дзеючы, як
функцыянуе; The system is fully operational.
Сістэма цалкам гатова да эксплуатацыі.
2. аператыўны, баявы 3. аперацыйны; operational costs выдаткі на аперацыю
operative  adj. 1. дзеючы; дзейсны;
become operative набываць моц, уваходзіць
у сıлу (пра закон) 2. med. аперацыйны; operative treatment аперацыйнае ўмяшанне
♦ the operative word ключавое слова, найбольш важнае слова (у сказе)
operator  n. 1. аператар (у розных
знач.); a computer operator аператар ЭВМ
2. тэлефанıст, сувязıст; тэлефанıстка, сувязıстка 3. уладальнік, кіраўнıк (прадпрыемства); a smooth/ slick operator infml лоўкі дзялок, спрытнюга
ophthalmology  n. med. афтальмалогія
opinion  n. 1. думка, погляд, меркаванне, перакананне; in my opinion на маю думку, на мой погляд, па-мойму; be of the opinion that… fml меркаваць/лічыць/думаць,
што...; public opinion грамадская думка; a
matter of opinion спрэчнае пытанне 2. заключэнне спецыялıста; экспертнае заключэнне; have a high/low opinion of smb./smth.
быць высокай/невысокай думкі аб кім-н./
чым-н.
opium  n. опіум, опій; the opium
trade гандаль опіумам
opossum  n. zool. апосум
opponent  n. апанент; працıўнік;
канкурэнт; працıўніца; канкурэнтка
opportune  adj. fml 1. зручны, адпаведны, падыходзячы; an opportune moment зруч-

413

oppressive
ны момант 2. своечасовы; an opportune
remark слушная/трапная заўвага, заўвага
дарэчы/да месца
opportunism  n. апартунıзм;
прыстасавальніцтва; political opportunism
палітычны апартунıзм
opportunity  n. (for, of) магчымасць, зручны выпадак; equal opportunities
роўныя шансы/магчымасці; at the earliest
opportunity пры першай (жа) магчымасці;
take the opportunity (of) выкарыстоўваць выпадак
oppose  v. працıвіцца; супраціўляцца;
быць супраць; He opposed the decision. Ён не
пагадзіўся з рашэннем; I oppose the motion.
Я супраць гэтай прапановы.
opposing  adj. 1. якı процістаıць/
супрацьстаıць; a player from the opposing
team ігрок з каманды працıўніка 2. супрацьлеглы, процілеглы (пра стаўленне, думкі,
погляды, тэндэнцыі)
opposite1  adj. 1. процілеглы, адваротны; in the opposite direction у процілеглым
напрамку 2. якı знаходзіцца насупраць;
Clouds of smoke belched out of the windows of
the house directly opposite. Клубы дыму вырываліся з акон дома, што якраз насупраць.
♦ your opposite number асоба, якая займае
такую ж пасаду ў ıншай установе; the
opposite sex процілеглы пол
opposite2  adv. насупраць (адзıн аднаго); The man sitting opposite is a notary. Чалавек, што сядзіць насупраць, – натарыус.
opposite3  prep. насупраць; па другı
бок; the house opposite ours дом насупраць
нашага
opposition  n. 1. процідзеянне,
супраціўленне; meet with opposition сустракаць процідзеянне/пярэчанні 2. the Opposition апазıцыя (палітычная партыя); the leader of the Opposition лıдар апазıцыі 3. ling.
апазıцыя
oppress  v. 1. прыгнятаць, уціскаць;
oppress the weak прыгнятаць слабых 2. гнясцı, прыгнятаць; be oppressed by/with smth.
быць прыгнечаным чым-н.
oppression  n. 1. уцıск; прыгнёт, прыгнечанне; victims of oppression ахвяры прыгнёту 2. прыгнечанасць
oppressive  adj. 1. жорсткі, несправядлıвы, цяжкі; oppressive taxes цяжкія падаткі 2. пакутлівы, нясцерпны, прыгнятальны; oppressive heat нясцерпная/пякельная
спёка

opt
opt  v. выбіраць, аддаваць перавагу; You
may opt for one opinion or another. Вы можаце
аддаць перавагу аднаму меркаванню ці
другому.
opt in  phr.v. далучацца (да чаго-н.);
выказвацца на карысць (чаго-н.)
opt out  phr.v. не прымаць удзел, ухіляцца (ад удзелу ў чым-н.); унікаць (чаго-н.)
optic  adj. вочны, зрокавы; the optic
nerve зрокавы нерв
optical  adj. аптычны, зрокавы; an
optical illusion аптычны падман, ілюзія зроку; an optical microscope аптычны мікраскоп
optician  n. оптык; the optician’s оптыка (крама)
optics  n. оптыка (раздзел фізікі)
optimism  n. аптымıзм; be full of
optimism for the future быць поўным аптымıзму наконт будучыні; з аптымıзмам глядзець у будучыню
optimist  n. аптымıст; аптымıстка; an
incurable optimist невылечны аптымıст
optimistic  adj. (about) аптымістычны
optimistically  adv. аптымістычна
optimum  adj. аптыма льны, найбо льш спрыяльны; найлепшы; optimum
conditions аптымальныя ўмовы
option  n. 1. выбар, права выбару; I had
no option but to tell them everything. У мяне не
было іншага выбару, як толькі расказаць ім
усё. 2. прадмет па выбары; факультатыўны
прадмет (у якой-н. навучальнай установе);
Belarusian is one of the options. Беларуская
мова – адна з моў для вывучэння. ♦ the soft/
easy option лıнія найменшага супраціўлення,
пазбяганне перашкод; keep/leave one’s options open не спяшацца з рашэннем/выбарам; пакідаць за сабой права выбару
optional  adj. неабавязковы, па выбары; optional subjects at school факультатыўныя прадметы ў школе
opulent  adj. fml 1. багаты, заможны,
раскошны; opulent villas раскошныя вıлы
(пра загарадныя дамы) 2. пышны, багаты,
густы; opulent vegetation пышная раслıннасць
or  conj. ці, або, альбо; Is he going or not?
Дык ён ідзе ці не?; for a day or two на пару
дзён, на дзень-другı; without help or advice
без парады і (без) дапамогі; or so прыблıзна,
нешта каля (гэтага); It costs 10 pence or so.
Гэта каштуе каля дзесяці пенсаў; or else а то
(іначай), інакш; Hurry up or else we’ll be late.
Хутчэй, а то спознімся.
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order
oral  adj. 1. вусны; слоўны, на словах; an
oral examination вусны экзамен 2. аральны,
ротавы; oral hygiene гігіена ротавай поласці
orange1  n. 1. апельсıн; orange juice
апельсıнавы сок; orange peel апельсıнавая
лупıна 2. аранжавы колер ♦ apples and
oranges абсалютна розныя/непараўнальныя
(людзі, рэчы, даныя, з’явы)
orange2  adj. аранжавы
orang-utan  n. zool. арангутан
orator  n. fml аратар, прамоўца
oratory1  n. красамоўства, прамоўніцкае
майстэрства
oratory2  n. каплıца
orbit1  n. 1. арбıта; in orbit на арбıце; put
into orbit выводзіць на арбıту 2. сфера дзейнасці
orbit2  v. рухацца/круцıцца па арбıце; This
satellite will orbit Mars. Гэты спадарожнік
будзе рухацца вакол Марса.
orbital  adj. арбітальны; якı рухаецца па
арбıце; an orbital road кальцавая дарога
orchard  n. фруктовы сад; an apple
orchard яблыневы сад
orchestra  n. 1. аркестр; a string orchestra струнны аркестр; a symphony
orchestra сімфанıчны аркестр 2. AmE the orchestra партэр
orchestra pit  n. аркестр, аркестравая яма
orchestrate  v. 1. аркестраваць, інструментаваць 2. размяркоўваць, арганізоўваць, размяшчаць у пэўным парадку (вельмі
акуратна і часам сакрэтна)
orchid  n. bot. архідэя
ordain  v. 1. пасвячаць (у духоўны сан)
2. fml прадпıсваць, вызначаць у заканадаўчым парадку; прадвызначаць; Fate had ordained that she would never see London again.
Ёй было наканавана ніколі больш не ўбачыць
Лондан.
ordeal   n. суровае выпрабаванне;
go through a terrible ordeal прайсцı праз цяжкае выпрабаванне
order1  n. 1. парадак, паслядоўнасць;
размяшчэнне (у пэўным парадку); in alphabetical/chronological order у алфавıтным/
храналагıчным парадку; in order of importance па ступені важнасці; in reverse order у
адваротным парадку; put smth. in order
прыводзіць што-н. у парадак, парадкаваць
2. парадак, спакой, заведзены парадак; call
smb. to order заклікаць каго-н. да парадку;
law and order правапарадак 3. загад, распа-

order
раджэнне; інструкцыя; give an/the order
аддаваць загад; obey orders падпарадкоўвацца загаду, слухацца загаду; I’m under
orders to arrest him. Мне загадана арыштаваць яго 4. заказ; put in an order for smth.
рабıць заказ на што-н., заказваць што-н.;
have smth. on order заказаць што-н. (і чакаць выканання заказу); take smb.’s order
прымаць чый-н. заказ; made to order зроблены на заказ 5. чэк, вэксаль; money/postal
order грашовы/паштовы перавод 6. ордэн
(рэлігійны); a monastic order ордэн манахаў,
манаскі ордэн; the order of Jesuits ордэн
езуıтаў 7. спраўнасць, добры стан; in good
order у добрым стане; цэлы, спраўны,
непашкоджаны; in running/working order у
добрым/спраўным стане, прыгодны для
карыстання, гатовы да эксплуатацыі; out of
order няспраўны, сапсаваны ♦ in order to fml
для таго каб; in order that fml з тым каб; take
(holy) orders станавıцца святаром, прымаць
духоўны сан; Order! Order! Просім захоўваць парадак!; Да парадку! (напр., падчас пасяджэння)
order2  v. 1. загадваць, распараджацца;
She was ordered out of the room. Ёй загадалі
выйсці з пакоя. 2. заказваць; order dinner
заказваць абед 3. fml прыводзіць у парадак;
order one’s thoughts прыводзіць у парадак
свае думкі
order about/around 
phr.v. камандаваць, распараджацца; He is always ordering people around. Ён увесь час
усімі камандуе.
orderly1  n. 1. санітар 2. ардынарац
orderly2  adj. 1. ахайны, акуратны; His
room is always orderly. У яго пакоі заўсёды
прыбрана. 2. дысцыплінаваны, арганізаваны;
спакойны; The crowd was quite orderly. Натоўп паводзіў сябе даволі мірна.
ordinal1  n. парадкавы лічэбнік
ordinal2  adj. парадкавы; an ordinal
number парадкавы лічэбнік
ordinance  n. fml указ, дэкрэт
ordinarily  adv. звычайна; звычайным
шляхам
ordinary  adj. звычайны, сярэдні;
ordinary people простыя людзі ♦ in the
ordinary way BrE пры звычайных абставінах/умовах; out of the ordinary незвычайны; не абы-якı; He’s no ordinary man. Ён
незвычайны чалавек.
ordination  n. пасвячэнне ў духоўны
сан
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orient
ore  n. руда; iron ore жалезная руда
organ  n. 1. орган (у розных знач.); the
organs of speech органы маўлення (язык,
зубы, губы і да т.п.); the internal organs унутраныя органы; the reproductive organs органы размнажэння 2. mus. арган; an electric
organ электраарган; a barrel organ катрынка; a mouth organ губны гармонік 3. fml орган, установа; the organs of government урадавыя органы 4. fml друкаваны орган
(газета, часопіс); the organs of public opinion (друкаваныя) органы грамадскай думкі
organic  adj. арганıчны (у розных
знач.); organic vegetables натуральная гародніна (якую вырошчвалі без хімікатаў); organic farming арганıчнае земляробства (з прымяненнем арганічных угнаенняў); organic
matter арганıчнае рэчыва, рэчыва арганıчнага паходжання; organic diseases арганıчныя
захворванні; an organic whole адзıнае цэлае
organism  n. арганıзм; a living
organism жывы арганıзм; the social organism грамадства
organization, BrE -isation  n. 1. арганізацыя; student organizations студэнцкія
арганізацыі; the World Health Organization
Сусветная арганізацыя аховы здароўя 2. арганізацыя, арганізаванасць; His work lacks
organization. Яго працы нестае арганізаванасці.
organize, BrE -ise  v. 1. арганізоўваць,
ствараць; ладзіць; organize a protest march
арганізоўваць марш пратэсту; organize a
party ствараць партыю 2. арганізоўваць,
прыводзіць у парадак; сістэматызаваць; organize one’s time арганізоўваць свой час
organizer, BrE -iser  n. арганізатар;
the organizers of a strike арганізатары забастоўкі
orgasm  n. аргазм; achieve/reach
orgasm дасягнуць аргазму
orgy  n. 1. оргія, разгул; a drunken orgy
п’янка, папойка 2. (of) хваля, усплёск, успышка; an orgy of crime выбух злачыннасці
Orient  n. the Orient lit. Усход, краıны
Усходу; spices from the Orient вострыя
прыправы з Усходу
orient  v. 1. (to/towards) арыентаваць;
Our policy is oriented to the prevention of
cruelty to animals. Наша палітыка арыентавана на прадухіленне жорсткага абыходжання з жывёламі. 2. (oneself) арыентавацца;
вызначаць месцазнаходжанне па компасе;
orient oneself in the fog вызначаць
месцазнаходжанне ў тумане

Oriental
Oriental1  n. dated, derog. жыхар Усходу
oriental2  adj. усходні; oriental
languages усходнія мовы; oriental culture
усходняя культура
orientate  BrE = orient
orientation  n. арыентацыя, арыенціроўка, арыентаванне
origami  n. арыгамі
origin  n. 1. паходжанне, выток, крынıца; a word of unknown origin слова невядомага паходжання 2. паходжанне (пра прыналежнасць па нараджэнні да якой-н. нацыі,
класа, саслоўя); of humble origin нязнатнага/
простага паходжання
original1  n. 1. арыгінал, аўтэнтык
(пра дакументы, мастацкія творы); read
smth. in the original чытаць што-н. у арыгінале 2. арыгінал, дзівак; арыгіналка, дзівачка
original2  adj. 1. першы; першапачатковы; the original inhabitants спрадвечныя
жыхары; the original meaning of the word
першапачатковае значэ нне сло ва 2. арыгіна ль ны, творчы, свежы; an original artist самабытны мастак; an original idea арыгінальная/свежая думка 3. арыгінальны, аўтэнтычны; an original manuscript арыгінальны рукапіс; original sin першародны грэх
originality  n. арыгінальнасць,
самабытнасць
originally  adv. першапачаткова,
спачатку, спярша; His father originally comes
from Australia. Яго бацька родам з Аўстраліі.
originate  v. fml 1. узнікаць, браць
пачатак, паходзіць; How did the ﬁre originate?
Як узнік пажар? 2. даваць пачатак (чаму-н.),
параджаць; ствараць; She originated a new
fashion. Яна ўвяла новую моду.
originator  n. fml ініцыятар; аўтар;
стваральнік, вынаходнік; аўтар; стваральніца, вынаходніца
ornament1  n. fml 1. аздабленне,
упрыгажэнне, убор; Christmas tree ornaments ёлачныя аздабленні/цацкі 2. арнамент
ornament2  v. fml (with) упрыгожваць, убіраць, аздабляць
ornamental  adj. арнаментальны,
дэкаратыўны; якı служыць упрыгажэннем/
аздабленнем; an ornamental plant дэкаратыўная раслıна
ornate  adj. 1. багата ўбраны/прыбраны/
аздоблены 2. напышлівы, прыўзнята квяцıсты; мудрагелісты; an ornate style напышлівы
стыль
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otter
ornithology  n. арніталогія
orphan  n. сірата; He was left an orphan at
the age of seven. У сем гадоў ён застаўся сіратой.
orphanage  n. дзіцячы дом, прытулак
для сірот
orthodox  adj. 1. артадаксальны;
агульнапрыняты, традыцыйны 2. прававерны
3. Orthodox праваслаўны
Orthodox Church  n. the Orthodox Church праваслаўная царква
orthoepy  n. ling. арфаэпія
orthography  n. fml арфаграфія, правапіс
orthopaedic  adj. BrE артапедычны
orthopаedics  n. BrE артапедыя
oscillate  v. 1. fml хістацца, вагацца;
oscillate between two opinions вагацца памıж
двума меркаваннямі 2. phys. асцылıраваць,
хістацца, вібрыраваць
ostensible  adj. уяўны, паказны; якı
служыць падставай/прычынай; an ostensible
purpose афіцыйная мэта
ostentation  n. derog. выстаўленне
напаказ, выхвалянне, хвальба
osteoporosis  n. med. астэапароз (разрэджванне касцявога рэчыва)
ostracize, BrE -ise  v. fml падвяргаць
астракıзму, выганяць з грамадства
ostrich  n. 1. zool. страус 2. infml чалавек, якı займаецца самападманам, заплюшчвае вочы на небяспеку, бяжыць ад складанасцей ♦ ostrich policy страусавая палıтыка,
баязлıвае імкненне ўхілıцца ад прыняцця
рашэнняў
other  pron. 1. другı, яшчэ (адзıн); each
other адзıн аднаго; Where are the others? Дзе
астатнія? 2. другı, ıншы; in other words іначай кажучы ♦ the other day гэтымі днямі, на
гэтых днях; нядаўна, не так даўно; every
other day праз дзень, кожныя 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. інакш, іначай, па-ıншаму; He thinks otherwise. Ён думае па-другому. 2. у астатнім, акрамя гэтага;
He’s stubborn, but otherwise a nice chap. Ён
вельмі ўпарты, але наогул добры хлопец.
3. інакш; а то; у адваротным выпадку; Do it
now, otherwise it will be too late. Зрабі гэта
зараз, а то будзе позна.
otter  n. zool. выдра

ouch
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 недапушчальныя ў нашым грамадстве. 2. : з перфектным 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. унцыя (28,35 г); an ounce of
tobacco унцыя 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
сябар; These seats are ours. Гэтыя месцы
нашы.
ourselves   pron. 1. cябе; We
saw ourselves on television. Мы бачылі сябе
па тэлевізары. 2. самі; 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) выцясняць (каго-н.);
вымушаць пайсцı (з пасады), займаць чыё-н.
месца; oust the government from power
пазбаўляць улады/звяргаць урад
out  adv., prep. 1. па-за, звонку, знадворку
(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, надвор
(паказвае на рух за якія-н. межы); go/run/
jump out выйсці/выбегчы/выскачыць; 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 зроблены са шкла, шкляны
4. (паказвае на адсутнасць чаго-н.) без; out
of breath задыханы, запыханы; be out of
work застацца без працы, быць беспрацоўным; We are out of bread. У нас кончыўся
хлеб. 5. з-за, з прычыны; out of grief/joy з гора/радасці 6. (паказвае на суадносіны часткі
і цэлага) з; 5 students out of 12 пяць студэнтаў з дванаццаці 7. : паказвае на з’яўленне,
выхад чаго-н.; The sun is out. Сонца ўзышло;
My new book is out. Выйшла мая новая кніга.
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outﬁt
8. : паказвае на заканчэнне, выключэнне ці
знікненне чаго-н.; The ﬁre is out. Агонь патух;
Lights out! Тушыце святло! ♦ out of it infml не
ў сваёй талерцы; нязручна, няёмка (адчуваць
сябе); be out for smth. імкнуцца да чаго-н.;
be out to do smth. збірацца 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. успышка; раптоўны пачатак ; an outbreak of cholera/violence успышка халеры/насıлля; an outbreak of hostilities
пачатак ваенных дзеянняў; the outbreak of
war in the Middle East пачатак вайны на
Блıжнім Усходзе
outburst  n. 1. выбух, успышка (эмоцый); an outburst of anger/indignation успышка гневу/абурэння; an outburst of applause
выбух апладысментаў 2. усплёск; an outburst of energy усплёск энергіі
outcast  n. выгнаннік, парыя; выгнанніца
outcome  n. вынік, зыход; They are
conﬁdent of a successful outcome. Яны ўпэўнены ў паспяховым зыходзе.
outcrop  n. geol. агаленне пароды, выхад пароды на паверхню; аголеная парода
outcry  n. (at/over/against) крык роспачы/адчаю; гнеўны пратэст; The new law
provoked a public outcry. Прыняцце новага
закона выклікала абурэнне грамадскасці.
outdated  adj. устарэлы, састарэлы;
outdated methods устарэлыя метады
outdoor  adj. вонкавы, знадворны; якı
знахо дзіцца па-за до мам, на во льным паве тры; outdoor clothing верхняе адзенне; вопратка; outdoor games гульні на вольным
паветры
outdoors  adv. на вольным паветры,
на дварэ; It’s warm outdoors. На дварэ цёпла.
outer  adj. 1. вонкавы, знешні; the outer
layer of the skin знешні/паверхневы слой скуры, эпідэрміс 2. аддалены (ад цэнтра);
the outer rooms крайнія пакоі; the outer
suburbs of the city далёкія прадмесці горада
outermost  adj. найбольш аддалены
ад цэнтра/сярэдзіны; the outermost planet
найбольш аддаленая/самая далёкая планета
outer space  n. космас, касмıчная
прастора (за межамі зямной атмасферы)
outﬁt  n. 1. адзенне, касцюм (спецыяльнага прызначэння); a skiing outﬁt лыжны касцюм; a wedding outﬁt шлюбны ўбор 2. infml

outgoing
каманда, кампанія, група (людзей, якія прaцуюць разам) 3. абсталяванне, апаратура,
набор інструментаў
outgoing  adj. 1. таварыскі, дружалюбны; спагадлівы, чулы; an outgoing personality ужыўчывы/таварыскі чалавек, лёгкі
чалавек/характар 2. якı ідзе ў адстаўку; the
outgoing president прэзідэнт, тэрмін якога на
пасту заканчваецца 3. выходны; outgoing
phone calls выходныя тэлефонныя званкı
outgrew  past → outgrow
outgrow  v. (outgrew, outgrown) 1. перарастаць; вырастаць (з адзежы) 2. пазбаўляцца з узростам (шкоднай звычкі, захаплення)
outgrown  p.p. → outgrow
outing  n. прагулка, экскурсія, пікнıк; go
on an outing to the park адпраўляцца на
прагулку ў парк
outlast  v. пратрымацца даўжэй (за
каго-н.); перажыць (каго-н., што-н.)
outlaw  n. 1. асоба, аб’яўленая па-за
законам 2. выгнаннік, ізгой; выгнанніца
outlay  n. (on) выдаткі, затраты; This
project requires little ﬁnancial outlay. Гэты
праект патрабуе нязначных грашовых выдаткаў.
outlet  n. (for) 1. аддушына, выхад;
an outlet for children’s energy выхад дзіцячай энергіі 2. comm. гандлёвая кропка (кіёск,
крама і да т.п.); спецыялізаваная крама; фıрменная крама; a retail outlet for exotic ﬁsh
рознічная крама экзатычных рыбак 3. выпускная адтуліна, сцёк; a sewage outlet памыйны сцёк
outline  n. 1. схема, план, канспект;
an outline for a composition план сачынення;
in outline у агульных рысах, коратка 2. контур, абрыс
outlive  v. перажыць (у розных знач.);
She outlived her husband by ﬁve years. Яна
перажыла мужа на пяць гадоў; The washing
machine had outlived its usefulness. Гэтая
пральная машына выйшла з ужытку.
outlook  n. 1. (on) погляд; пункт гледжання; an outlook on life погляд на рэчы/
жыццё 2. (for) перспектыва, меркаванні/планы на будучыню; the outlook for the harvest
разлıкі на ўраджай; the outlook for Wednesday прагноз надвор’я на сераду 3. від,
перспектыва; a very pleasing outlook from
the window вельмі прыгожы від з акна
outlying  adj. аддалены, далёкі; outlying areas аддаленыя раёны
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outside
outnumber  v. перавышаць колькасна
out of date  adj. 1. устарэлы,
старамодны 2. несапраўдны, пратэрмінаваны
out-of-the-way  adj. 1. аддалены,
далёкі 2. BrE дзıўны; незвычайны
out-of-work  adj. беспрацоўны;
an out-of-work actor беспрацоўны акцёр
outpatient  n. амбулаторны хворы;
an outpatient clinic паліклıніка
outpost  n. 1. аванпост, перадавы
вартавы пост 2. аддаленае паселішча
output  n. 1. прадукцыя; выпуск; выпрацоўка; прадукцыйнасць 2. comput. выхадныя даныя, вынікі 3. tech. магутнасць; an
output of 100 watts магутнасць на выхадзе
сто ват
outrage1  n. 1. абурэнне, гнеў, пачуццё знявагі 2. парушэнне закона/прыстойнасці; ганьбаванне; an outrage against humanity
злачынства супраць чалавецтва
outrage2  v. абураць, гнявıць; абражаць;
ганьбіць
outrageous  adj. абуральны, недапушчальны, скандальны; нечуваны (пра паводзіны, учынкі, манеру апранацца і да т.п.)
outright1  adj. 1. канчатковы; абсалютны; катэгарычны; an outright refusal рашучая адмова 2. адкрыты, просты, шчыры
outright2  adv. 1. адкрыта, проста, шчыра 2. цалкам, поўнасцю; катэгарычна; наадрэз; He rejected the offer outright. Ад прапановы ён рашуча адмовіўся. 3. неадкладна,
адразу, зараз жа; All victims of the car accident
were killed outright. Усе ахвяры аўтамабільнай аварыі загінулі на месцы.
outset  n. пачатак ♦ at the outset спачатку, упачатку; from the very outset з самага
пачатку
outside1  n. the outside знадворны бок,
вонкавая паверхня; the outside of the house
знадворны бок дома/хаты; from the outside
знадворку, звонку ♦ at the outside самае
большае; on the outside знешне, з выгляду;
звонку
outside2  adj. 1. знадворны, вонкавы
2. знешні, навакольны; be cut off from the
outside world быць адарваным ад знешняга/
навакольнага свету; without any outside help
без чужой/пабочнай дапамогі
outside3  adv. знадворку, звонку; на
дварэ; па-за домам; It’s cold outside. На дварэ
холадна.

outside
outside4  prep. 1. па-за, за межамі;
outside the door за дзвярыма; outside the
area за межамі раёна; There is a bus stop
outside our house. Побач з нашым домам ёсць
аўтобусны прыпынак. 2. акрамя, апрача,
апроч, за выключэннем
outsider  n. 1. пабочная асоба; чужынец; чужанıца 2. неспецыялıст, непрафесіянал 3. sport аўтсайдар
outsize  adj. большы за стандартны
памер, нестандартны; outsize clothes адзенне
вялıкіх памераў
outskirts  n. pl. ускраіна (горада); on
the outskirts of Minsk на ўскраіне Мıнска
outspoken  adj. шчыры, адкрыты,
прамы
outstanding  adj. 1. выдатны, славуты, знакамıты 2. нявыкананы (пра працу,
заданне); незаплачаны, нявыплачаны (пра
грошы); нявырашаны (пра пытанне, праблему); And work is still outstanding. А працы
яшчэ – непачаты край.
outstretched  adj. выцягнуты, працягнуты; meet with outstretched arms сустракаць сардэчна/радасна/ветліва; with outstretched wings з распасцёртымі/распрастанымі крыламі
outstrip  v. 1. перасягаць, перавышаць;
Demand is outstripping supply. Попыт перавышае прапанаванне. 2. абганяць, пераганяць, апярэджваць, выпярэджваць
outward  adj. знешні, вонкавы; judging by outward appearance мяркуючы па
знешнім/вонкавым выглядзе, мяркуючы па
знешнасці; the outward voyage падарожжа
за мяжу
outwardly  adv. знешне, вонкава, з
выгляду; Outwardly he remained calm. Знешне
ён заставаўся спaкойным.
outwards  adv. BrE наверх, за межы
outweigh  v. пераважваць, быць больш
уплывовым/значным; The advantages outweighed the disadvantages. Пераваг было
больш, чым недахопаў.
outwit  v. перахітрыць, абхітрыць
oval  adj. авальны; an oval face авальны
твар
ovation  n. авацыя, бурныя воплескі/
апладысменты
oven  n. духоўка
over1  adv. 1. праз, цераз (паказвае на рух
цераз што-н., пераход з вертыкальнага
становішча ў гарызантальнае); knock smth.
over перакульваць, абарочваць што-н.; turn
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overall
the page over перагарнуць старонку
2. : паказвае на знаходжанне на якім-н. баку
ці перамяшчэнне 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 узгоркі скрозь пакрытыя снегам
4. больш, звыш; залıшне; girls of 13 and over
дзяўчынкі трынаццаці гадоў і старэйшыя
5. зноў, яшчэ раз; do smth. over перарабляць
што-н. 6. : паказвае на заканчэнне ці
спыненне дзеяння; The lecture is over. Лекцыя
скончылася; think/talk over прадумаць/абмеркаваць, абгаварыць; look over агледзець
♦ (all) over again зноў, яшчэ раз, нанава; з
пачатку да канца; over and over (again) зноў,
не раз, не адзıн раз, неаднаразова, шмат
разоў
over2  prep. 1. (паказвае на ўзаемнае
размяшчэнне прадметаў) над, на; over the
table над сталом; 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 чаго-н.) цераз, праз, за; a bridge over the river
мост цераз раку; jump over a wall пераскокваць цераз сцяну 3. (паказвае на рух ці
распаўсюджванне па якой-н. паверхні) па; all
over усюды, скрозь, спрэс; all over the world
па ўсıм свеце 4. (паказвае на колькаснае
перавышэнне) звыш, больш; He is over 60.
Яму за шэсцьдзясят. 5. (паказвае на прамежак часу, на працягу якога адбываецца
дзеянне) за, на працягу; over the whole
period за ўвесь перыяд; We’ll discuss it over
breakfast. Мы абмяркуем гэта за снеданнем.
6. : паказвае на пераадоленне цяжкасцей,
хваробы і да т.п.; get over a shock адысцı/
ачуцца ад шоку 7. (паказвае на крыніцу,
сродак) па, праз; I heard it over the radio.
Я чуў гэта па радыё. 8. (паказвае на прадмет
думкі, спрэчкі і да т.п.) аб, пра, адносна, што
датычыцца; an argument over money спрэ
чка з-за грошай ♦ over and above апрача
таго, акрамя таго, да таго ж
overall1  n. BrE 1. рабочы халат 2. pl.
overalls камбінезон (для працы)
overall2  adj. поўны, агульны; an
overall impression агульнае ўражанне; build
up an overall picture of the situation уяўляць
агульную карцıну сітуацыі

overawe
overawe  v. выклікаць пачуццё моцнага страху (поўнага глыбокай пашаны);
Mike was overawed by the director’s booming
voice. Грамавы голас дырэктара нагнаў страху на Майка.
overbalance  v. страціць раўнавагу (і ўпасці); вывесці з раўнавагі; He overbalanced and fell into the mud. Ён страціў
раўнавагу і паваліўся ў гразь.
overboard  adv. за борт; за бортам;
Man overboard! Чалавек за бортам! ♦ throw
smth./smb. overboard адмаўляцца ад каго-н./
чаго-н.; пераставаць падтрымліваць каго-н./
што-н.
overcame  past → overcome
overcast  adj. хмарны, пахмурны,
хмурны
overcoat  n. паліто
overcome  v. (overcame, overcome)
1. перамагаць, пераадольваць 2. агортваць,
апаноўваць, ахопліваць (звыч. пра пачуцці);
He was overcome by grief. Яго агарнула гора.
overcrowded  adj. перапоўнены
overdid  past → overdo
overdo  v. (overdid, overdone) 1. перабольшваць, перавялıчваць, утрыраваць 2. перастарацца, перабіраць (меру), перадаваць;
Don’t overdo the salt in the soup! Не перасольвайце суп! 3. пераварваць; перапякаць;
перасмажваць (пра мяса); пераскварваць
(пра сала); перапражваць (пра каву, семкі і
да т.п.) ♦ overdo it/things ператамляцца,
перанапружвацца; перапрацоўваць; перабіраць меру
overdone1  adj. перавараны; перапечаны; перасмажаны (пра мяса); перасквараны (пра сала); перапражаны (пра каву,
семкі і да т.п.)
overdone2  p.p. → overdo
overdose  n. празмерная доза, перадазіроўка (лякарства, наркотыку)
overdrive  n. : go into overdrive рэзка актывізавацца, пачынаць напружана працаваць; хутка ісцı ўгару (пра справы, кар’еру)
overdue  adj. 1. якı затрымліваецца;
запознены, позні; an overdue baby пераношанае дзіця; The train is 20 minutes overdue.
Цягнік спазняецца на 20 хвілін; Economic
reforms in this country were long overdue. У гэтай краіне ўжо даўно трэба было правесці
эканамічныя рэформы. 2. пратэрмінаваны
overestimate  v. пераацэньваць,
перабольшваць; overestimate one’s abilities

420

overland
перабольшваць свае здольнасці; The importance of these papers cannot be overestimated.
Важнасць
гэтых
дакументаў
нельга
пераацаніць.
overﬂow1  n. 1. перапаўненне, пераліванне цераз край; There is an overﬂow from
the cistern. Цыстэрна ўжо перапоўнілася; an
overﬂow of emotions паўната пачуццяў
2. разлıў, паводка 3. празмернасць
overﬂow2  v. перапаўняць; пералівацца цераз край; разлівацца, затапляць; The
barrel is overﬂowing. З бочкі ўжо цераз край
льецца; The river overﬂows its banks. Рака
выходзіць з берагоў; His heart overﬂowed with
kindness. Яго сэрца перапаўняла дабрыня.
overgrown  adj. 1. якı разросся; якı
расце без догляду; парослы, зарослы; overgrown with nettles зарослы крапівой 2. перарослы; an overgrown schoolboy перарослы
школьнік
overhang  v. (overhung) вытыркацца, выступаць; звешвацца; навісаць
overhaul1  n. уважлівы/пıльны агляд;
рамонт; The engine needs a complete overhaul.
Матор неабходна цалкам перабраць.
overhaul2  v. 1. уважліва аглядаць/
правяраць (з мэтай рамонту); рамантаваць
2. даганяць, наганяць
overhead1  adj. 1. паветраны, надземны, падвесны; an overhead railway надземная чыгунка 2. comm. накладны; overhead
costs накладныя выдаткі
overhead2  adv. над галавой, угары, у
вышынı, у небе
overhear  v. (overheard) падслухваць; выпадкова/незнарок чуць (размову);
overhear snatches of conversation урыўкамі
чуць размову
overheard  past, p.p. → overhear
overheat  v. 1. пераграваць, перапальваць; перагравацца, перапальвацца; The engine is overheating again. Матор зноў пераграецца. 2. развіваць эканоміку празмерна
высокімі тэмпамі
overhung  past, p.p. → overhang
overjoyed  adj. шчаслıвы, вельмі
задаволены/рады; be overjoyed at news быць
задаволеным навıнамі; Mark was overjoyed to
see us. Марк не помніў сябе ад радасці, калі
ўбачыў нас.
overland  adj. сухапутны; якı цалкам ці большай часткай праходзіць па сушы;
an overland route сухапутны маршрут, шлях
па сушы

overlap
overlap  v. 1. часткова пакрываць,
перакрываць; These planks must overlap.
Гэтыя планкі павінны заходзіць адна за адну.
2. часткова супадаць; His visit and mine
overlapped. Мы былі там амаль адначасова.
overleaf  adv. fml на адваротным баку
старонкі/аркуша/ліста; see overleaf глядзı на
адвароце/адваротным баку
overload  v. перагружаць, нагружаць
празмерна (чым-н.); overload a lorry перагружаць грузавıк; overload with work
перагружаць працай; Don’t overload the electrical system by using too many kitchen
appliances. Не ўключайце надта многа кухонных прыбораў, каб не перагружаць электрычную сістэму.
overlook  v. 1. не заўважаць, прапускаць, прагледзець; I overlooked that possibility. Я прагледзеў гэтую магчымасць. 2. не
звяртаць увагі, ігнараваць, глядзець праз
пальцы 3. выходзіць на/у (пра вокны); The
window overlooks the bay. Акно выходзіць на
заліў.
overnight1  adj. 1. начны; an overnight journey начное падарожжа 2. якı адбываецца раптам/нечакана; вокамгненны; The
book was an overnight success. Кніга мела
нечаканы поспех.
overnight2  adv. 1. на ноч; за ноч;
уначы; stay overnight начаваць 2. infml раптам, ураз; нечакана, неспадзявана; He became
famous overnight. Ён прачнуўся славутым.
overplay  v. 1. перабіраць меру,
залıшне старацца, перастарацца; пераıгрываць 2. надаваць празмернае значэнне, раздуваць ♦ overplay one’s hand пераацэньваць
свае здольнасці/магчымасці, заходзіць надта
далёка, пераходзіць дазволеныя межы
overpopulation  n. перанаселенасць, перанасяленне
overpower  v. адольваць, перамагаць, асıльваць; overpower an opponent перамагаць працıўніка
overran  past → overrun
overrate  v. пераацэньваць, перабольшваць; overrate one’s abilities пераацэньваць
свае здольнасці
overridden  p.p. → override
override  v. (overrode, overridden)
1. адхіляць, не браць пад увагу, не прымаць;
override smb.’s authority не прызнаваць
чый-н. аўтарытэт 2. пераважваць, браць верх
overriding  adj. галоўны, першарадны, рашаючы, вырашальны; the overriding
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overstate
factor вырашальны фактар; фактар першараднага значэння
overrode  past → override
overrule  v. адхіляць; ануляваць, лічыць несапраўдным, адмяняць; overrule a
decision касаваць рашэнне
overrun  v. (overran, overrun) 1. хутка распаўсюджвацца; ахопліваць; напаўняць;
пералівацца цераз край; overrun with mice
(кішма) кішэць мышамі 2. пераходзіць межы; перавышаць вызначаны тэрмін; You’ve
overrun your time by 5 minutes. Вы перавысілі
рэгламент на пяць хвілін.
oversaw  past → oversee
overseas  adj. заморскі, заакіянскі;
замежны, іншаземны; overseas students замежныя студэнты; overseas territories зaморскія
тэрыторыі; overseas trade знешні гандаль
oversee  v. (oversaw, overseen) наглядаць, назіраць, сачыць; ажыццяўляць нагляд
(каб усё было зроблена правільна); oversee
work наглядаць за працай
overseen  p.p. → oversee
overshadow  v. 1. адкıдваць цень,
зацяняць (таксама перан.); The rose bush was
overshadowed by large trees. Куст руж зацянялі вялікія дрэвы; She was always overshadowed by her husband. Яна заўсёды знаходзілася ў цяні свайго мужа. 2. азмрочваць
(падзею, настрой, перамогу і да т.п.)
overshoot  v. (overshot) 1. праляцець
мıма цэлі (пра кулю), прамахнуцца; прайсцı/
праехаць/праляцець далей запланаванага;
The aircraft overshot the runway. Самалёт
прызямліўся за пасадачнай паласой. 2. перавышаць, перасягаць; overshoot the mark
узяць вышэй/далей за цэль
overshot  past, p.p. → overshoot
oversight  n. 1. недагляд, памылка,
промах; The error was due to oversight. Памылка была дапушчана па недаглядзе. 2. fml
кантроль, нагляд
oversimplify  v. празмерна
спрашчаць; разумець залıшне спрошчана
oversized  adj. большага, чым звычайна, памеру, празмерна вялıкага памеру,
аб’ёму
oversleep  v. (overslept) прасыпаць;
I overslept and was late for the lecture. Я праспаў і спазніўся на лекцыю.
overslept  past, p.p. → oversleep
overstate  v. перабольшваць, перавялıчваць; overstate one’s case перабольшваць, дапускаць перабольшанне пры аргументацыі

overstay
overstay  v. 1. затрымлівацца (надта
доўга), заседжвацца 2. пратэрміноўваць
♦ overstay one’s welcome загасцявацца; злоўжываць гасцıннасцю, надакучаць гаспадарам
overstep  v. пераходзіць мяжу;
overstep one’s authority перавышаць свае
паўнамоцтвы ♦ overstep the mark/line выходзіць за межы дазволенага, пераходзіць межы; заходзіць надта далёка
overt  adj. fml адкрыты, публıчны;
несакрэтны
overtake  v. (overtook, overtaken)
1. даганяць, абганяць 2. ахапляць, апаноўваць; The woman was overtaken by fear. Жанчыну апанаваў страх.
overtaken  p.p. → overtake
overthrew  past → overthrow
overthrow1  n. скіданне, звяржэнне
(цара, урада, самаўладства і да т.п.); the
overthrow of the dictator звяржэнне дыктатара
overthrow2  v. (overthrew, overthrown) скідаць, звяргаць, зрынаць; overthrow a government звяргаць урад
overthrown  p.p. → overthrow
overtime  n. звышурочная праца;
overtime pay звышурочныя; плата за звышурочную працу; be on overtime працаваць
звышурочна
overtone  n. 1. mus. абертон 2. звыч.
pl. нотка, намёк, падтэкст; political overtones
палітычны падтэкст
overtook  past → overtake
overture  n. 1. mus. уверцюра 2. звыч.
pl. спроба (прымірэння, завязвання знаёмства); ініцыятыва (перамоваў, заключэння
дагавораў і да т.п.); make overtures to smb.
рабıць крокі да прымірэння, спрабаваць
пасябраваць з кім-н.
overturn  v. 1. перакульваць, абарочваць; перакульвацца, абарочвацца; The boys
overturned the boat. Хлопчыкі перакулілі
лодку. 2. абвяргаць; касаваць
overview  n. беглы агляд, агульныя
звесткі
overweight  adj. якı важыць больш
за норму, грузны (пра чалавека)
overwhelm  v. 1. апаноўваць (пра
пачуцці, эмоцыі); He was overwhelmed by
grief. Ён быў ахоплены горам. 2. адольваць,
перамагаць, асıльваць; разбіваць (ворага)
3. заліваць, затапляць; завальваць (таксама
перан.); overwhelm with requests закıдваць
просьбамі
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ox
overwhelming  adj. 1. незлічоны;
вялıкі, велізарны; overwhelming wealth незлічонае багацце; overwhelming disaster
велізарнае няшчасце 2. пераважны; an overwhelming majority пераважная большасць
overwork  v. занадта многа працаваць, ператамляцца; ператамляць каго-н.;
overwork oneself ператамляцца; overwork
a horse загнаць/заездзіць каня
overwrought  adj. вельмі ўсхваляваны/узрушаны; якı нервуецца; у нервовым
стане
owe  v. 1. быць вінаватым, завінаваціцца;
How much do I owe you? Колькі я вам вінаваты? 2. быць абавязаным; He owes everything to his mother. Ён усім абавязаны маці.
owing  adj. якı застаўся неаплачаным;
There is still ₤5 owing. Неабходна заплаціць
яшчэ пяць фунтаў.
owing to  prep. таму што, з-за, праз,
з прычыны; owing to illness з-за хваробы;
I couldn’t come owing to another engagement.
Я не мог прыйсці, таму што быў заняты.
owl  n. сава
own1  adj., pron. свой; уласны; She has
money of her own. У яе ёсць свае грошы; see
smth. with one’s own eyes бачыць што-н. на
свае вочы ♦ (all) on one’s own сам, без дапамогі; адзıн; come into one’s own атрымаць
належнае, дабıцца свайго; атрымаць прызнанне, уступаць у свае правы; get one’s own
back on smb. infml разлıчвацца/квітацца з
кім-н.; hold one’s own стаяць на сваıм; The
patient is holding his own. Пацыент змагаецца
з хваробай.
own2  v. 1. валодаць; уладаць, мець; Who
owns this house? Хто гаспадар гэтага дома?
He behaves as if he owns the place. Ён паводзіць сябе так, нібыта ён тут гаспадар.
2. dated прызнавацца, прызнаваць; own a
child прызнаваць сваё бацькоўства; They
owned (that) they were wrong. Яны прызналі,
што памыліліся.
own up  phr.v. прызнавацца (у чым-н.);
She owned up to telling lies. Яна прызналася,
што сказала няпраўду.
owner  n. уладальнік, гаспадар, уладар;
уладальніца, гаспадыня, уладарка; This car
should be returned to its rightful owner. Гэтую
машыну належыць вярнуць законнаму ўладальніку.
ownership  n. 1. уласнасць, права ўласнасці 2. валоданне, уладанне
ox  n. (pl. oxen) вол

oxen
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oxen  pl. → ox
oxygen  n. chem. кісларод
oxymoron  n. ling. аксюмаран,
аксıмаран
oyster  n. вустрыца ♦ the world is your
oyster ≅ увесь свет у тваіх руках
oz (пісьмовае скар. ад ounce) унцыя (28,35 г)
ozone  n. 1. chem. азон 2. BrE, infml
азон; свежае, чыстае паветра
ozone hole  n. азонавая дзıрка
ozone layer  n. азонавы cлой

Pp
P, p  n. 16-я лiтара англiйскага алфавiта
p1 (пiсьмовае скар. ад page) (pl. pp.) старонка;
see p. 72 глядзце с. 72
p2 (скар. ад pence or penny) BrE пенс, пенi (манета); The stamp costs 30 p. Гэтая паштовая
марка каштуе 30 пенсаў.
p3 (скар. ад population) насельнiцтва
PA  (скар. ад Personal Assistant) асабıсты сакратар; She’s the Ambassador’s PA.
Яна з’яўляецца асабістым сакратаром пасла.
pace1  n. 1. тэмп, хуткасць; at a steady/
gentle/leisurely pace цвёрдаю/лёгкаю/паво льнаю хадою; gather pace набіраць хуткасць; put on pace iсц хутчэй; pace of life
тэмп жыцця 2. крок; take one pace forward
зрабıць (адзн)
 крок наперад; He quickened
his pace. Ён пакрочыў шпарчэй. ♦ go through
one’s paces/show one’s paces паказваць свае
здольнасці; keep pace with smb./smth. не
адставаць ад каго-н./чаго-н.; off the pace
адставаць; put smb./smth. through their/its
paces выяўляць чые-н. здольнасці; правяраць
каго-н./што-н. у справе; set the pace 1) быць
прыкладам 2) задаваць тэмп; at a snail’s pace
чарапашым крокам
pace2  v. крочыць; pace up and down хадзць

узад i ўперад (туды i сюды); He paced nervously up and down the room. Ён нервова
крочыў узад i ўперад па пакоi.
pace off  phr.v. вымяраць крокамi
pace out  phr.v. = pace off
pacemaker  n. 1. sport лдар 2. med.
электракардыястымулятар
paciﬁc  adj. 1. мıрны; міралюбıвы, міралюбны 2. спакойны, цıхі; the Paciﬁc Ocean
Цıхі акіян
paciﬁsm  n. пацыфзм
paciﬁst  n. пацыфст
pacify v. супакойваць, мiрыць

packed out
pack1  n. 1. пакунак, пак, цюк 2. пачак; a
pack of cigarettes пачак цыгарэт 3. BrE калода (карт) 4. кучка, група, набор (часта ў адмоўным сэнсе); a pack of lies суцэльная
хлусня 5. зграя; банда; a pack of wolves воўчая зграя; a pack of thieves шайка зладзея ў
pack2  v. 1. 1) упакоўваць; упакоўвацца;
пакаваць; пакавацца; I’m going to pack now.
Я збiраюся пакаваць рэчы. 2) (in/with) упакоўваць (у што-н.); The painting was packed
in paper. Карціна была загорнута ў паперу.
2. запаўняць; People packed into the room.
Людзi набілiся ў пакой. 3. (down) утрамбоўваць (снег і да т.п.) 4. comput. ушчыльняць;
упакоўваць (даныя ў архіў) ♦ pack a
(powerful/real) punch infml 1) наносіць моцны ўдар (пра баксёра) 2) рабıць моцны
ўплыў (на каго-н.)
pack away  phr.v. 1. адкладаць,
адкладваць 2. складаць, склад
 ваць (парасон,
палатку і да т.п.)
pack in  phr.v. 1. спыняць; Рack it in!
Кiнь(це)! 2. прыцягваць вялкую колькасць
людзей
pack off  phr.v. infml адсылаць;
адпраўляць; Нe packed the children off to
school. Ён адправiў дзяцей у школу.
pack out  phr.v. запаўняць; Тhe hall
was packed out. Зала была запоўнена.
pack up  phr.v. infml 1. сапсавацца,
выйсці са строю; The engine packed up. Mатор заглух. 2. BrE спынць, скончыць (рабіць
што-н.); Let’s pack up. Давайце закругляцца.
package  n. 1. AmE пасылка, бандэроль 2. пакет, пакунак, скрутак 3. (таксама
package deal) 1) comm. комплексная здзелка
2) dipl. комплекснае пагадненне, пакет пагадненняў 4. (таксама a software package) comput. пакет праграм
package tour  n. арганізаваная турыстычная паездка; групавы турызм
packaging  n. 1. упакоўка (упаковачны матэрыял) 2. упакоўванне
packed  adj. 1. перапоўнены людзьм;
The bus was packed. Aўтобус быў бiтком набiты. 2. (with) запоўнены (чым-н.); The book
is packed with information. У кнізе шмат інфармацыі. 3. цвёрды, зляжалы; packed sand
цвёрды пясок; packed snow утрамбаваны/
утаптаны снег 4. comput. запакаваны
packed lunch  n. BrE бутэрброды;
сухı паёк
packed out  adj. infml поўнасцю запоўнены

packer
packer  n. 1. упакоўшчык 2. пакавальная машына
packet  n. 1. звязак, звязка, пачак; невялкi пакецiк; a packet of books звязак кнiг;
a packet of cigarettes пачак цыгарэт; a packet of sweets пакецiк (мяшочак) цукерак
2. BrE, infml куча грошай; That house cost me
a packet. Той дом уляцеў мне ў капеечку.
3. comput. блок, пакет даных
packetize, BrE -ise  v. comput. пакетаваць
packet switching  n. comput.
камутацыя пакетаў
packing  n. 1. упакоўка (упаковачны
матэрыял); Put plenty of packing round it. Не
шкадуй упакоўкi на гэта. 2. упакоўванне,
пакаван
 не, спакоўванне
packing case  n. упаковачная скрынка, тара
packing density  n. comput. шчыльнасць размяшчэння
pact  n. пакт; дагавор; make/sign a pact
заключыць/падпiсаць дагавор; The two countries signed a non-aggression pact. Гэтыя
абедзве дзяржавы падпiсалi дагавор аб ненападзенні.
pad1  n. 1. падушачка (у розных знач.); мяккая пракладка; an ink pad падушачка для
пячаткi 2. блакнот 3. роўная пляцоўка; a
launching pad пускавая пляцоўка
pad2  v. падбiваць, падкладваць (пра адзенне); a padded jacket пiнжак з падкладнымi
плечукамi
pad out  phr.v. перагружаць; His
essay was padded out with quotations. Яго сачыненне было перагружана цытатамi.
paddle1  n. 1. вясло для байдаркi або
каноэ 2. лопасць
paddle2  v. веславаць, плыць на байдарцы або каноэ; They paddled the canoe across
the lake. Яны пераплылi возера на каноэ.
paddle3  v. плюхацца (у вадзе); The children were paddling in the water. Дзецi плюхалiся ў вадзе.
paediatrician  n. BrE, med. педыятр
paediatrics  n. BrE, med. педыятрыя
pagan1  n. паганец, язычнiк
pagan2  adj. паганскі, язычнiцкі
page1  n. старонка (у розных знач.); on
page 5 на пятай старонцы; at the bottom/top
of the page унıзе/уверсе старонкі; a full page
article артыкул на ўсю старонку; the front/
back page of a newspaper першая/апошняя
старонка газеты
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page2  n. 1. hist. паж 2. dated (таксама
pageboy) хлопчык-слуга
page3  v. выклiкаць, звязвацца па сiстэме
сувязi; If you need me for anything, just page
me. Звяжыся са мною, калi я спатрэблюся
табе.
pager  n. перагаворнае прыстасаванне
page-turner  n. infml захапляльная
кнıга
paginate  v. нумараваць старонкі
(кнігі, часопіса і да т.п.)
paid  past, p.p. → pay2
pail  n. dated вядро
pain1  n. 1. боль; cry with pain крычаць ад
болю; а severe pain моцны боль; drugs to
relieve pain лекi ад болю; be in pain адчуваць боль; Take these tablets if you’re in pain.
Прымi гэтыя таблеткi, калi табе балiць;
stomach/chest pains боль у жываце/грудзях
2. пакута, засмучэнне, гора; the pleasures
and pains of growing old радасці і пакуты
старасці; Her words caused me pain. Мне стала балюча ад яе слоў. ♦ no pain, no gain ≅ без
мазаля на руках не будзеш мець хлеба ў
зубах; on (under) pain of smth. пад страхам
чаго-н.; a pain in the neck невыносны чалавек
pain2  v. fml 1. мучыць 2. засмучаць
pained  adj. 1. пакутны, пакутніцкі
2. пакрыўджаны, скрыўджаны; a pained
expression/voice пакрыўджаны выгляд/голас
painful  adj. балючы, пакутлiвы;
painful memories балючыя ўспамны; а
painful experience балючы вопыт; be painful
to watch/hear балюча бачыць/чуць; It was
painful to hear those words. Было балюча
пачуць тыя словы.
painkiller  n. бoлесуцiшальны сродак; She’s on/taking painkillers. Яна прымае
болесуцiшальныя лекi.
painless  adj. 1. бязбольны; painless
childbirth бязбольныя роды 2. лёгкi, нескладаны
pains  n. pl. намаганнi, высілкі, клопат
♦ take (great) pains with/over smth. рабıць
што-н. старанна; take pains/go to great pains
(to do smth.) прыкладаць намаганнi, рабıць
высілкі, старацца (зрабць
 што-н.); Great
pains have been taken to ensure the safety of
passengers. Былi зроблены вялiкiя намаганнi,
каб гарантаваць бяспеку пасажыраў.
painstaking  adj. старанны, руплвы; a painstaking job працаёмкая работа

paint
paint1  n. фарба; Wet paint! Асцярожна,
пафарбавана! (надпіс); as fresh as paint як
новенькi; gloss/matt/acrylic paint бліскучая/
матавая/акрылавая фарба
paint2  v. фарбаваць; He painted the door
blue. Ён пафарбаваў дзверы ў сiнi колер.
2. маляваць (таксама перан.); paint a picture
маляваць карцну;

paint in oils/in water
colours маляваць алейнымі фарбамі/акварэллю; 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. маляваць каго-н./што-н. у суровых/цёмных/ружовых фарбах
painter  n. 1. мастак, жывапсец;

a landscape/portrait painter мастак-пейзажыст/мастак-партрэтыст 2. маляр
painting  n. 1. жывапic 2. карцна

paints  n. pl. фарбы (для малявання);
a box of paints набор фарбаў (для малявання); She bought a new set of oil paints. Яна купiла новы набор алейных фарбаў.
pair1  n. пара (у розных знач.); a pair of
gloves/earrings пара пальчатак/завушнıц;
a pair of trousers штаны; the happy pair
шчаслвая пара (муж i жонка) ♦ a pair of
hands infml рабочы чалавек, работнік; in
pairs парамi; I’ve only got one pair of hands
infml у мяне толькi дзве рук; that’s another
pair of shoes гэта зусıм ıншая справа
pair2  v. 1. размяшчаць парамі; падбіраць
да пары; размяшчацца парамі 2. спарвацца
(пра жывёл)
pair off  phr.v. разбiвацца на пары
(пра мужчын i жанчын); All the others were
pairing off and I was left on my own. Усе астатнiя разбiлiся на пары, а я застаўся адзiн.
pair up  phr.v. (with) разбiвацца на
пары (для працы, спартыўнай гульнi, сяброўства)
pajamas AmE = pyjamas
pal1  n. infml 1. сябaр; We’ve been pals for
ages. Мы даўно сябруем; an old pal of mine
мой даўнi сябaр 2. хлопец, прыяцель (зварот
да каго-н., часта непрыязны); Now look here,
pal, you’re asking for trouble. Паслухай, прыяцель, ты напрошваешся на непрыемнасцi.
pal2  v. infml сябраваць; сябравацца; pal up
(with smb.) BrE, infml пасябраваць (з кім-н.)
palace  n. палац; His home is a palace
compared to our little house. Яго дом – гэта
палац у параўнаннi з нашым маленькiм домiкам.
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palatal1  n. ling. палатальны гук
palatal2  adj. ling. палатальны
palatalization, BrE -isation  n.
ling. палаталізацыя
pale1  n. 1. кол 2. мяжа ♦ beyond the pale
па-за межамі (прыстойнасці)
pale2  adj. 1. бледны; go/turn pale збялець;
He went (turned) deathly pale at the news. Ён
стаў змярцвела-бледным, пачуўшы навiну.
2. светлы (пра колер); pale yellow бледна-жоўты; pale blue блактны
pale3  v. 1. (at) бляднець, бялець 2. цьмянець ♦ pale in/by comparison (with/to smth.)
здавацца нязначным y параўнанні (з чым-н.)
paling  n. 1. кол 2. pl. palings плот,
частакол; erect new palings паставіць новы
плот
palm1  n. далонь; sweaty palms потныя
далонi ♦ have smb. in the palm of one’s hand
мець уладу над кім-н.; read smb.’s palm
варажыць па чыёй-н. далонi
palm2  n. (таксама palm tree) пальма;
a date palm фнiкавая пальма; a coconut
palm какосавая пальма
Palm Sunday  n. eccl. Вербная
нядзеля
palpitate  v. 1. med. моцна бцца (пра
сэрца); пульсаваць 2. дрыжаць (ад страху);
palpitating with excitement якı дрыжыць ад
хвалявання
palpitation  n. звыч. pl. palpitations моцнае сэрцабцце;

The thought of ﬂying
gives me palpitations. Думка пра палёт выклiкае ў мяне моцнае сэрцабiцце.
pamphlet  n. 1. брашура 2. памфлет
pan  n. 1. каструля; а frying pan патэльня
2. шаля (вагаў) 3. BrE унітаз
panacea  n. (for) панацэя
pancake  n. блiн, аладка; toss a pancake BrE пераварочваць блiн
pancreas  n. anat. падстраўнікавая
залоза
panda  n. zool. панда
pandemic  n. пандэмıя
pane  n. аконнае шкло
panel  n. 1. панэль (у розных знач.)
2. пульт; a control panel пульт кiравання
3. устаўка (у адзеннi) 4. група экспертаў, удзельнiкаў дыскусii на тэлебачаннi/радыё 5. спiс;
be on the panel быць у спıсе
pang  n. востры боль; пакуты; pangs of
conscience згрызоты сумлення
panic1  n. панiка; in panic у панiцы

panic
panic2  v. кıдацца ў панiку, панiкаваць;
выклікаць паніку; Don’t panic! Не панiкуй!;
The gunﬁre panicked the horses. Гарматны
агонь напалохаў коней.
pansy  n. 1. bot. браткi 2. slang, taboo
гомасексуалст; жанчынападобны мужчына
pant  v. цяжка дыхаць, задыхацца; The
runner was panting. Бягун цяжка дыхаў.
panther  n. zool. 1. пантэра, чорны
леапард, барс 2. AmE пума, кугуар
panties  n. трусiкi (жаночыя); a pair of
lacy panties карункавыя трусiкі
pantry  n. кладоўка, камора
pants  n. pl. 1. BrE панталоны 2. AmE
штаны ♦ scare the pants off smb. infml
напалохаць да смерці каго-н.
pantyhose n. AmE калготкi
papaya  n. папая (трапічны фрукт)
paper1  n. 1. папера; a piece/sheet of
paper аркуш паперы; paper money папяровыя грошы; a paper handkerchief папяровая
насоўка 2. газета 3. BrE экзаменацыйная
работа 4. pl. papers дакументы, паперы
5. шпалеры ♦ on paper 1) напıсаны, надрукаваны 2) тэарэтычны; This plan is only good
on paper. Гэты план добры толькі на паперы.
paper2  v. аклейваць шпалерамi; We are
papering the bedroom. Мы аклейваем шпалерамi спальню.
paperback  n. кнıга ў мяккай вокладцы; His ﬁrst novel sold over 20,000 copies
in paperback. Больш за 20 000 экзэмпляраў
яго першага рамана былі выпушчаны ў
мяккай вокладцы.
paper boy  n. прадавец газет
paper clip  n. сашчэпка (для паперы)
paperless  adj. непапяровы, беспапяровы; the paperless ofﬁce беспапяровае
справаводства
paper mill  n. папяровая фабрыка
paperweight  n. прэс-пап’е
paperwork  n. канцылярская праца
papilloma  n. med. папілома
paprica  n. bot. перац струкавы альбо чырвоны
papyrus  n. (pl. papyri) 1. bot.
папıрус 2. папıрус (матэрыял для пісьма)
3. старажытны тэкст, напıсаны на папıрусе
par n. 1. парытэт, роўнасць; on a par with
нароўні з 2. comm. намінал ♦ above/below
par вышэй/ніжэй наміналу; at par па намінале
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paralysis
parable  n. прытча, алегарычнае апавяданне
parabola  n. math. парабала
parachute1  n. парашут; a parachute
jump скачок з парашутам
parachute2 v. 1. скакаць з парашутам
2. скдваць з парашутам; Planes parachuted
food. Прадукты былi скiнуты з самалёта на
парашуце.
parachutist  n. парашутыст
parade1  n. 1. парад; a Victory Parade
Парад Перамогi 2. паказ; a fashion parade
паказ фасонаў
parade2 v. 1. ісцı строем, маршыравац ь 2. выстаўляць напаказ, дэманстраваць
paradigm  n. fml 1. прыклад, узор 2.
разнавıднасць 3. разнастайнасць 4. ling.
парадыгма
paradigmatic  adj. ling. : paradigmatic relations парадыгматычныя адносіны
paradise  n. 1. рай; The forests are а
hunter’s paradise. Гэтыя лясы – рай для паляўнiчага. 2. Paradise bibl. рай
paradox n. парадокс
parafﬁn  n. 1. (таксама parafﬁn oil)
BrE газа 2. (таксама parafﬁn wax) парафн
paragraph n. 1. абзац; begin a new
paragraph пачаць новы абзац, радок 2. газетная заметка, нататка; There’s a paragraph on
the accident in the local paper. У мясцовай газеце ёсць заметка пра гэты няшчасны выпадак. 3. параграф, пункт
paralinguistic  adj. ling. паралінгвістычны
parallel1  n. math., geog. паралель
(таксама перан.); draw a parallel between
праводзiць паралель памж ♦ in parallel
(with smth./smb.) паралельна, адначасова
(з чым-н./кім-н.)
parallel2  adj. паралельны, раўналежны; parallel lines паралельныя лнii/прамыя;
parallel bars sport паралельныя брусы
parallelogram  n. math. паралелаграм
Paralympics  n. pl. the Paralympics Паралімпıйскія гульні
paralyse  v. BrE паралiзаваць (таксама 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) параліч, паралюш (таксама перан.); He suffered a stroke

paralyze
and partial paralysіs. Ён перанёс удар i частковы параліч.
paralyze AmE = paralyse
parameter  n. 1. мерка, крытэрый,
паказчык 2. параметр, характарыстыка
paramount  adj. fml першарадны,
галоўны; of paramount importance першараднага значэння; 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. параноідная шызафрэнıя, параноя
paranoid  adj. med. паранаıчны
parapet   n. archit. парапет;
поручні, парэнчы
paraphrase1  n. 1. пераказ 2. ling.,
mus. парафраза
paraphrase2  v. пераказваць, перафразаваць
parasite  n. паразт (таксама перан.);
live as a parasite on sоciety жыць у грамадстве як паразт
parasitic  adj. паразiтычны (таксама перан.)
parasol  n. парасон (ад сонца)
paratrooper  n. парашутыст
paratroops  n. pl. парашутна-дэсантныя войскi
parcel1 n. скрутак, звязак; пакет; пасылка; There’s a parcel for you. Для вас ёсць пасылка.
parcel2 v. (up) загортваць у пакет
parcel out  phr.v. дзялць; падзяляць; драбць
parch  v. 1. высушваць; перасыхаць
2. падсмажваць; падрумяньваць
parched  adj. 1. падсмажаны, падрумянены 2. засушлівы 3. пасмяглы, перасохлы
(пра губы, рот)
parchment  n. пергамент
pardon1  n. 1. дараванне, прабачэнне,
выбачэнне; I beg your pardon. Прашу прабачэння. 2. law памлаванне
pardon2  v. 1. дараваць, прабачаць, выбачаць; He begged her to pardon him for his
rudeness. Ён малiў яе дараваць яму яго грубасць. 2. law памлаваць ♦ pardon me infml
прабачайце, выбачайце, даруйце
pardonable  adj. даравальны; a pardonable error даравальная памылка
pare  v. 1. (off/away) зразаць скарынку,
лупıну; абчышчаць 2. (down/back) уразаць,
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скарачаць; pare down wages/salary уразаць
зарплату
parent  n. 1. адзн
 з бацькоў; May
I introduce you to my parents? Дазвольце
пазнаёмiць вас з маiмi бацькамi. 2. жывёліна
або раслıна, ад якой паходзяць ıншыя
3. вышэйстаячы орган
parentage  n. 1. бацькоўства; мацярынства 2. паходжанне; радавод, радаслоўная
parental adj. бацькоўскі; мацярынскі;
parental rights бацькоўскія правы
parentheses pl. → parenthesis
parenthesis  n. (pl. -ses) 1. ling.
пабочнае слова; пабочны сказ 2. (звыч. pl.)
дужкі; in parentheses у дужках
parenthetic(al) () adj. ling. fml
пабочны, узяты ў дужкі
parenthood  n. статус бацькоўства/мацярынства; He took the responsibilities
of parenthood very seriously. Ён вельмі
сур’ёзна ставіўся да бацькоўскіх абавязкаў.
parent-in-law  n. 1. свёкар; свякроў, свякруха 2. цесць; цешча
par excellence  adj. франц. пераважна; галоўным чынам; у асноўным
parish  n. царкоўны прыход, парафiя;
He is a vicar of a large rural parish. Ён вiкарый вялiкага вясковага царкоўнага прыхода.
parity  n. 1. (with, between) fml роўнасць; parity between men’s and women’s
pay роўнасць у аплаце мужчынскай i жаночай працы 2. ﬁnance парытэт
park1  n. 1. парк; Hyde Park Гайд-Парк
2. запаведнiк дзкіх птушак і жывёл 3. месца
стаянкі транспарту; a car park стаянка аўтамабляў
park2  v. паркаваць (машыну); ставiць
(машыну) на стаянку; паркавацца; Don’t park
(the car) in this street. Не стаўце машыну на
гэтай вулiцы.
parking  n. 1. паркаванне, паркоўка
2. паркінг, паркоўка, стаянка; No parking!
Стаянка забаронена!
parking lot  n. AmE месца для стаянкi/паркоўкi
parking meter  n. аўтамат для
аплаты за паркоўку
Parkinson’s disease  n. med.
(таксама Parkinsonism) хвароба Паркінсона, паркінсанıзм, дрыжальны параліч
parliament  n. парламент; a member of parliament член парламента; enter
Parliament/get into Parliament быць выбраным членам парламента

parlor
parlor  AmE = parlour
parlour  n. 1. салон; кабінет; зала; а
beauty parlour касметычны салон; а funeral
parlour пахавальнае бюро; an ice-cream
parlour кафэ-марожанае 2. dated гасцıная
parodist  n. парадыст
parody1  n. пародыя
parody2  v. 1. парадзıраваць 2. пісаць
пародыі
parole1  n. 1. умоўнае вызваленне
зняволенага з турмы 2. mil. пароль 3. ling.
маўленне
parole2  v. датэрмінова вызваляць зняволенага з турмы
paronym  n. ling. паронім
paronymous  adj. ling. паранімıчны
paronymу  n. ling. паранімıя
paroxysm  n. 1. med. параксıзм,
прыступ (хваробы), прыпадак 2. med. спазма,
сутарга, сударга 3. прыступ, выбух (смеху,
абурэння)
parquet  n. 1. паркет 2. AmE партэр
parrot1  n. zool. папугай (таксама перан.)
parrot2  v. пераймаць, папугайнiчаць
(неадабральна)
parrot-fashion  adv. BrE як папугай; repeat smth. parrot-fashion паўтараць
як папугай
parry  v. 1. адбіваць (удар, нападзенне)
2. парыраваць; parry a question ухіляцца ад
адказу на пытанне 3. ухіляцца, адчэплівацца,
адкручвацца (ад чаго-н.); пазбягаць (чаго-н.)
parse1  n. ling. разбор, аналіз (сказа)
parse2  v. ling. рабıць граматычны разбор
parsing  n. ling. сінтаксıчны аналіз; аналіз, разбор
parsley  n. bot. пятрушка
parsnip  n. bot. пастарнак
parson  n. dated святар, пастар
part1  n. 1. частка; spare parts запчасткi;
Part of the building was destroyed in the ﬁre.
Частка будынка была знiшчана агнём. 2. :
a part of speech ling. часцна мовы 3. роля
♦ for my part што да мяне; in part часткова;
take smb.’s part BrE быць на чым-н. баку;
on the part of smb. з боку каго-н.; take part
(in smth.) браць удзел, удзельнічаць (у чым-н.);
How many countries took part in the last
Olуmpic Games? Колькi краiн удзельнічала ў
апошнiх Алiмпiйскiх гульнях?
part2  v. 1. раздзяляць; раздзяляцца; аддзяляць; аддзяляцца; part one’s hair рабць прабор 2. fml (from) разлучаць; разлучацца;
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parting
расcтавацца; 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) адмаўляцца ад чаго-н.
(асабліва з неахвотай); He hates parting with
money. Ён не любiць трацiць грошы. ♦ part
company (with/from smb.) 1) раз’ехацца;
расстацца (з кім-н.) 2) пасварыцца, перастаць
сябраваць (з кім-н.)
parterre  n. франц. 1. кветнік 2. партэр;
публіка партэра 3. AmE заднія рады партэра,
амфітэатр
partial  adj. 1. частковы 2. прадузяты,
неаб’ектыўны 3. dated неабыякавы (да чаго-н./каго-н.); I’m partial to sweets. Я люблю
цукеркi.
partially  adv. часткова, не зусıм
partial stress  n. ling. пабочны націск
participant  n. удзельнік
participate  v. (in) браць удзел, удзельнiчаць; participate in a competition/discussion/meeting удзельнiчаць у спаборнiцтве/
дыскусіі/сходзе
participation  n. (in) удзел; We
want more participation in the decision-making.
Мы хочам прымаць большы ўдзел у выпрацоўцы рашэнняў.
participle  n. ling. дзеепрыметнiк
particle  n. 1. часцнка; a particle of
dust пылнка 2. phys. часцца 3. ling. часцца
particular1  n. fml звыч. pl. particulars 1. асаблıвасці 2. дэталі, падрабязнасці;
go/get into particulars удавацца ў падрабязнасці
particular2  adj. 1. асобы, асаблвы;
with particular interest з асаблвай

цiкаўнасцю 2. асобны, асобы; in this particular
case у дадзеным выпадку; I need this particular book. Мне патрэбна менавiта гэтая кнiга. 3. (about/over) пераборлiвы, патрабавальны; He’s very particular about his food. Ён
вельмi пераборлiвы ў ядзе. ♦ in particular у
прыватнасці, асаблıва
particularity  n. fml асаблıвасць,
спецыфіка; падрабязнасць
particularly  adv. асаблıва; We are
hoping to expand our business, particularly in
Europe. Мы спадзяёмся пашырыць нашу камерцыйную дзейнасць, асаблiва ў Еўропе.
parting1  n. 1. расставанне, развiтанне;
the sadness of parting сум развiтання 2. BrE
прабор (у валасах) ♦ a/the parting of the
ways раздарожжа, ростань

parting
parting2  adj. развiтальны; а parting
kiss/gift развiтальны пацалунак/падарунак
♦ parting shot калючая/з’едлівая заўвага, выказаная ў момант адыходу (развітання)
partisan1  n. 1. прыхльнiк;
прыхльнiца

2. партызан; партызанка
partisan2   adj. 1. прадузяты; неаб’ектыўны; фанатычны; тэндэнцыйны; 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. партызанскі; a
partisan war партызанская вайна; a partisan
party партызанскі атрад
partition1  n. 1. перагародка; a glass/
wooden partition шкляная/драўляная перагародка 2. раздзел, падзел; the partition of a
country раздзел краıны
partition2  v. раздзяляць, падзяляць;
The room is partitioned into two sections. Пакой падзелены на дзве часткі.
partition off  phr.v. перагароджваць/падзяляць перагародкай
partitive  adj. ling. раздзяляльны
partly  adv. (таксама partially) часткова; 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. кампанiя, таварыства; go into partnership заснаваць сумесную кампанію; They are in partnership.
Яны – кампаньёны; We’ve been in partnership
for ﬁve years. Мы з’яўляемся кампаньёнамi
на працягу пяцi гадоў.
part of speech  n. ling. часцıна мовы
partridge  n. (pl. partridges or partridge) zool. курапатка
part-time1  n. няпоўны працоўны
дзень; be on part-time быць занятым няпоўную колькасць працоўных гадзıн
part-time2  adj. няпоўны, частковы;
I’ve got part-time work. Я працую няпоўны
рабочы дзень.
partway  adv. часткова
party  n. 1. вечар, вечарына; a costume
party карнавал; a dinner party абед; give
a party наладжваць вечарыну, прымаць гасцей 2. партыя, група, атрад; а party of geologists/tourists геалагчная партыя/турысцкая
група; а rescue/search party выратавальны
атрад/група пошуку 3. партыя; the party
leader лдар партыi 4. law бок; the injured
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pass
party пацярпелы бок ♦ be (a) party to smth.
fml прымаць удзел, удзельнічаць у чым-н.
party line1  n. палітычны курс; лıнія
партыі
party line2  n. спараны тэлефон
pasсal  n. 1. phys. паскаль (адзінка
ціску) 2. Pasсal, PASCAL Паскаль (мова праграмавання)
pass1  n. 1. здача экзамену 2. пропуск; пашпарт; a boarding pass пасадачны талон (на
самалёт) 3. sport перадача, пас 4. праход,
вузкая вуліца 5. цяснıна; a mountain pass
горны перавал/ пераход
pass2  v. 1. праходзiць, праязджаць; 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. перадаваць;
pass smth. to smb. перадаваць што-н. каму-н.;
Pass me the salt, please. Перадайце соль, калi
ласка. 3. праводзiць час; бавіць час; Where
did you pass the summer? Дзе вы правялi лета? 4. пераходзiць; Тhe money passed to the
son. Грошы перайшлi да сына; Let’s pass to
another topic. Пяройдзем да iншай тэмы. 5. прымаць (закон, рашэнне, рэзалюцыю i да т.п.)
6. праходзiць (выпрабаванне); pass an exam
здаць экзамен 7. sport пасаваць, рабıць пас
pass away  phr.v. 1. знiкаць
2. адыходзіць (на той свет), паміраць
pass by  phr.v. 1. праходзiць мма;

She felt that life was passing her by. Яна адчувала, што жыццё праходзiць мiма яе. 2. прапускаць
pass for  phr.v. сысцi за (каго-н./
што-н.); She could pass for a younger woman.
Яе лёгка можна прыняць за маладзейшую
жанчыну.
pass off  phr.v. 1. спыняцца 2. праходзiць; The meeting passed off well. Пасяджэнне прайшло паспяхова. 3. выдаваць сябе за
(каго-н.); He passes himself off as a foreigner.
Ён выдае сябе за iншаземца.
pass on  phr.v. 1. перадаваць 2. пераходзiць
pass out  phr.v. 1. раздаваць 2. страчваць прытомнасць
pass over  phr.v. прапускаць, пакiдаць без увагi, абыходзiць маўчаннем; They
chose to pass over her rude remarks. Яны вырашылi праiгнараваць яе грубыя заўвагi.
pass up  phr.v. infml адмаўляцца ад
(чаго-н.); Why did you pass up the opportunity
to go to university? Чаму вы адмовiлiся ад
магчымасцi паступiць ва ўнiверсiтэт?

passable
passable  adj. 1. праходны; праезджы;
судаходны 2. до бры, дастатко вы; здавальняючы
passage  n. 1. праход, праезд; пералёт;
плаванне; They were denied passage through
the occupied territory. Iм адмовiлi ў пераходзе
праз акупаваную тэрыторыю. 2. праход,
калiдор 3. адабрэнне, правядзенне, зацвярджэнне (закона) 4. урывак; a passage from
the Bible урывак з Бблii 5. anat. праход,
пратока; the bile passage жоўцевая пратока
passenger  n. 1. пасажыр 2. infml
слабы гулец (у камандзе), «баласт»
passer-by  n. (pl. passers-by) прахожы; A few passers-by witnessed the accident.
Некалькi прахожых былi сведкамi няшчаснага выпадкy.
pass-fail  n. AmE cістэма ацэнкі ведаў
студэнтаў; «здаў-не здаў», «залıк-незалıк»
passing1  n. fml 1. праходжанне 2. працяканне; with the passing of the years з гадамі; with the passing of time з цягам часу
3. fml смерць; канец 4. sport абгон; passing
the baton перадача эстафетнай палачкі ♦ in
passing мімаходам, між ıншым
passing2  adj. 1. якı (што) праходзіць;
якı (што) мінае 2. мімалётны, імгненны; passing fancy мімалётнае захапленне 3. павярхоўны, выпадковы; a passing glance беглы позірк ♦ passing belief па-за межамі чалавечага
разумення, неверагодны
passion  n. 1. моцнае, гарачае пачуццё;
жаданне; захапленне; master one’s passion
валодаць пачуццямi або моцнымі жаданнямi;
а passion for music захапленне музыкай;
Horse-racing is her passion. Верхавая язда –
яе захапленне. 2. запал; He spoke with passion. Ён гаварыў з запалам. 3. выбух пачуццяў, гневу; ﬂy into a passion ускiпець; прыйсцў лютасць, раз’ятрыцца, раз’юшыцца
passionate  adj. палкi, гарачы; заўзяты;
a passionate kiss гарачы пацалунак; a passionate lover палкi палюбоўнiк; a passionate
defender of civil liberties заўзяты абаронца
грамадзянскiх свабод
passion ﬂower  n. bot. страснацвет
passionless  adj. бясстрасны, стрыманы, спакойны
passive  adj. 1. пасўны, бяздзейны;
They accepted their defeat with passive resignation. Яны прынялi сваё паражэнне з пасiўнай пакорлiвасцю. 2. ling. залежны; the passive voice залежны стан
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pasture
passive resistance  n. пасıўнае
супраціўленне
passive smoking  n. пасıўнае
курэнне
passivity  n. 1. пасıўнасць, інертнасць, бяздзейнасць 2. пакорнасць
passivize, BrE -ise  v. ling. перавесці
ў залежны стан
Passover  n. relig. яўрэйскі Вялıкдзень
passport  n. пашпарт; a valid passport
сапраўдны пашпарт
password  n. 1. пароль 2. comput.
пароль
past1  n. 1. the past мiнулае; in the past у
мiнулым; look back on the past аглянуцца на
мiнулае; remember the past успомнiць мiнулае; regret the past шкадаваць аб мiнулым;
the recent/distant past нядаўняе/далёкае мінулае; a thing of the past справа мінулая;
2. ling. the past прошлы час
past2  adj. 1. мiнулы; in past years/
centuries/ages у мiнулыя гады/стагоддзi/эпохi 2. ling. прошлы; the past tense прошлы час
 She walked past without
past3  adv. мма;
recognizing me. Яна прайшла мiма, не пазнаўшы мяне.
past4  prep. 1. мма; за; walk past smb./
smth. праходзіць мма
 каго-н./чаго-н.; just
past the post-ofﬁce адразу за поштай 2. пасля, пазней; at half past two а палове трэцяй
pasta  n. італ. макаронныя вырабы
paste1  n. 1. клей, клейстар 2. паста; масцка
3. цеста 4. паштэт; ﬁsh paste рыбны паштэт
paste2  v. клеiць, склейваць; наклейваць,
прыклейваць; A notice was pasted to the door.
Да дзвярэй была прыклеена аб’ява.
pastel1  n. 1. пастэль; in pastel (малюнак) пастэллю 2. малюнак пастэллю 3. пастэльны колер, тон
pastel2  adj. пастэльны
pasteurize, BrE -ise  v. пастэрызаваць
pastime  n. забава; баўленне часу; хобі; Photography is her favourite pastime. Фатаграфiя − яе любiмы занятак.
pastor  n. пастар
pastoral  adj. 1. пастарскі 2. пастаральны
past participle  n. ling. the past
participle дзеепрыметнік прошлага часу
pastry  n. 1. цеста для кандытарскiх вырабаў 2. pl. pastries кандытарскiя вырабы
pasture1  n. паша, выган, выпас

pasture
pasture2  v. 1. пасвіць жывёлу 2. пасвіцца
pat1  n. 1. паляпванне, пастукванне, пахлопванне 2. нямоцны гук, воплеск 3. гук крокаў
♦ a pat on the back for smth./for doing smth.
адабрэнне, пахвала за што-н.
pat2  v. хлопаць, паляпваць, пахлопваць;
pat smb. on the back пахлопваць каго-н. па
спне; He patted the dog affectionately as he
spoke. Размаўляючы, ён пяшчотна гладзіў
сабаку. ♦ pat smb. on the back адабраць,
хвалıць каго-н.
pat3  adv. 1. дарэчы, своечасова, удала
2. цвёрда, дакладна; здорава; stand pat цвёрда прытрымлівацца свайго рашэння ♦ know/
have smth. off pat ведаць што-н. назубок
patch1  n. 1. кавалачак, шматок; а potato
patch лапiк зямл пад бульбу 2. лата; She
sewed a patch onto the knee of her jeans. Яна
нашыла лапiк на калена сваiх джынсаў.
3. пляма; a patch of sunlight сонечны зайчык
♦ be not a patch on smb./smth. не ісцı ні ў
якое параўнанне з кім-н./чым-н.
patch2  v. накладваць латы, латаць, лапiць; 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. латаць, лапiць,
рамантаваць (што-н.) 2. уладжваць, утрасаць;
patch up a quarrel уладжваць сварку 3. падлечваць, падгойваць рану
patchwork  n. 1. шыццё з абрэзкаў;
a patchwork quilt коўдра з абрэзкаў 2. мазаіка; стракатая мешанıна
patchy  adj. 1. пакрыты плямамі, плямісты 2. неаднародны, неаднастайны; стракаты 3. абрывачны; выпадковы; The applause
was patchy. Пачуліся рэдкія апладысменты.
pâte  n. франц. паштэт
patent1  n. патэнт; apply for a patent
падаць заяўку на атрыманне патэнта; obtain
a patent атрымаць патэнт; When does the
patent expire? Калi канчаецца тэрмiн патэнта?
patent2  adj. 1. : patent law патэнтнае
права; the Patent Ofﬁce бюро патэнтаў
2. патэнтаваны, патэнтованы, абаронены патэнтам; patent medicines патэнтаваныя лекi;
a patent lock патэнтаваны замок 3. fml вiдавочны; a patent lie відавочная хлусня
patentee  n. 1. уладальнік патэнта
2. уладальнік ліцэнзіі на патэнт

431

patron
patent leather  n. лакiраваная скура; patent leather shoes лакiраваныя туфлi
paternal  adj. 1. бацькоўскі; paternal
advice бацькоўская парада 2. з боку бацькі,
па бацькоўскай лıніі
path  n. 1. дарожка, сцежка 2. шлях; the
path of freedom шлях свабоды (волі); Our
paths cross. Нашы шляхi перакрыжаваліся.
pathetic  adj. варты жалю; жаласны;
in a pathetic voice жаласным голасам; a pathetic creature няшчаснае стварэнне; You’re
pathetic! Here, let me do it. Няшчасны! Дай я
зраблю гэта.
pathﬁnder  n. 1. землепраходца;
следапыт 2. першаадкрывальнік
pathogen  n. патагенны мікраарганıзм
pathological  adj. паталагчны;
a pathological liar паталагчны лгун; a pathological hatred of women паталагчнае
жанчынаненавснiцтва

pathologist  n. med. патолаг
pathology  n. med. паталогія
pathos  n. 1. палкае натхненне, уздым,
энтузіязм, імпэт 2. пафас
patience  n. 1. (with) цярпенне; I’ve got
no patience with him. Ён выводзiць мяне з
цярпення; My patience is exhausted. Маё цярпенне скончылася. 2. пасьянс (ігра ў карты)
patient1  n. пацыент, хворы; I have been
a patient of Dr Davis for many years. Я даўно
ўжо з’яўляюся пацыентам доктара Дэйвiса.
patient2  adj. (with) цярплвы; настойлівы; You’ll have to be patient with my mother –
she’s rather deaf. Табе прыйдзецца быць цярплiвым з маёй мацi – яна глухаватая.
patiently  adv. цярплва

patio  n. (pl. -os) патыа, унутраны дворык
patriot  n. патрыёт; a true patriot
сапраўдны патрыёт
patriotic  adj. патрыятычны; patriotic songs патрыятычныя песнi
patriotism  n. патрыятызм
patrol1  n. патруль; on patrol у дазоры;
a patrol car патрульная машына
patrol2  v. патруляваць
patrolman  n. (pl. -men) AmE 1. палiцэйскi 2. патрульны
patron  n. 1. апякун; a patron of the
arts мецэнат 2. fml пастаянны, сталы, заўсёдны клiент; Patrons are requested to leave their
bags in the cloakroom. Клiентаў просяць пакiнуць свае сумкi ў гардэробе.

patron saint
patron saint  n. святы-заступнік;
St Patrick, Ireland’s patron saint Святы
Патрык – заступнік ірландцаў
patronymic  n. iмя па бацьку
patter1  n. 1. стук, пастукванне 2. тупат;
the patter of tiny feet тупат маленькiх ножак;
the patter of hooves in the street тупат
капытоў па вулiцы
patter2  v. 1. стукаць, пастукваць; Rain
pattered on the windows. Дождж барабанiў у
вокны. 2. тупацець; She pattered along the
corridor in bare feet. Яна басанож патупала
па калiдоры.
pattern  n. 1. прыклад; узор (у розных
знач.); the pattern of the carpet узор дывана;
made to a pattern зроблены па ўзоры 2. форма, мадэль; схема, дыяграма; выкрайка 3. характар, спосаб, манера; а pattern of thoughts
склад думак; а pattern of behaviour манера
паводзiн
pause1  n. паўза, перапынак; without
pause бесперапынна
pause2  v. спыняцца; рабць паўзу; speak
without pausing for breath гаварыць без
перадышкi/бесперастанку; Please pause to
consider the matter. Калi ласка, спынiся, каб
разабрацца, у чым справа.
pave  v. брукаваць, масцıць; The path is
paved with concrete slabs. Гэтая сцежка выбрукавана бетоннымі плітамі. ♦ pave the way
for smb. пракладаць каму-н. дарогу
paved  adj. брукаваны; а paved road
брук, маставая, брукаванка
pavement  n. 1. BrE тратуар; панэль;
Don’t ride your bicycle on the pavement. Не
катайся на веласіпедзе па тратуары. 2. AmE
маставая
paving stone  n. брусчатка, камень для брукавання
paw1  n. 1. лапа; a lion’s paw (і)львıная лапа
2. infml рука; Paws off! Рукі прэч!; Take your
ﬁlthy paws off me! Прымi ад мяне свае
брудныя лапы!
paw2  v. 1. кранаць; біць лапай; скрэбці
2. біць капытамі 3. infml хапаць рукамі, лапаць, мацаць; Don’t paw at me! Не чапай
мяне!
pawn1  n. 1. залог, заклад 2. заложнік 3. паручыцельства, абавязацельства ♦ at/in pawn
у закладзе, закладзены
pawn2  v. закладваць (што-н. у ламбардзе); He pawned his gold watch to pay the rent.
Ён заклаў свой залаты гадзiннiк, каб расплацiцца за кватэру.
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PC
pawn3  n. 1. chess пешка; a passed pawn
прахадная пешка 2. пешка, прылада ў чыıх-н.
руках; Men were pawns in their hands. Людзі
былі пешкамі ў іх руках.
pawnbroker  n. уладальнiк ламбарда
paw-paw  n. BrE папая (трапічны
фрукт)
pay1  n. плата; жалаванне, заробак, зарплата; He gets his pay every Friday. Ён атрымлiвае свой заробак кожную пятнiцу.
pay2  v. (paid) 1. плацць; pay in advance/in
full/in installments плацць
 уперад/поўнасцю/у растэрмiноўку 2. акупляцца, быць выгадным; it pays to advertise рэклама заўсёды
акупляецца; pay a call on/a visit to наносiць
вiзт,
 наведваць; pay a compliment рабць

камплiмент ♦ pay attention to звяртаць увагу
(на); pay one’s respects выказваць пашану
pay back  phr.v. 1. вярнуць, аддаць
(грошы) 2. адплацць; I’ll pay you back for
this. Я адплачу вам за гэта.
pay off  phr.v. 1. выплочваць (пазыку)
2. разлiчыць (звольнiць) 3. акупляцца
pay out  phr.v. выплочваць
pay up  phr.v. заплацць, разлiчыцца
цалкам
payable  adj. падлеглы аплаце; This bill
is payable next Tuesday. Гэты рахунак трэба
аплацiць да наступнага аўторка; make a
check payable to smb. выпсваць чэк на чыё-н.
iмя
pay-day  n. дзень выплаты заробку
PAYE  BrE (скар. ад pay as you
earn) сістэма ўтрымання падаходнага падатку з зарплаты
payee  n. атрымальнік плацяжу
payer  n. плацельшчык
payment  n. плата, плацеж; выплата;
We would be grateful for prompt payment of
your account. Мы будзем удзячны за хуткую
аплату вашага рахунка.
payout  n. выплата
pay packet  n. 1. заробак 2. канверт
з заробкам
payphone  n. тэлефон-аўтамат, тэлефон
payroll  n. плацежная ведамасць; on
the payroll у плацежнай ведамасцi; The ﬁrm
has 500 employees on the payroll. Фiрма
налiчвае 500 супрацоўнікаў.
PC1  (скар. ад personal computer)
персанальны камп’ютар
PC2  BrE (скар. ад Police Constable)
канстэбль

p.c.
p.c.  (скар. ад postcard) паштоўка
p.d.q.  (скар. ад pretty damn/
damned quick) як мага хутчэй
PE  n. (скар. ад Physical Education) фiзчная адукацыя, фізкультура
pea  n. гарох, гарошына; green peas зялёны
гарошак; sweet peas духмяны гарошак; pea
soup гарохавы суп ♦ as like as two peas ≅ як
дзве кроплi вады
peace  n. 1. мiр; peace talks/negotiations
мıрныя перагаворы 2. грамадскi парадак
3. спакой, супакой, цiшыня; peace of mind
душэўны спакой ♦ make one’s peace with
smb. памірыцца з кім-н.
Peace Corps  n. AmE the Peace Corps
«корпус мıру»
peaceful  adj. мрны, спакойны; a peaceful day цхi дзень; a peaceful protest мıрны
пратэст; a peaceful demonstration мрная
дэманстрацыя; a peaceful solution мıрнае рашэнне праблемы; peaceful nations мiралюбвыя народы
peacefully  adv. мıрна
peacekeeper  n. вартавы мıру, абаронца
peacekeeping  adj. якı (што) падтрымлівае мір
peacemaker  n. прымірыцель, міратворац
peacetime  n. мıрны час
peach  n. персік
peachу  adj. персікавы (пра колер)
peacock  n. паўлн ♦ as proud as a
peacock ≅ фанабэрысты як певень
peacock blue  n. пералıвісты сıні
колер
peahen  n. самка паўлıна, пава
peak1  n. 1. пік, востраканцовая вяршыня;
mountain peaks вяршынi гор 2. вышэйшы
пункт; at the peak of glory на вяршыні славы; at the peak of one’s career у росквіце творчых сіл
peak2  adj. максімальны; рэкордны; найвышэйшы; peak load максімальная нагрузка
peak3  v. 1. дасягаць; In 1950 Chicago’s
population peaked at about 3.6 million. Насельнiцтва Чыкага дасягнула 3,6 мiльёна ў
1950 годзе. 2. дасягнуць апагея (славы, улады
і да т.п.); дасягнуць поўнага росквіту 3.
абвастраць; акцэнтаваць; heighten and peak
contradictions узмацняць і абвастраць супярэчнасці
peaked  AmE = peaky
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peculiarity
peak time  n. BrE час, калı максімальная колькасць гледачоў глядзяць перадачы
peaky  adj. BrE, infml змарнелы, бледны,
хваравıты з выгляду
peal1  n. 1. звон званоў 2. грукат, гул
(грому, апладысментаў, навальніцы і да т.п.);
a peal of laughter выбух смеху
peal2  v. 1. званıць 2. грымець, гучаць;
A loud clap of thunder pealed overhead. Моцна
ўдарыў гром.
peanut  n. земляны арэх, арахiс;
a packet of salted peanuts пакецiк салёнага
арахiсу
peanut butter  n. арахiсавая паста
peanut oil  n. арахiсавы алей
pear  n. 1. (i)груша 2. bot. грушавае дрэва
pearl  n. жамчужына, жэмчуг; a string of
pearls нтка жэмчугу ♦ cast/throw pearls
before swine сыпаць бıсер (перлы) перад
свıннямі
pearly  adj. жамчужны; якı нагадвае
жэмчуг; pearly white teeth беласнежныя зубы
Pearly Gates  n. the Pearly Gates
hum. вароты раю
pear-shaped  adj. грушападобны ♦ go
pear-shaped BrE, infml прымаць дрэнны кірунак
peasant  n. 1. селянıн; an individual
peasant селянıн-аднаасобнік 2. infml, derog.
дзеравеншчына, мужык, хам
peasantry  n. сялянства
pease pudding  n. BrE гарохавы пудынг
pea-souper  n. BrE, infml густы туман
peat  n. торф
pebble  n. галыш, галька ♦ not the only
pebble on the beach ≅ свет клнам не сышоўся
pebbly  adj. пакрыты галышом
peck1  n. 1. дзяўбок 2. infml лёгкі пацалунак
peck2  v. 1. (at) дзяўбцı 2. infml лёгенька
пацалаваць ♦ a/the pecking order infml неафіцыйная іерархія; сфарміраваны прынцып
падпарадкаванасці
peck at  phr.v. мала есці
pectin  n. chem. пекцıн
peculiar  adj. 1. незвычайны, дзўны;

She gave me a peculіar look. Яна неяк дзiўна
на мяне паглядзела. 2. (to) (свoе)асаблвы,

уласцвы, характэрны; humour peculiar to
the English гумар, уласцвы
 англiчанам
peculiarity  n. 1. (свoе)асабл-
васць; The lack of a written constitution is
a peculiarity of the British political system. Адсутнасць напiсанай канстытуцыi з’яўляецца

peculiarly
асаблiвасцю брытанскай палiтычнай сiстэмы. 2. дзўнасць
peculiarly  adv. 1. асаблıва; больш,
чым звычайна 2. асабıста, індывідуальна;
выключна
pedagogue  n. fml настаўнік, педагог
pedal1  n. педаль; One of the pedals on my
bike has broken. Адна педаль у маiм веласiпедзе зламалася.
pedal2  v. 1. нацiскаць на педаль 2. ехаць
на веласiпедзе; pedal a bicycle across the
ﬁelds ехаць на веласiпедзе праз поле
pedant  n. педант
pedantic  adj. педантычны
peddle  v. 1. гандляваць уразнос 2. пляткарыць, разводзіць плёткі
peddler  n. 1. BrE гандляр наркотыкамі
2. AmE = pedlar
pederast  n. fml педэраст
pedestal  n. фундамент, падмурак
(калоны); п’едэстал ♦ put/place smb. on a
pedestal ставіць каго-н. на п’едэстал, пакланяцца каму-н.; узносіць, расхвальваць каго-н.
pedestrian1  n. пешаход
pedestrian2  adj. пешаходны
pedestrian crossing  n. BrE
пешаходны пераход
pedestrian mall  n. AmE =
pedestrian precinct
pedestrian precinct  n. BrE
раён або вуліца толькі для пешаходаў
pediatrician  AmE = paediatrician
pediatrics  AmE = paediatrics
pediculosis  n. med. педыкулёз,
вашывасць
pedicure  n. педыкюр
pedigree  n. 1. радасло ўная, генеало гія; парода 2. паходжанне; этымалогія
(слова)
pedlar  n. BrE вулiчны гандляр
pee1  n. infml мача
pee2  v. (peed) infml мачыцца
peed past, p.p. → pee2
peek1  n. infml погляд крадком/употай(кі),
быстры позірк
peek2  v. 1. зазірнуць (унутр); выглядваць
(адкуль-н.) 2. глянуць, зірнуць
peel1  n. шалупайка, скарынка; шалупнне,
лупны, скарынкi; candied peel цукат; orange
peel апельснавая

шалупıна
peel2  v. 1. абiраць, лупць; аблуплiваць,
адлуплiваць; peel a banana/an apple/a potato
абіраць/чысціць банан/яблык/бульбу 2. злазiць, аблазiць, лупцца;

My skin always peels
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pencil
(off) when I have been in the sun. Калi я бываю
на сонцы, мая скура заўсёды лупiцца.
peel off  phr.v. знiмаць, здымаць; He
peeled off his clothes and dived. Ён скiнуў з
сябе адзежу i нырнуў.
peelings  n. pl. лупны, шалупıнне
peep  v. 1. заглядваць, зазіраць 2. падгляд
ваць, падглядаць; I caught him peeping
through the keyhole. Я злавiў яго, калi ён падглядаў у замочную шчылiну. 3. выглядваць
peephole  n. вочка (у дзвярах)
peer1  n. 1. роўны, раўня 2. пэр (у Брытаніі)
peer2  v. углядацца, узірацца
peevish  adj. 1. сварлвы; раздражняльны; зласлıвы 2. капрызны; a peevish child
капрызнае дзiця
peg  n. 1. вешалка; кручок вешалкі
2. прышчэпка для бялıзны
pejorative  adj. ling. зневажальны
(пра словы)
Pekinese (таксама Pekingese)  n. zool.
(pl. Pekinese or Pekineses) кітайскі мопс,
пекінэс
Peking duck  n. zool. пекıнская качка
pelican  n. zool. пелікан
pelt1  n. 1. шкура 2. скура
pelt2  n. 1. кıданне, шпурлянне 2. моцны
ўдар 3. стук дажджу альбо граду
pelt3  v. 1. кıдаць, шпурляць; закıдваць
(каго-н. чым-н.) 2. (with) накıдвацца, нападаць
(на каго-н. з чым-н.) 3. (down) стукаць,
барабаніць (пра дождж, град і да т.п.)
pelvis  n. anat. 1. таз 2. нырачная лаханка
pen  n. ручка; пяро; a ballpoint (pen) шарыкавая ручка; a fountain pen аўтаручка;
a felt-tip pen фламастар ♦ put pen to paper
узяцца за пяро
penal  adj. каральны (законам); крымінальны; a penal code крымінальны кодэкс
penalty  n. 1. (for) пакаранне, спагнанне; the death penalty пакаранне смерцю
2. штраф; a penalty clause пункт аб штрафе
за невыкананне дагаворa; a penalty kick
sport штрафны ўдар; the penalty area sport
штрафная пляцоўка 3. адмоўны бок (чаго-н.)
♦ pay the penalty расплачвацца; несцi цяжар
(славы, адказнасці i да т.п.)
penance  n. 1. relig. (for) епітым’я,
пакаянне 2. раскаянне
pence  n. BrE pl. → penny
pencil1  n. аловак; in pencil (напсаны)
алоўкам; Should I sign my name in pencil or

pencil
ink? Я павiнен напiсаць сваё iмя алоўкам або
чарнiлам?
pencil2  v. напісаць алоўкам; Mark pencilled a note to his wife. Марк напісаў алоўкам
запіску жонцы.
pencil case  n. пенал
pendant  n. падвеска; кулон
pendulum  n. маятнiк (таксама
перан.); the pendulum of public opinion
«хiстанне маятнiка» (змена грамадскай думкi
на процiлеглую)
penetrate  v. 1. пранiкаць; праймаць;
пранзваць; A ray of light penetrated the room.
Прамень святла пранiк у пакой. 2. разумець,
спасцігаць; penetrate into the secrets of
nature спасцігаць таямнıцы прыроды
penetrating  adj. 1. моцны, востры;
(a) penetrating pain востры боль; a penetrating smell моцны пах 2. пранıклівы, востры;
пранıзлівы; a penetrating look пранıклівы позірк; penetrating mind востры розум; a penetrating sound пранıзлівы гук; a penetrating voice пранıзлівы голас; a penetrating
wind пранıзлівы вецер
penetration  n. 1. праніканне; пранікненне 2. пранıклівасць
penetrative  adj. пранікальны
penfriend  n. BrE cябар па перапсцы; сяброўка па перапıсцы
penguin  n. zool. пiнгвн

penicillin  n. pharm. пенiцылн

peninsula  n. паўвостраў
penis  n. anat. мужчынскі палавы член
penknife  n. (pl. penknives) сцiзорык
penname  n. псеўданм
penniless  adj. як не мае нi капейкi,
безграшовы, бедны на грошы; She was left
penniless. Яна засталася без капейкi.
penny  n. (pl. pence – пра суму грошай;
pennies – пра асобныя манеты) пенi, пенс
(манета); a new penny (адзн) новы пенс;
I have no pennies. У мяне няма пенсаў; a few
pence некалькi пенi; a 13-pence stamp паштовая марка коштам 13 пенсаў; It costs 6 pence.
Гэта каштуе 6 пенсаў. ♦ a pretty penny круглая сума; It cost him a pretty penny. Гэта ўляцела яму ў капеечку; not a penny ні капейкі
penny bank  n. 1. ашчадны банк
2. скарбонка
pen pal  n. AmE = penfriend
pension  n. пенсiя; the old age pension
пенсiя па ўзросце; live on а pension жыць з
пенсiі; a pension fund пенсйны фонд
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percentage
pensioner  n. пенсiянер; пенсіянерка;
an old age pensioner пенсiянер(ка) па ўзросце
pentagon  n. 1. math. пяцiвугольнiк
2. the Pentagon Пентагон, міністэрства абароны ЗША
pentathlon  n. sport пяцібор’е; modern pentathlon сучаснае пяцібор’е; winter
pentathlon зімовае пяцібор’е
Pentecost  n. eccl. Пяцідзясятніца,
Тройца, Сёмуха
people1  n. 1. pl. людзi; most people большасць людзей; young/old people моладзь/
старыя 2. (pl. peoples) народ, нацыя; the
peoples of Africa народы Афрыкi
people2  v. насяляць; запаўняць людзьмı
pepper1  n. перац; peppers stuffed with
meat and rice фаршырaваны мясам i рысам
перац
pepper2  v. 1. перчыць, пасыпаць перцам
2. абсыпаць, усейваць ♦ pepper smth. with
smth. перасыпаць што-н. чым-н.; His speech
was peppered with jokes. Яго прамова была
перасыпана жартамі.
pepper-and-salt  adj. 1. колеру
перцу з соллю» (пра тканiну, валасы) 2. з
сiвiзною (пра валасы); a pepper-and-salt
beard барада з сiвiзною
peppermint  n. мята; мятная цукерка; a peppermint candy мятны ледзянец
pepper pot  n. перачнiца
per  prep. у, за, на; 30 miles per hour
30 мiль за гадзну; 7 pounds per person 7 фунтаў на чалавека; How much do you get per
day? Колькi вы зарабляеце штодзень? ♦ as
per smth. згодна з чым-н.
perambulator  n. BrE, dated
дзiцячая каляска
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 насельніцтва; на чалавека; Per capita income
fell sharply last year. У мінулым годзе рэзка
знізіўся даход на душу насельніцтва.
perceive  v. 1. заўважаць; I perceived
somebody standing behind me. Я заўважыў,
што хтосьцi стаiць за мной. 2. разумець,
усведамляць; I soon perceived my mistake.
Я хутка зразумеў сваю памылку.
per cent  n. (pl. per cent or percent)
працэнт; The price has risen by 10 per cent.
Цана ўзрасла на 10 працэнтаў.
percentage  n. працэнт, працэнтная
колькасць; працэнтныя адносiны; a high per-

perception
centage of students вялкая колькасць студэнтаў
perception  n. успрыманне; Our
perceptions of the world around us are constantly changing. Наша ўспрыманне навакольнага асяроддзя ўвесь час мяняецца.
perceptive  adj. успрымальны, успрымлiвы; a perceptive woman успрымальная жанчына
perch1  n. седала, курасадня
perch2  v. садзıцца на седала; саджаць на
седала
percipient  adj. успрыıмлівы, успрымальны
percolate  v. 1. прасочвацца, пранікаць
скрозь; праходзіць 2. распаўсюджвацца, станавıцца вядомым
percolator  n. кававарка
percussion  n. 1. удар; сутыкненне
2. mus. ударныя музычныя інструменты
3. med. выстукванне, перкусія
percussionist  n. mus. выканаўца
на ўдарных музычных інструментах, ударнік
per diem  n. лацін. сутачныя (грошы); падзённая аплата
perdition  n. relig. вечныя пакуты
peregrination  n. lit. or hum.
вандраванне, падарожжа
peregrine  n. zool. сокал
peremptory  adj. fml безапеляцыйны
perennial  adj. 1. круглагадовы 2. пастаянны, заўсёдны, вечны; a perennial problem вечная праблема; a perennial complaint
пастаянная скарга 3. шматгадовы (пра
раслiны)
perfect1  n. ling. the perfect (таксама
the perfect tense) перфект
perfect2  adj. 1. бездакорны, дасканалы, iдэальны; a perfect performance выдатны спектакль; 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 iдэальна падыходзiць на гэтую ролю. 2. поўны,
абсалютны; а perfect stranger зусм чужы
чалавек 3. ling. перфектны; the perfect form
перфектная форма
perfect3  v. удасканальваць; perfect а
method/system of doing smth. удасканальваць метад/сiстэму выканання чаго-н.
perfection  n. дасканаласць; The meat
was cooked to perfection. Мяса было прыгатавана цудоўна.
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period
perfectionism  n. высокая патрабавальнасць да сябе і ıншых; імкненне дабівацца дасканаласці ва ўсім (асабліва ў рабоце)
perfectly  adv. 1. зусıм, цалкам;
perfectly well выдатна 2. цудоўна, надзвычайна; The suit ﬁtted him perfectly. Касцюм ідэальна сядзеў на ім.
perform  v. 1. выконваць, рабць; працаваць; perform an experiment праводзiць
эксперымент; perform an operation рабць
аперацыю; How is the new machine performing? Як працуе новая машына? 2. theatre,
mus. выконваць; She performed (her part) very
well. Яна сыграла (сваю ролю) вельмi добра.
performance  n. 1. выкананне, выступленне; iгра; the ﬁrst performance of
the symphony першае выкананне сiмфонii
2. спектакль, канцэрт; паказ 3. дзеянне, работа (машыны); Are you satisﬁed with the car’s
performance? Цi задаволены вы сваёй машынай?
performer  n. 1. выканаўца 2. артыст,
акцёр
perfume  n. 1. водар, духмянасць,
прыемны пах; the fragrant perfume of the
ﬂowers прыемны пах кветак 2. дух, парфума; She never wears perfume. Яна нiколi не карыстаецца духамi.
perfumery  n. 1. парфумерыя 2. парфумерная справа 3. парфумерная фабрыка
4. парфумерны магазıн
perhaps  adv. 1. можа, магчыма; Perhaps the weather will change tomorrow. Магчыма, надвор’е зменiцца заўтра. 2. калı ласка
(у ветлівай просьбе альбо прапанове); Perhaps you would send this letter by e-mail. Адпраўце 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. перыгей
peril  n. fml or lit. (вялкая) небяспека;
рызыка; in peril у небяспецы ♦ at one’s own
peril на свой страх i рызыку
perimeter  n. math. перыметр; Calculate the perimeter of this rectangle. Вылiчы
перыметр гэтага прамавугольнiка.
period  n. 1. перыяд; тэрмiн; the
postwar period пасляваенны перыяд; for
a short period на кароткi тэрмiн 2. geol. эпоха, эра; the Jurassic period юрскі перыяд
3. урок (у школе, каледжы) 4. менструацыя,
месячныя

periodic
periodic  adj. перыядычны; periodic
bouts of depression перыядычныя прыступы
дэпрэсii
periodical  n. перыядычнае выданне; часопiс; a weekly periodical штотыднёвы
часопiс, штотыднёвік
peripheral  adj. (to) 1. fml нязначны
2. перыферыйны; другасны; The love interest
is peripheral to the main plot of the movie. Любоўная лiнiя не з’яўляецца галоўнай у сюжэце фiльма.
periphery  n. fml перыферыя; a residential area on the periphery of the city жылы масў на ўскраiне горада
periphrase  v. 1. перыфразаваць 2. гаварыць перыфразамі 3. гаварыць нязграбна
і цьмяна
periphrasis  n. (pl. -ses) перыфраза
periscope  n. перыскоп
perish  v. 1. fml or lit. гнуць; Almost
a hundred people perished in the ﬁre. Амаль
сто чалавек загiнулi ў час пажару. 2. BrE
псаваць; псавацца (пра матэрыял) ♦ perish
the thought infml баранı бог!
perishable  adj. 1. тленны; нетрывалы
2. скорапсавальны; perishable goods/foods
скорапсавальныя тавары/прадукты
perished  adj. BrE, infml замерзлы, халодны
perjure  v. law : perjure oneself даваць
ілжывыя (беспадстаўныя) паказанні пад прысягай
perjury  n. law (і)лжэсведчанне
perk  n. (звыч. pl. perks) дадатковыя льготы; прыплаты; надбаўкі (да заробку, пенсіі і
да т.п.)
perk up  phr.v. infml 1. падбадзёрваць (хворага і да т.п.) 2. акрыяць; ажыць духам/душой 3. зрабць (што-н.) больш прывабным, цікавым
perky  adj. 1. infml вясёлы, бойкі 2. дзёрзкі, самаўпэўнены, нахабны
perm1  n. завiўка; She has a perm. У яе завiўка.
perm2  v. рабıць завıўку; She has had her
hair permed recently. Яна нядаўна зрабіла
завіўку.
permafrost  n. вечная мерзлата
permanence  n. трываласць, пастаянства, нязменнасць
permanent  adj. перманентны,
даўгачасны; пастаянны, сталы; a permanent
job пастаянная работа; a permanent address
пастаянны адрас
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perplexity
permanently  adv. перманентна,
пастаянна, бесперастанна
permeate  v. fml пранiкаць; праходзiць скрозь; Water had permeated through
the cracks in the wall. Вада прасачылася праз
трэшчыны ў сцяне.
permissible  adj. fml (for) дапушчальны; a permissible dose дапушчальная доза
permission  n. (for) дазвол; give/refuse
permission to do smth. даць дазвол/не дазволіць рабць што-н.; They werе refused
permission to leave the country. Iм не дазволілі
пакiнуць краiну; with your permission fml з
вашага дазволу
permissive  adj. якı (што) дазваляе;
нястрогі, талерантны, паблажлівы
permit1  n. дазвол; пропуск; You cannot
enter a military base without a permit. На ваенную базу нельга прайсцi без пропуска.
permit2  v. fml дазваляць; weather permitting калдазволiць надвор’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. перакiс; hydrogene peroxide перакiс вадароду; a peroxide
blonde «хiмчная»

бландзнка
perpendicular1  n. 1. math. перпендыкуляр; перпендыкулярная лıнія 2. вертыкаль
perpendicular2  adj. перпендыкулярны; вертыкальны
perpetrate  v. fml (against/upon/on)
зрабıць; учынıць; perpetrate a crime/fraud/
massacre учынıць злачынства/махлярства/
масавае забойства
perpetrator  n. злачынец; злачынка; вінаваты
perpetual  adj. 1. вечны, бясконцы;
live in a state of perpetual fear жыць у
пастаянным страху 2. пажыццёвы, бестэрміновы
perpetual motion  n. вечны
рух; перпетуум-мобіле
perplex  v. азадачваць, прыводзiць у
неўразуменне; I was perplexed by his strange
behaviour. Я быў азадачаны яго дзiўнымi
паводзiнамi.
perplexed  adj. 1. ашаломлены; збıты
з толку/панталыку 2. заблытаны, складаны
perplexity  n. fml 1. неўразуменне,
замяшанне; збянтэжанасць 2. заблытанасць

persecute
persecute  v. 1. праследаваць, гнаць;
цкаваць; уцiскаць; Actors complained of being
persecuted by the press. Акцёры скардзiлiся
на ўціск прэсы. 2. дакучаць, назаляць
persecution  n. 1. праследаванне,
ганенне 2. дакучлівасць, прыставанне
persecution complex  n.
med. манія праследавання
persecutor  n. праследавацель, ганıцель
perseverance  n. (in, with) упартасць, настойлiвасць; Mary has shown great
perseverance in trying to overcome the
handicap. Мэры праявiла вялiкую настойлiвасць, спрабуючы пераадолець перашкоду.
persevere  v. упарта працягваць; persevere in one’s studies (настойлiва) працягваць вучобу; If you persevere I’m sure you’ll
succeed. Я ўпэўнены, ты даб’ешся поспеху,
калi будзеш настойлiва iмкнуцца да яго.
Persian1  n. персіянін; персіянка; the
Persians персы
Persian2  adj. 1. персıдскі, іранскі 2. персıдская мова (у Іране)
Persian carpet  n. персıдскі дыван
Persian cat  n. персıдскі кот
Persian lamb  n. 1. каракульская
авечка 2. каракуль
persiﬂage  n. fml жарт, жартачкі
persimmon  n. bot. хурма
persist  v. 1. (in, with) упарцiцца, упiрацца; If you persist in doing this, you’ll regret it.
Калi ты будзеш i далей так рабiць, то
пашкадуеш аб гэтым. 2. заставацца, працягваць існаваць, захоўвацца
persistence  n. 1. упартасць, настойлівасць 2. працяг існавання
persistent  adj. настойлiвы, упарты;
бесперапынны, няспынны; persistent demands настойлiвыя патрабаваннi; а persistent pain/cough няспынны боль/кашаль
person  n. 1. чалавек, асоба; a very
important person важная асоба 2. ling. асоба;
the ﬁrst person першая асоба ♦ in person
асабıста; in the person of smb. fml у чыёй-н.
ролі, у ролі каго-н.
personal  adj. 1. асабсты, персанальны; personal affairs асабстыя справы; a car
for your personal use (only) аўтамабль толькi для вашага асабстага карыстання 2. характэрны для дадзенай асобы; personal
identity асабıстыя якасці; personal hygiene
асабıстая гігіена 3. ling. асабовы; a personal
pronoun асабовы займеннік
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persuasive
personal assistant  n. асабıсты
памочнік
personal computer  n. персанальны камп’ютар
personal estate  n. law асабıстая
ўласнасць
personal identiﬁcation number : n. асабıсты нумар
personality  n. 1. асоба, iндывiдуальнасць; He is a charming personality. Ён абаяльны чалавек. 2. вядомая, выдатная асоба
personality cult  n. культ асобы
personally  adv. асабста;

Don’t take
this personally. Hе прымай гэта на свой рахунак; I don’t know him personally, but I’ve read
his books. Я нe ведаю яго асабiста, але я чытаў яго кнiгi.
persona non grata  n. персона нон грата
personify  v. 1. увасабляць 2. персаніфікаваць
personnel  n. персанал, штат; medical personnel медыцынскi персанал; skilled/
trained personnel квалiфiкаваны/абучаны
персанал; Army personnel are not allowed to
leave the base. Армейскаму персаналу не
дазваляецца пакiдаць базу.
personnel management :
n. кіраўнıцтва кадрамі
perspective  n. перспектыва; in/out
of perspective (намаляваны) з захаваннем/
парушэннем законаў перспектывы; see/look
at smth. in perspective бачыць што-н. у сапраўдным святле
perspex  n. плексiглас
perspiration  n. 1. паценне 2. пот;
I’m dripping with perspiration. Я аблiваюся
потам.
perspire  v. fml пацець
persuade  v. (into) пераконваць, угаворваць; Please try and persuade her to come
with us. Калi ласка, угавары яе пайсцi з намi.
persuasion  n. 1. перакананне; перакананасць; упэўненасць; by force or persuasion сıлай або перакананнем; the art of
persuasion майстэрства пераканання 2. думка; погляд; меркаванне; It was his private
persuasion. Гэта было яго прыватнае меркаванне. 3. рэлігıйная перакананасць; веравызнанне
persuasive  adj. пераканаўчы; persuasive arguments пераканаўчыя аргументы;
She was very persuasive. Яна гаварыла вельмi
пераканаўча.

pert
pert  adj. дзёрзкі, нахабны, развязны
perturb  v. fml бянтэжыць, турбаваць,
хваляваць
perturbation  n. fml 1. хваляванне,
збянтэжанасць 2. пературбацыя (у розных
знач.)
Peruvian1  n. перуанец; перуанка
Peruvian2  adj. перуанскі
pervade  v. fml распаўсюджвацца;
пранікаць, напаўняць
pervasion  n. распаўсюджанне; пранікненне
perverse  adj. 1. распусны; разбэшчаны; сапсаваны 2. натурысты, наравсты,
упарты, капрызны; a perverse child упартае
дзiця 3. ненармальны, вычварны
perversion  n. скажэнне, парушэнне,
перакручванне
pervert  v. 1. вычвараць, перакручваць,
скажаць; pervert the truth скажаць праўду
2. зводзiць, збiваць з правiльнага шляху; разбэшчваць
perverted  adj. ненармальны, разбэшчаны (пра паводзiны); a perverted desire to
make others suffer ненармальнае жаданне
прымушаць ншых

пакутаваць
pessimism  n. песiмзм

pessimist  n. песiмст

pessimistic  adj. песімістычны
pest  n. 1. шкоднiк, паразт 2. infml кара,
няшчасце; The ﬂies are a pest here. Tут ад мух
няма жыцця.
pester  v. (for, with) прыставаць, даймаць,
дапякаць, мучыць; pester smb. with questions даймаць каго-н. пытаннямi; He pestered
her with requests for help. Ён даймаў яе просьбамi дапамагчы.
pesticide  n. chem. пестыцыд; vegetables grown without the use of pesticides
гароднiна, вырaшчаная без пестыцыдаў
pet1  n. 1. любмая жывёлiна 2. любмец,

улюбёнец; пястун; а pet name ласкальнае iмя
pet2  adj. 1. свойскі; а pet monkey прыручаная, ручная малпа 2. любıмы; а pet subject/project любıмы прадмет/праект; а pet
theory любıмая тэорыя
pet3  v. песціць, лашчыць; мілаваць, галубіць
petal  n. пялёстак (кветкi); a ﬂower with
ﬁve petals кветка з пяццю пялёсткамi; rose
petals пялёсткi руж
petition1  n. (against/for) петыцыя; хадайнiцтва, заява; а petition for mercy хадайнiцтва аб памлаваннi; a petition for divorce
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pharmacy
заява аб скасаваннi шлюбу; They wanted me
to sign a petition against experiments on animals. Яны хацелi, каб я падпiсаў хадайнiцтва
супраць эксперыментаў над жывёламi.
petition2  v. (for/against) 1. звяртацца з
петыцыяй 2. хадайнiчаць; Villagers petitioned
the local authorities to provide better bus
services. Сельскiя жыхары хадайнiчалi перад
мясцовымi ўладамi аб паляпшэннi работы
аўтобусаў.
petrify  v. 1. напалохаць, напужаць
2. здранцвець; I was petriﬁed with horror.
Я змярцвеў ад жаху. 3. ператварыцца ў камень;
акамянець, скамянець
petrodollar  n. нафтадолар
petrol  n. BrE бензн; ﬁll a car with
petrol залць бензн у машыну; a petrol tank
бензабак; an increase in petrol prices павышэнне цэн на бензн

petroleum  n. нафта; petroleumbased products нафтапрадукты
petroleum jelly  n. вазелıн
petrol station  n. BrE бензакалонка
petticoat  n. dated спаднıца (сподняя)
petty  adj. 1. дробны; нязначны, малаважны; petty ofﬁcials дробныя чыноўнікі; He
said he wasn’t interested in petty details. Ён
сказаў, што яго не цікавяць дробныя дэталі.
2. derog. вузкі, лімітаваны; petty minds вузкалобыя
petty cash  n. грошы на дробныя
расходы
petty larceny  n. law дробны
крадзeж
petty ofﬁcer  n. старшына (на флоце)
petulant  adj. раздражняльны;
недарэчны; нецярплıвы
petunia  n. bot. петунія
phalli  pl. → phallus
phallus  n. anat. (pl. phalluses or phalli)
фалас
phantom  n. 1. фантом, прывід 2. ілюзія; плён фантазіі, уяўленне; phantom fears
фантомныя страхі
pharmaceutical  adj. фармацэўтычны; a pharmaceutical company фармацэўтычная кампанія
pharmacist  n. фармацэўт; pharmacist’s BrE аптэка
pharmacology  n. фармакалогія
pharmacy  n. 1. фармацэўтыка 2. аптэка; an all-night pharmacy кругласутачная
аптэка

pharynges
pharynges  pl. → pharynx
pharynx  n. anat. (pl. pharynges) глотка, зеў
phase  n. фаза; стадыя, перыяд; ступень
развiцця; a phase of history ступень развiцця
гiсторыi; My son is going through a difﬁcult
phase. Мой сын перажывае зараз цяжкi
перыяд.
PhD  n. (скар. ад Doctor of
Philosophy) доктар фiласофii
pheasant  n. zool. (pl. pheasants or pheasant) фазан; roast pheasant смажаны фазан
phenomena  pl. → phenomenon
phenomenal  adj. фенаменальны,
незвычайны; phenomenal strength незвычайная моц; phenomenal economic growth
незвычайны эканамчны

рост; the phenomenal success of her books фенаменальны
поспех яе кнiг
phenomenon  n. (pl. phenomena)
1. феномен, з’ява; the phenomena of nature
з’явы прыроды 2. незвычайная з’ява, феномен; a natural/social/historical phenomenon
прыродны/сацыяльны/гiстарычны феномен;
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 стомленасць)
philanthropist  n. філантроп
philanthropy  n. фiлантропiя
philately  n. фiлатэля
philologist  n. філолаг
philology  n. фiлалогiя
philosopher  n. фiлосаф; the Greek
philosopher Aristotle грэчaскi фiлосаф Арыстоцель; He seems to be a bit of a philosopher.
Здаецца, ён крышку фiлосаф.
philosophical  adj. фiласофскi; philosophical principles/speculations фiласофскiя прынцыпы/разважаннi; a philosophical
character фiласофскi характар
philosophy  n. фiласофiя; a philosophy lecturer выкладчык фiласофii; the philosophy of Kant фiласофiя Канта
phlegmatic  adj. флегматычны;
a phlegmatic temperament флегматычны
тэмперамент
phlox  n. bot. флёкс
phobia  n. 1. med. фобiя 2. страх, боязь
She has a phobia about rats. Яна страшэнна
баiцца пацукоў.
phone1  n. 1. тэлефон; a long-distance
phone call мiжгароднi тэлефонны званок;
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photographer
What’s your phone number? Якi нумар вашага
тэлефона? 2. тэлефонная трубка; pick up the
phone зняць трубку; put the phone down
пакласці трубку ♦ be on the phone 1) званıць
2) BrE мець тэлефон
phone2  v. званць па тэлефоне, тэлефанаваць; Has Kate phoned yet? Каця ўжо пазванiла?; I phoned Jim up yesterday. Учора я
званiла Джыму.
phone book  n. тэлефонны даведнік
phone booth  n. тэлефонная будка
phone box  n. BrE тэлефонная будка
phoneme  n. ling. фанема
phonetician  n. фанетыст
phonetic  adj. фанетычны; a phonetic
alphabet фанетычны алфавıт; a phonetic
transcription фанетычная транскрыпцыя
phonetics  n. ling. фанeтыка
phonology  n. ling. фаналогія
phosphate  n. chem. фасфат
phosphorescence  n. фасфарасцыраванне
phosphorus  n. chem. фосфар
photo  n. (pl. -os) фота, фатаграфія,
фотаздымак; get/have one’s photo taken фатаграфавацца; the family photo album сямейны фотаальбом; Let’s take a photo of the hotel.
Давай сфатаграфуем гасцiнiцу.
photocopier  n. фoтакапiравальная машына; ксеракс
photocopy1  n. фотакопія, ксеракопiя; Make three photocopies of the report,
please. Калi ласка, зрабi тры ксеракопii даклада.
photocopy2  v. фотакапıраваць, ксеракаправаць, рабць фотакопію або ксеракопiю; 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)
фатаграфiя, здымак; a passport photograph
фатаграфiя на пашпарт; wedding photographs вясельныя фатаграфii; an old blackand-white photograph of the city стары чорна-белы фотаздымак горада; take a photograph of smb. фатаграфаваць каго-н.; Visitors
are not allowed to take photographs inside
the museum. Наведвальнiкам не дазваляецца
фатаграфаваць у музеi.
photograph2  v. фатаграфаваць; He
photographs well/badly. Ён добра/дрэнна
фатаграфуе.
photographer  n. фатограф

photographic
photographic  adj. фатаграфıчны;
a photographic memory фатаграфıчная памяць
photography  n. фатаграфія; фатаграфаванне; фотаздымка
photomontage  n. фотамантаж
photon  n. phys. фатон
photosynthesis  n. фотасıнтэз
phrasal  adj. ling. фразавы; а phrasal
verb фразавы дзеяслоў; phrasal stress фразавы націск
phrase1  n. 1. фраза, выраз; as the phrase
goes як кажуць/гаворыцца 2. mus. фраза
phrase2  v. 1. выказваць словамі, фармуляваць 2. называць; характарызаваць
phrase book  n. размоўнік
phraseology  n. ling. фразеалогія
physical  adj. 1. фiзчны (у розных
знач.); physical ﬁtness фiзчная падрыхтаванасць; physical geography фiзчная геаграфiя; physical chemistry фiзчная хмiя 2. матэрыяльны; the physical world матэрыяльны свет
physical education  n. фізкультура, фізıчнае выхаванне
physically  adv. 1. фізıчна 2. зусıм, цалкам; It was physically impossible to do that.
Зрабіць гэта было зусім немагчыма.
physician  n. fml урач; тэрапеўт
physicist  n. фзiк; a nuclear physicist
фзiк-я

дзершчык
physics  n. фзiка;

theoretical physics
тэарэтычная фзiка;

the laws of physics законы фзiкi; a physics textbook падручнiк па фзiцы
physiology  n. фiзiялогiя; reproductive physiology рэпрадуктыўная фiзiялогiя;
the anatomy and physiology of the brain
анатомiя i фiзiялогiя мозга
physiotherapist  n. фізіятэрапеўт
physiotherapy  n. фізіятэрапıя
physique  n. целасклад; a ﬁne/muscular/
well-developed physique цудоўны/мускулiсты/развты целасклад; He doesn’t have the
physique for such heavy work. Па сваім целаскладзе ён не падыходзiць да такой цяжкай
працы.
pi  n. 1. пі (16-я літара грэчаскага алфавіта) 2. math. лік π (= 3,14)
pianist  n. пiянст;
 пiянстка; a famous
concert/jazz pianist вядомы канцэртны/джазавы пiянст
piano1  n. (pl. -os) пiянна; a grand
piano раяль; a piano lesson урок iгры на пiян-
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pickle
на; play a tune on the piano iграць мелодыю
на пiянна;
 He composed several short pieces
for (the) piano. Ён стварыў некалькi кароткiх
п’ес для фартэпiяна.
piano1  adv. mus. піяна
pick1  n. крка; an ice pick ледасек; a
toothpick зубачыстка
pick2  n. выбар; She can have her pick and
choice of any university in the country. Яна
можа выбраць любы ўнiверсiтэт у краiне.
pick3  v. 1. выбiраць, падбiраць; The students 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)рваць, збiраць; pick fruit
збiраць плады; pick ﬂowers (i)рваць кветкi
3. выкалупліваць; калупаць ♦ pick and
choose быць пераборлiвым; pick smb.’s
pocket залезцi каму-н. у кiшэню; pick up
speed павялчваць

(хуткасць); pick one’s way
выбiраць шлях
pick at  phr.v. : pick at one’s food
калупаць ежу (вiдэльцам)
pick on  phr.v. выбiраць вiнаватага,
чапляцца (да каго-н.); Why pick on me every
time? Чаму я заўсёды вiнаваты?
pick out  phr.v. 1. выбiраць 2. адрознiваць 3. падбiраць мелодыю на слых
pick up  phr.v. 1. падымаць; падымацца; He picked up his bag. Ён узяў сваю сумку.
2. збiраць; Pick up your toys. Збяры свае
цацкi. 3. набываць, здабываць; pick up an
accent набыць акцэнт 4. збiраць, падбiраць
(пасажыраў) 5. лавць па прыёмнiку 6. infml
пачаць зноў; апамятацца; аднавць

слы

7. паляпшацца; Trade is picking up again.
Гандаль ажыўляецца. 8. infml арыштаваць
злачынцу
pickaxe  n. крка
picket1  n. 1. кол 2. пiкет; a picket on
the steps of the Federal court building пiкет
на прыступках будынка Федэральнага суда
3. пiкетчык; a picket line шарэнга пiкетчыкаў
picket2  v. пiкетаваць; picket a factory
пiкетаваць завод; Miners picketed every pit for
the months. Шахцёры цэлы месяц пiкетавалi
кожную шахту.
pickle1  n. 1. марынад, расол 2. саленні
(марынаваныя або салёныя агуркі; марынаваная капуста, цыбуля i да т.п.); a cheese
and pickle sandwich бутэрброд з сырам i
марынаваным агурком
pickle2  v. салць; марынаваць

pickled
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pickled  adj. салёны; марынаваны;
pickled onions марынаваная цыбуля
pickpocket  n. кiшэнны злодзей
picnic  n. пiкнк ♦ it’s no picnic infml
гэта не так лёгка
picnic(k)  v. арганiзоўваць/ладзіць пікнıк, удзельнiчаць у пiкнiку; They were picnicking in the woods. Яны арганiзавалi пiкнiк
у лесе.
pictogram  n. піктаграма
pictorial  adj. iлюстраваны; pictorial
art выяўленчае мастацтва; a pictorial magazine/encyclopedia iлюстраваны часопiс/
ілюстраваная энцыклапедыя
picture1  n. 1. карцна,
 малюнак; iлюстрацыя (таксама перан.) 2. фатаграфiя; They
showed us their wedding picture. Яны паказалi
нам сваю вясельную фатаграфiю. 3. увасабленне 4. фiльм
picture2  v. маляваць; паказваць; апсваць; This situation is realistically pictured in
the ﬁrst chapter. Гэтая сiтуацыя рэалiстычна
апiсана ў першым раздзеле.
picture messaging  n. адпраўленне лıчбавай фатаграфіі з аднаго мабıльнага тэлефона 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. маляўнчы; a picturesque cottage прыгожы дом; a picturesque
ﬁshing village маляўнчая рыбацкая вёска;
a picturesque setting маляўнчае наваколле
pidgin  n. гібрыдная мова (са скажэннем фанетычнага і марфалагічнага аблічча
слова); Pidgin English спрошчаны гібрыдны
варыянт англıйскай мовы
pie  n. пiрог, пiражок; an apple pie/a meat
pie пiрог з яблыкамi/мясам ♦ have a ﬁnger in
every pie infml прыкласцi руку да многiх
спраў
piece  n. 1. кавалак, кусок; a piece of paper
аркуш паперы; a piece of land кавалак зямл
2. асобная рэч; a piece of furniture мэбля;
a piece of luggage месца багажу; a chess
piece шахматная фiгура 3. твор; a piece of art
мастацкi твор 4. манета; a ﬁve-copeck piece
пяцiкапеечная манета 5. (у спалучэннях) :
a piece of news/advice/luck навiна/парада/удача ♦ a piece of cake infml дробязь; пусцяковая
справа; give smb. a piece of one’s mind infml
задаць каму-н. жару; in one piece infml цэлы i
непашкоджаны, здаровы; go to pieces infml разнервавацца, спужацца; правалцца,

прапасцi

pigskin
piece together  phr.v. састаўляць,
збiраць; He was slowly piecing together torn
fragments of a letter. Ён павольна састаўляў
кавалачкi парванага пiсьма.
piecemeal1  adj. частковы; piecemeal
changes частковыя змяненні
piecemeal2  adv. па частках; урыўкамı;
The house was ﬁlled with furniture they’d
bought piecemeal. Дом быў запоўнены мэбляй, якую яны купiлi па частках.
piecework  n. здзельная работа
piecrust  n. скарынка пiрага
Pied Piper  n. чалавек, якı можа
ўгаварыць ıншых людзей пайсцı за ім або
рабıць што-н. разам; лıдар
pie-eyed  adj. infml п’яны, пад мухай
pier  n. пiрс; Brighton pier пiрс у Брайтане
pierce  v. пратыкаць, праколваць; 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. пранзлiвы;

прарэзлiвы; a
piercing wind пранзлiвы

вецер; Her piercing
brown eyes scanned their faces. Яе пранiзлiвыя карыя вочы ўважлiва ўглядалiся ў iх
твары.
pig  n. 1. свiння; парася 2. неахайнік; нахабнік; свіння; How can you live in this mess? You
are such a pig! Як можна жыць у такiм беспарадку? Якая ж ты свiння! ♦ make a pig of
oneself infml аб’ядацца; in a pig’s eye infml
ніколі, нізашто; make a pig’s ear (out) of
smth. BrE, infml рабıць што-н. вельмі дрэнна,
халтурыць; buy a pig in a poke ≅ купıць ката
ў мяшку; when pigs ﬂy AmE, iron. ≅калı рак
на гары свıсне; pigs might ﬂy BrE чаго толькі
не бывае
pigeon  n. zool. голуб
pigeonhole1  n. аддзяленне (для
папер); шуфляда; ячэйка
pigeonhole2  v. 1. адкладваць на
доўгі час 2. раскладаць па скрынках, ячэйках
3. класіфікаваць, сартаваць
pigheaded  adj. тупы, упарты; Stop
being so pigheaded and admit that you were
wrong! Перастань упарцiцца i прызнай, што
ты памыляўся!
pig iron  n. чыгун
piglet  n. парася, свıнка
pigment  n. пігмент
pigmentation  n. пігментацыя
pigpen  n. AmE = pigsty
pigskin  n. свіная скура

pigsty
pigsty  n. 1. свiнарнiк 2. infml свiнушнiк; Clean up your room. It’s a pigsty! Прыбяры ў сваім пакоі. Гэта ж свiнушнiк!
pigtail  n. BrE каса, коска (з валасоў);
Jenny wore her hair in pigtails. У Джэнi былi
коскi.
pike  n. zool. (pl. pike) шчупак
pilaster  n. archit. пілястра
pile1  n. 1. куча, груда; a pile of sand куча
пяску; a pile of books стос кнiг; We put
the newspapers in piles on the ﬂoor. Мы паклалi газеты стосамi на падлозе. 2. звыч. pl.
piles многа, шмат; piles of work многа работы ♦ make a pile нажыць кучу грошай
pile2  v. 1. збiраць, валць (у кучу); запасiць, нагрувашчваць; The table was piled with
books. Стол быў завалены кнiгамi. 2. увальвацца, тоўпiцца; We all piled into his car. Мы
ўсе набiлiся ў яго машыну.
pile on  phr.v. перабольшваць; Don’t
pile it on. Кіньце хлусiць.
pile up  phr.v. нагрувашчваць; нагрувашчвацца; My work is piling up. У мяне прыбаўляецца работы.
pile3  n. ворс
pill  n. пiлюля; sleeping pills снатворнае;
He has to take pills to control his blood pressure. Ён павiнен прымаць пiлюлi, каб кантраляваць крывяны цiск; be on the contraceptive
pills прымаць процізачаткавыя сродкі ♦ sugar/sweeten the pill падсаладзıць пілюлю
pillar  n. 1. слуп; калона; апора 2. абелıск
pillar box  n. BrE, dated паштовая
скрынка (стаячая)
pillow  n. падушка; plump up the pillows
узбiваць падушкi; Paula used her rucksack as
a pillow. Замест падушкi Паўла выкарыстоўвала рукзак.
pillowcase  n. навалачка, навалочка
pilot1  n. 1. пiлот, лётчык 2. лоцман;
a pilot boat лоцманскi катар
pilot2  adj. пробны, даследчы, доследны;
a pilot scheme эксперымент
pilot3  v. 1. весцi, пiлатаваць 2. весцi,
накiроўваць, быць правадніком; He took my
hand and piloted me through the corrіdor. Ён
узяў мяне за руку i павёў па калiдоры.
pimple  n. прышч, прышчык; teenage
pimples падлеткавыя прышчыкi
PIN  n. (скар. ад Personal Identiﬁcation
Number) асабıсты нумар
pin1  n. 1. шплька;

a safety pin англйская
шплька;

a drawing pin кнопка 2. значок; брошка ♦ bright/clean/neat as a new pin блiскучы;
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pink
чысты; акуратны; ≅ як з іголачкі; I don’t care
a pin напляваць; 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 цвіках, як на іголках
pin2  v. прышпльваць, прыколваць ♦ pin
one’s hopes on smb. ускладаць надзеі на каго-н.
pin down  phr.v. прыпiраць да сценкi (таксама перан.)
pin on  phr.v. : pin thе blame on smb.
ускладаць вiну на каго-н.
pinafore  n. BrE фартух
pincer  n. 1. pl. pincers абцугı 2. клюшня; the crab’s pincers клюшнi краба
pinch1  n. 1. шчыпок 2. дробка; a pinch of
salt дробка солi ♦ at a pinch BrE у крайнiм
выпадку; take smth. with a pinch of salt ставіцца да чаго-н. скептычна, з недаверам
pinch2  v. 1. шчыпаць, ушчыпнуць;
прышчамць;
 Mum, he pinched me! Мама, ён
ушчыпнуў мяне! 2. цснуць (пра абутак); My
shoes pinch. Мае чаравiкi цiснуць. 3. BrE,
infml сцягнуць, украсцi; Someone has pinched
my coat! Хтосьцi ўкраў маё палiто! 4. скупıцца, эканоміць; pinch and scrape эканомiць на ўсiм ♦ pinch pennies infml эканоміць
на ўсім
pinch off  phr.v. прышчыпнуць, адшчыпнуць
pinched  adj. худы; змарнелы (ад хваробы, турботаў)
pine1  n. 1. bot. (таксама pinetree) сасна;
a pine forest сасновы лес, сасняк, хвойнік;
pine needles iглца 2. (таксама pinewood)
сасновая драўнıна; a pine table сасновы стол
pine2  v. 1. чахнуць, тамıцца 2. (for) прагнуць (чаго-н.); тужыць (па кім-н.); She’s
pining for home. Ёй вельмі хочацца дамоў.
pine away  phr.v. знемагаць; She
pined away with grief. Яна высахла ад гора.
pineapple  n. bot. ананас; fresh/tinned
pineapples свежыя/кансерваваныя ананасы;
a glass of pineapple juice шклянка ананаснага соку
pinecone  n. сасновая шышка
pine nut  n. кедравы арэх
ping1  n. 1. свіст (кулі) 2. comput. пінг; пакетны інтэрнэтны шукальнік
ping2  v. 1. свістаць 2. comput. пінгаваць
(тэсціраваць IP-адрас)
ping-pong  n. BrE, infml настольны тэніс, пінг-понг
pink1  n. 1. ружовы колер 2. bot. гваздзıк
♦ in the pink infml, dated у цудоўным стане
(пра здароўе)

pink
pink2  adj. ружовы; The western sky was
glowing pink. Неба ружавела на захадзе; She
turned pink with an embarrassment. Яна пачырванела ад збянтэжанасцi.
pinkish  adj. ружаваты
pinky  n. AmE, ScotE мезенец
pinny  n. BrE, infml = pinafore
pinpoint1  n. 1. нешта вельмі маленькае, нязначнае 2. вастрыё шпıлькі
pinpoint2  adj. дакладны; pinpoint
accuracy вялıкая дакладнасць
pinpoint3  v. дакладна вызначаць/паказваць; pinpoint a problem вызначыць праблему
pinprick  n. 1. укол шплькай

2. прыкрасць; колкасць
pinstripe  n. 1. тонкая светлая палоска (на матэрыі) 2. цёмная тканıна ў белую
вертыкальную палоску; a pinstripe suit касцюм у тонкую палоску
pint  n. пнта

(0,57 л); Add two pints of
water to the mixture. Дабаўце ў сумесь дзве
пiнты вады; half a pint of milk паўпнты
малака
pin-up  n. фатаграфiя прывабнай асобы,
кіназоркі, выразаная з часопіса i прыклееная
да сцяны
pioneer  n. 1. (in) першаадкрывальнiк,
пiянер; They were pioneers in the ﬁeld of
microsurgery. Яны былi першаадкрывальнiкамi ў галiне мiкрахiрургii. 2. першы пасяленец; the early pioneers of the Dakota
territory першыя пасяленцы на тэрыторыi
Дакоты
pious  adj. 1. набожны 2. ханжаскі; крывадушны
pip  n. семечка; зярнятка, зернетка; apple/
grape/orange pips яблычныя/вiнаградныя/
апельснавыя зернеткі
pipe1  n. 1. труба; a plastic/copper pipe
пластыкавая/медная труба 2. люлька; pipe
tobacco тытунь для люлькi; He ﬁlled and lit
his pipe. Ён набіў люльку і запаліў яе. 3. mus.
дудка; жалейка; an organ pipe труба аргана
pipe2  v. 1. пускаць па трубах (ваду, газ.
нафту); We’ve got piped water in the garden.
У нас у садзе водаправод. 2. іграць на дудцы,
жалейцы
pipe dream  n. нездзяйсняльная
мара
pipeline  n. трубаправод (для газу,
нафты, вады); build a natural-gas pipeline
пракладваць газаправод
pipe organ  n. mus. арган
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pitch
piper  n. валыншчык; дудар
piquancy  n. пікантнасць, вастрыня
piquant  adj. 1. пікантны, востры
2. прывабны, чароўны
pique1  n. fml прыкрасць, раздражненне
pique2  v. fml крануць, абразіць, укалоць
(гордасць, самалюбства) ♦ pique smb.’s
interest, curiosity выклікаць, распальваць
чыю-н. цікаўнасць
piracy  n. 1. пірацтва; air piracy паветранае пірацтва; sea piracy марское пірацтва
2. парушэнне аўтарскага права
pirate1  n. 1. пiрат; a pirate crew пiрацкая каманда; a pirate ship/ﬂag пiрацкi карабель/флаг 2. парушальнік аўтарскага права
pirate2  v. 1. dated займацца пірацтвам;
грабіць, рабаваць 2. парушаць аўтарскае права; самавольна перавыдаваць
Рisces  n. 1. astron. Рыбы (сузор’е)
2. astrol. Рыбы (знак задыяка; чалавек, якi
нарадзiўся пад гэтым знакам)
piss1  n. slang, taboo мача ♦ be on the piss
BrE ужываць шмат алкаголю; take the piss
(out of smb./smth.) BrE высмейваць, перадражніваць (каго-н./што-н.)
piss2  v. slang, taboo мачыцца
piss off  phr.v. : ♦ piss off! aдчапся!;
ідз прэч!
pissed  adj. BrE, slang, taboo п’яны да
непрытомнасці
pistol  n. пiсталет; a starting pistol стартавы пiсталет; a pistol shot стрэл з пiсталета
♦ hold a pistol to one’s head прымушаць
зрабць (што-н.) пагрозамi
pit1  n. 1. яма (у розных знач.); Dig a pit and
bury the rubbish in it. Выкапай яму i закапай у
яе смецце. 2. шахта; кар’ер 3. theatre аркестравая яма 4. the pit BrE, dated заднiя рады
партэра ♦ dig a pit for someone капаць яму
каму-н.
pit2  v. 1. капаць яму; пакідаць сляды, меткі
2. (against) памерацца сıламі (з кім-н.), дужацца
pitch1  n. 1. вышыня (голасу, гуку, тону)
2. узровень; ступень 3. BrE, sport пляцоўка a
football/cricket/hockey pitch футбольная/
крыкетная/хакейная пляцоўка
pitch2  v. 1. устанаўлiваць; pitch a tent ставiць палатку; pitch a camp разбiваць лагер
2. кдаць,

падаваць (у розных знач.); pitch
hay кдаць вламi сена 3. mus. задаваць вышыню (тону) 4. падаць, кıдацца 5. зведваць
гайданку (пра карабель) ♦ pitch a story/yarn
(to smb.) infml расказваць байкі (каму-н.),
прыхлушваць

pitch
pitch in  phr.v. infml (with) далучыцца; унесці сваю частку
pitch into  phr.v. infml энергчна брацца (за справу)
pitch3  n. смала, дзёгаць
pitch-black  adj. чорны як смоль
pitcher  n. збан; a pitcher of water збан
вады
pitchfork  n. влы (для сена, саломы)
pitfall  n. схаваная небяспека; пастка
(перан.)
pitiful  adj. 1. жаласны; няшчасны
2. убогi; нiкчэмны; pitiful sight убогае вiдовiшча
pitiless  adj. бязлтасны; a pitiless
tyrant бязлтасны тыран
pity1  n. жаль, спачуванне, шкадаванне;
feel pity for smb. шкадаваць каго-н.; What
a pity! Як шкада!; have/take pity on smb. пашкадаваць каго-н.; злтавацца над кiм-н.
pity2  v. шкадаваць; I pity anyone who has
to feed a family on a low income. Я шкадую
кожнага, хто, маючы такi малы даход, павiнен кармiць сям’ю.
pivot1  n. 1. пункт апоры; аснова 2. асноўны пункт, цэнтр; His sculpture provides
the pivot of the whole exhibition. Яго скульптура з’яўляецца стрыжнем усёй выстаўкi.
pivot2  v. круцıцца, вярцецца; pivot on/
around smth. залежаць ад чаго-н.
pivotal  adj. цэнтральны; кардынальны,
асноўны
pizza  n. пца
pizzeriа  n. піцэрыя, піцэрыя
pl. (пісьмовае скар. ад plural) ling. множны лiк
placard  n. плакат, афша
placate  v. прыміраць, супакойваць,
уціхамıрваць
place1  n. 1. месца (у розных знач.);
a meeting place месца для сходаў, сустрэч;
a place of birth месца нараджэння; change
places with smb. памяняцца месцамі з кім-н.;
move from place to place пераязджаць,
пераходзiць з месца на месца; save a place
заняць месца; in places месцамі; In places,
there was paint on the ﬂoor. Месцамі на падлозе была фарба. 2. мясцовасць; a country
place сельская мясцовасць 3. пасада, служба
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 другм месцы.
♦ all over the place infml 1) усюды 2) у беспарадку; fall into place ставіць на сваё месца;
in the ﬁrst/second place па-першае/па-дру-
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plain
гое; in one’s place на чыıм-н. месцы; in high
places у высокiх колах; in place of smb. замест
каго-н.; out of place недарэчны; put someone
in their place паставіць каго-н. на месца;
take place адбывацца, здарацца
place2  v. 1. ставiць, класцi; змяшчаць;
place a notice in a newspaper змяшчаць аб’яву ў газеце; place an order with smb. заказаць
што-н. у каго-н.; I would place her among the
best singers. Я лiчу яе адной з лепшых спявачак. 2. памятаць; успамінаць; 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. добра/ідэальна/лепей падыходзіць да
чаго-н.
placebo  n. плацэба, бясшкодны лекавы прэпарат; the placebo effect плацэба
эфект
place mat  n. падстаўка (пад кубак,
талерку)
placement  n. 1. размяшчэнне,
змяшчэнне; the placement of the loan размяшчэнне пазыкі 2. прызначэнне на пасаду,
работу
place name  n. геаграфıчная назва,
тапонім
placenta  n. anat. (звыч. the placenta)
плацэнта
place setting  n. сталовы прыбор на
адну персону
placid  adj. спакойны; He had a placid
nature. У яго быў спакойны характар; The
lake was placid and still under the moonlight.
Залiтае месячным святлом возера было спакойнае i нерухомае.
plagiarism  n. плагіят
plague1  n. (таксама the plague) чума
plague2  v. (with) назаляць, дапякаць,
турбаваць
plaice  n. (pl. plaice) zool. камбала
plaid  n. плед
plain1  n. раўнна, роўнядзь; the vast
plains of central China вялзныя раўнны
цэнтральнага Кiтая
plain2  adj. 1. ясны, зразумелы; I made myself plain. Я ясна выказаўся. 2. просты; I like
plain food. Я люблю простую ежу. 3. прамы,
шчыры, адкрыты; a plain answer прамы
адказ ♦ (as) plain as day/(as) plain as the nose
on your face ясны як дзень, ясней яснага;
≅ як двойчы два; plain sailing прасцей простага, прасцей паранай рэпы; вельмі проста і
лёгка

plain clothes
plain clothes  n. цывıльная вопратка
plait1  n. BrE каса; She wears her hair in
plaits. У яе косы.
plait2  v. BrE заплятаць, плесцi; She plaited
her hair hurriedly. Яна паспешна запляла валасы.
plan1  n. 1. план, задума 2. праект; a
street plan план вуліцы 3. мэта; задача; a
savings plan план зберажэння
plan2  v. 1. планаваць, рабць планы;
The whole operation went exactly as planned.
Уся аперацыя прайшла так, як было запланавана. 2. праектаваць
plan out  phr.v. распланаваць
plane1  n. 1. (таксама aeroplane BrE)
самалёт; a plane crash авiякатастрофа; go by
plane ляцець самалётам; The next plane to
New-York departs in 20 minutes. Наступны самалёт у Нью-Ёрк вылецiць праз 20 хвілін;
The plane landed in Geneva. Самалёт прызямліўся ў Жэневе. 2. плоскасць 3. узровень,
ступень 4. роўная паверхня
plane2  adj. плоскі, роўны
plane3  v. лунаць (пра птушку)
plane4  n. tech. рубанак
plane5  v. стругаць, габляваць рубанкам
plane6  n. bot. платан
planet  n. планета; the planet Earth
планета Зямля; Mercury is the smallest of all
the planets. Меркурый – самая маленькая з
усiх планет. ♦ be born under a lucky planet
нарадзıцца пад шчаслıвай зоркай; be on another planet не разумець таго, што відавочна
ўсім; як з месяца звалıўся; what planet are
you on? BrE, infml з неба звалıўся?
planetarium  n. планетарый
planetary  adj. планетны; планетарны; a planetary system Сонечная сістэма
plank  n. дошка; брус; планка
plankton  n. biol. планктон
planner  n. чарцёжнік; праектант, праекціроўшчык
planning  n. 1. планаванне 2. праектаванне
plant1  n. раслна; house/indoor/pot
plants хатнiя раслны; garden plants садовыя
раслны; Don’t forget to water the plants. Не
забудзь палiць раслiны.
 (раслiны), засаджplant2  v. 1. садзць
ваць; засейваць; plant potatoes садзць бульбу; plant a ﬁeld with barley засейваць поле
ячменем 2. : plant doubts пасеяць сумненні
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plate
plant out  phr.v. высаджваць у
грунт; перасаджваць, пікраваць (расліны)
plant3  n. 1. завод; фабрыка; a huge
chemical plant вялкi хiмчны завод; a power
plant электрастанцыя 2. машыны, абсталяванне
plantain  n. bot. трыпутнік
plantation  n. 1. плантацыя; a coffeе/banana plantation кававая/бананавая плантацыя 2. насаджэнне, пасадкі; forestry plantations лесанасаджэнні
plaque   n. дошчачка, таблчка (на
дзвярах, сцяне i да т.п.); a memorial plaque
мемарыяльная дошка
plasma  n. 1. biol. пратаплазма 2. med.,
phys. плазма
plasma screen  n. плазменны
экран
plasma TV  n. плазменны тэлевıзар
plaster1  n. 1. тынкоўка 2. (таксама
рlaster of Paris) гiпс 3. лпкi,

лiпучы пластыр; I put plaster on my ﬁnger. Я заклеiў палец пластырам.
plaster2  v. 1. тынкаваць; plaster a wall
атынкаваць, абтынкаваць сцяну 2. пакрываць, абляпляць; I was plastered with mud.
Я быў увесь у гразi.
plaster cast  n. 1. гпсавы

злепак
2. med. гпсавая

павязка
plastic1  n. пластмаса, пластык; сhildren’s toys made of plastic дзiцячыя цацкi з
пластмасы
plastic2  adj. 1. пластмасавы; пластыкавы; a plastic spoon пластмасавая лыжка;
a plastic bag пластыкавая сумка 2. med.
пластычны, аднаўленчы; plastic surgery пластычная хiрургя; a plastic surgeon пластычны хірург 3. якı выглядае штучным (неадабральна); (і)лжывы, няшчыры, падроблены, прытворны; a plastic smile штучная
ўсмешка
plasticine  n. BrE пластылiн
plate1  n. 1. талерка; a soup plate глыбокая талерка; a dinner plate плыткая/мел кая
талерка 2. дошчачка, таблчка 3. фотапласцнка 4. пласцнка;

a dental plate устаўная сквiца ♦ hand/give smth. to smb. on a plate
уступаць што-н. каму-н. дарма; ≅ падаваць
што-н. каму-н. на талерачцы/сподку/сподачку; have enough/a lot/too much on one’s plate
infml быць занятым па горла
plate2  v. : plate smth. with gold/silver
пакрываць што-н. золатам/срэбрам; a beauti-

plateau
ful necklace plated with gold прыгожыя
пазалочаныя каралi
plateau  n. (pl. plateaux or plateaus)
плато
plateful  n. поўная талерка
platform  n. 1. платформа, перон;
The train will depart from platform 6. Цягнiк
адыходзiць ад платформы 6. 2. трыбуна,
памост, пляцоўка (для прамоўцы) 3. праграма,
платформа палiтычнай партыi
platinum  n. плаціна
platinum blonde  n. вельмi
светлая бландзнка
platitude  n. банальнасць, збтая

фраза
platitudinous  adj. банальны
platonic  adj. платанчны; platonic
love платанчнае каханне
platoon  n. mil. узвод
platter  n. блюда (посуд)
plausible  adj. 1. праўдападобны,
верагодны; His explanation sounds fairly
plausible to me. Яго тлумачэнне здаецца мне
даволi праўдападобным. 2. якı ўмее выклікаць давер’е; a plausible liar лоўкі (і)лгун
play1  n. 1. гульня; children at play дзецi
за гульнёй 2. п’еса, спектакль; one of Shakespeare’s best-known plays адна з найбольш
вядомых п’eс Шэкспра
 3. sport гульня; fair
play гульня па правiлах/сумленная гульня;
foul play BrE гульня не па правілах ♦ a play
on words гульня слоў, каламбур; in/out of
play у гульнı/па-за гульнёй; make a play for
smb./smth. зачароўваць каго-н.; зрабıць усё
магчымае, каб дабıцца свайго
play2  v. 1. гуляць (у розных знач.); play
tennis/cards гуляць у тэнiс/карты; France
plays Spain in the ﬁnal. Французы гуляюць у
фiнале з iспанцамi. 2. : play a joke/a trick (on
smb.) паджартоўваць/падсмейвацца (з каго-н.);
play at democracy гуляць у дэмакратыю
3. theatre, mus. iграць; play the piano іграць
на раялі ♦ play for time спрабаваць выйграць
час; play into smb.’s hands іграць на руку/
садзейнічаць каму-н.
play about  phr.v. гуляць, дурэць,
гарэзаваць
play around  phr.v. = play about
play back  phr.v. узнаўляць (магнітны, гука- або відэазапіс)
play off  phr.v. 1. нацкоўваць 2. sport
закончыць спаборнiцтвы
player  n. 1. iгрок; спартсмен; a tennis
player тэнісıст; тэнісıстка; a chess player
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pleasure
шахматыст; шахматыстка 2. музыкант 3. акцёр 4. плэер; прайгравальнік; a cassette
player касетны прайгравальнік; a CD player
плэер для прайгравання кампакт-дыскаў;
a DVD player DVD-плэер; a record player
прайгравальнік
playful  adj. гарэзлiвы, дураслiвы,
жартаўлвы; a playful little dog маленькi гарэзлiвы сабачка
playground  n. пляцоўка для гульняў
playing card  n. ігральная карта
playmate  n. таварыш па дзiцячых
гульнях
play-off  n. sport плэй-оф
playwright  n. драматург
plea  n. fml 1. (for) просьба; упрошванне
2. law апраўданне, падстава; зачэпка; on the
plea of пад маркай 3. law афiцыйная заява
plead  v. 1. (with) прасць,
 малць; They
were pleading with him to stop. Яны малiлi яго
спынiцца. 2. прыводзiць у апраўданне, спасылацца; plead guilty/not guilty прызнаваць/
не прызнаваць сябе вiнаватым 3. прадстаўляць
або абараняць (чые-н.) iнтарэсы
pleasant  adj. прыемны, млы,
 слаўны;
a pleasant smell of ﬂowers прыемны пах кветак; a pleasant woman млая жанчына; Nora!
What a pleasant surprise to see you! Нора!
Якая прыемная нечаканасць сустрэць цябе!
pleasantly  adv. прыемна, мла

please1  v. 1. задавальняць, дагаджаць; Do
it to please me. Зрабi гэта дзеля мяне; You
can’t please everybody. Усiм не дагодзiш;
Nothing pleases him. Нiчога яму не падабаецца. 2. хацець, аддаваць перавагу; Take as you
please. Бяры колькi хочаш. ♦ if you please
dated 1) кал ласка 2) уявце сабе; please
yourself infml як сабе хочаш
please2  adv. 1. кал ласка (у просьбах);
please be quiet цiшэй, калласка 2. таксама
yes, please (так) дзякую; A cup of coffee? –
(Yes) please. Кубачак кавы? – Дзякую.
pleased  adj. (with) задаволены, давольны; They are pleased with the results. Яны задаволены вынiкамi.
pleasing  adj. прыемны, прывабны
pleasurable  adj. прыемны; якı прыносіць задавальненне; a pleasurable activity
прыемны занятак
pleasure  n. 1. задавальненне; прыемнасць; take pleasure in doing smth. рабць

што-н. з задавальненнем; It’s a pleasure to me.
Мне прыемна. 2. забава, адпачынак; Are you

pleat
here on business or for pleasure? Вы тут па
справе цi адпачываеце? 3. (у ветлiвых адказах) : Thank you for helping me. – My pleasure./It was a pleasure. Дзякуй за дапамогу. –
Калi ласка; Will you take it along to the
ofﬁce? – With pleasure. Цi не аднесяце вы гэта
ў офiс? – Безумоўна.
pleat  n. 1. складка 2. pl. pleats плісэ
pleated  adj. зроблены ў складку;
плісіраваны, плісірованы; a pleated skirt
спаднца ў складку
pledge1  n. 1. абяцанне; абавязацельства
2. залог, заклад; leave in pledge пакiдаць у закладзе; a pledge of love залог кахання ♦ sign/
take the pledge dated даць зарок не піць
pledge2  v. 1. абяцаць; даваць абяцанні
2. аддаваць у заклад
plenipotentiary  n. паўнамоцны прадстаўнıк
plentiful  adj. багаты, шчодры;
plentiful supply вялкi запас; Opportunities to
practise the language are plentiful. Магчымасцi папрацаваць з мовай − вялiкiя.
plenty1  n. 1. дастатак, багацце; in
plenty у вялкай колькасцi, дастаткова 2. fml
мноства, безліч; plenty of food/money/time
шмат ежы/грошай/часу; £5 is plenty. Пяцi
фунтаў хопiць.
plenty2  adv. шмат, дастаткова; цалкам,
зусıм
pleonasm  n. ling. плеаназм, мнагаслоўе
pleura  n. (pl. pleurae) плеўра
pleurae  pl. → pleura
pliant  adj. падатлівы ўплыву; гıбкі
pliers  n. pl. пласкагубцы, кусачкі
plight  n. незайздроснае становішча
plimsolls  n. BrE pl. кеды, спартыўныя туфлi
plod  v. 1. брысц, цягнуцца; плесціся
(таксама перан.); The children were plodding
through the snow. Дзецi брылi па снезе.
2. карпець, гарбець
plop1  n. гук падзення ў ваду без усплёску; The soap fell into the bath with a loud
plop. Мыла гучна шлёпнулася ў ванну.
plop2  v. шлёпнуцца, плюхнуцца
plosive  adj. ling. выбухны гук
plot1  n. 1. фабула, сюжэт 2. зямельны ўчастак 3. змова ♦ the plot thickens справа
заблытваецца ўсё больш і больш
plot2  v. замышляць, рыхтаваць змову
plough1  n. BrE 1. плуг 2. ралля, узараная
зямля 3. the Plough BrE, astron. Вялкая
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plumрness
Мядзведзiца ♦ under the plough BrE, fml пад
ворывам
plough2  v. BrE араць; plough up a ﬁeld
узараць поле
plow  AmE = plough
pluck1  n. infml мужнасць, адвага
pluck2  v. 1. абшчыпваць, абскубваць;
pluck a goose абскубці гусь 2. dated or lit.
зрываць; збiраць; pluck a rose/an apple сарваць ружу/яблык 3. выскубваць; выдзiраць;
She plucked a thread off the lapel of his jacket.
Яна выцягнула нiтку з лацкана яго пiнжака.
♦ pluck up (the) courage набрацца смеласцi
plucky  adj. infml смелы, рашучы
plug1  n. 1. штэпсельная влка 2. затычка,
заглушка; корак
plug2  v. 1. (up) затыкаць, закаркоўваць,
зашпунтоўваць 2. рэкламаваць
plug away  phr.v. (at) карпець
plug in  phr.v. уключаць (у сетку);
устаўляць; убудоўваць; I don’t think the antenna’s plugged in right. Я мяркую, што антэна падключана няправільна.
plughole  n. 1. BrE адтуліна ў ванне,
ракавіне 2. electr. штэпсельнае гняздо
plug-in  n. comput. убудаваны модуль;
праграмнае расшырэнне
plum1  n. 1. bot. слıвавае дрэва, слıва
2. слıва (плод)
plum2  adj. 1. слıвавы (пра колер); колеру
спелай слıвы 2. : a plum job цёплае месцейка
(пра працу)
plumber  n. слесар-сантэхнік; водаправодчык
plumbing  n. 1. водаправод, сантэхніка; We keep having problems with the plumbing.
У нас праблемы з сантэхнікай. 2. слясарнаводаправодная справа
plump1  adj. 1. поўны; пухлы; акруглы;
plump shoulders акруглыя плечы; get plump
распаўнець 2. панапіханы, пухлы; The book
is plump with examples and citations. У кнізе
бясконцае мноства прыкладаў і цытат.
plump2  v. 1. выкормліваць; выгадоўваць; They plump fowls for sale. Яны выкормліваюць птушку на продаж. 2. рабıць пухлым, акруглым; plump up the pillows узбіваць падушкі 3. таўсцець, паўнець; She has
plumped out. Яна распаўнела.
plump3  v. (for) infml выбіраць (каго-н./
што-н.)
plumpish  adj. паўнаваты; акруглы
plumрness  n. паўната; акругласць

plum pudding
plum pudding  n. BrE, dated плампудынг, разынкавы пудынг
plumpy  adj. пухлы; поўны; акруглы
plunder1  n. 1. грабеж; рабунак, рабаванне; разбой 2. здабыча; нарабаванае, награбленае
plunder2  v. 1. грабіць, рабаваць; plunder a town разграбіць горад 2. раскрадаць
plunge1  n. 1. імклıвы кідок 2. ныранне
♦ take the plunge infml адважыцца, зрабıць
рашучы крок
plunge2  v. 1. акунаць, апускаць; plunge
one’s hand into a pocket засунуць руку ў
кішэню 2. зніжацца, апускацца (пра цану,
тэмпературу і да т.п.) 3. ныраць, даваць
нырца 4. (into) кıдацца, урывацца; рынуцца;
He plunged into the room and started shouting.
Ён уварваўся ў пакой і пачаў крычаць. 5. (into) уцягваць; уганяць; уводзіць; plunge a
country into a war уцягнуць краıну ў вайну
plural1  n. ling. множны лік; in the
plural у множным лıку
plural2  adj. 1. ling. множны 2. шматлıкі
pluralism  n. fml, phіlos. плюралıзм
pluralist1  n. 1. плюралıст 2. прыхıльнік тэорыі шматнацыянальнай або
шматрасавай дзяржавы
pluralist2  adj. плюралістычны
plurality  n. 1. fml множнасць 2. большасць; большасць галасоў
pluralize, BrE -ise  n. ling. утвараць
форму множнага лıку
plus1  n. 1. infml плюс; добрая якасць, годнасць; His experience is a big plus. Яго вопыт – вялікі плюс. 2. дабавачная, дадатковая
колькасць 3. math. (таксама plus sign) знак
плюс (+)
plus2  adj. 1. дабавачны, дадатковы; plus
sale дадатковы распродаж 2. math., electr.
дадатны; plus terminal дадатная клема
plus3  prep. плюс; Three plus ﬁve equals
eight. Тры плюс пяць роўна васьмі; The book
has 250 pages, plus 28 pages of appendices.
Кніга налічвае 250 старонак, плюс 28 старонак 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. плюшавы; плıсавы 2. infml
дарагı, шыкоўны; a plush hotel шыкоўны
гатэль
Pluto  n. astron. Плутон (планета)
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pocket
plutocracy  n. плутакратыя
plutocrat  n. плутакрат
plutonium  n. chem. плутоній;
a plutonium reactor рэактар для вырабу плутонію
ply1  n. слой, пласт, столка
ply2  v. 1. lit. хадзıць, курсıраваць; снаваць
(пра караблі, аўтобусы і да т.п.); Small
ﬁshing boats plied to and fro across the
harbour. Невялічкія рыбацкія лодкі курсіравалі па гавані. 2. займацца (якой-н. дзейнасцю); працаваць старанна (чым-н.); ply a
spade працаваць рыдлёўкай; ply one’s oars налягаць на вёслы 3. (with) частаваць (чым-н.)
4. (with) дакучаць, прыставаць з распытваннямі ♦ ply one’s trade займацца чым-н.
(рамяством, бізнесам і да т.п.)
plywood  n. фанера; plywood furniture мэбля з фанеры
PM  infml (скар. ад Prime Minister)
прэм’ер-мінıстр; an urgent meeting with the
PM тэрміновая нарада з прэм’ер-мінıстрам
p.m.  (скар. ад post meridiem) папаўднı; 6 p.m. шэсць гадзıн вечара (васямнаццаць гадзıн); The conference starts at 2 p.m.
Канферэнцыя пачынаецца а другой гадзіне
папаўдні.
pneumatic  adj. tech. пнеўматычны,
паветраны; pneumatic tyres пнеўматычныя
шыны
pneumatic drill  n. пнеўматычны свердзел
pneumonia  n. med. пнеўманıя,
запаленне лёгкіх
PO  1. (скар. ад Post Ofﬁce) пошта,
паштовае аддзяленне 2. (скар. ад postal order) грашовы паштовы перавод; a £ 200 PO
грашовы паштовы перавод на 200 фунтаў
poach  v. 1. гатаваць яйкі ў спецыяльнай
пасудзіне над кіпячай вадой; варыць мяса
альбо рыбу ў кıпені 2. паляваць без дазволу,
займацца браканьерствам 3. пераманьваць
(каго-н.) на свой бок; Foreign football clubs
seem to be poaching all our best players. Здаецца, замежныя футбольныя клубы пераманьваюць нашых лепшых ігракоў. 4. незаконна
пераймаць, прысвойваць
poacher  n. 1. браканьер 2. пасудзіна
для варкі яек, рыбы, фруктаў у кıпені
PO box  n. (таксама post ofﬁce
box) абаненцкая скрынка
pocket1  n. 1. кішэнь; Joseph always
stands with his hands in his pockets. Джозеф
заўсёды стаіць, трымаючы рукі ў кішэнях.

pocket
2. кішэнька (для карт, табліц, фотаздымкаў
і да т.п.) 3. грошы, сродкі 4. упадзіна, ямка
5. раён, зона 6. луза більярда ♦ be in smb.’s
pocket быць у руках у каго-н.; be/live in each
other’s pockets BrE вадой не разальеш; in
pocket быць у выйгрышы; out of pocket
цярпець страту; have smb. in one’s pocket
трымаць каго-н. у руках
pocket2  adj. кішэнны; партатыўны;
мініяцюрны
pocket3  v. 1. класці (што-н.) у кішэню
2. прысвойваць 3. зарабıць, атрымаць прыбытак; выйграць грошы
pocket-book  n. 1. запісная кнıжка
2. AmE бумажнік
pocketful  n. поўная кішэня (чаго-н.)
pocket knife  n. сцізорык
pocket money  n. кішэнныя грошы
pocket-size(d) () adj. невялıкага памеру; кішэннага фармату
pockmark1  n. воспіна, ямачка (пасля
воспы)
pockmark 2  v. 1. пакіда ць сляды /
ме ткі 2. знявечваць, нявечыць; псаваць
pock-marked  adj. рабы, з воспінкамі
pod1  n. 1. струк 2. шалупıнне, луска
pod2  v. 1. даваць стручкı; пакрывацца
стручкамі 2. лушчыць, лузаць, лузгаць (гарох)
podgy  adj. BrE, infml 1. нıзенькі, тоўсты, прысадзісты 2. кароткі і тоўсты (пра
пальцы); podgy arms/hands пухленькія рукі
podium  n. подыум
pod-pepper  n. струкавы перац
poem  n. верш; паэма
poet  n. паэт; паэтэса
poetess  n. dated паэтэса
poetic(al) () adj. 1. паэтычны, якı мае
адносіны да паэзіі; poetic style паэтычны
стыль; poetic language мова паэзіі 2. паэтычны, узвышаны; poetic love узвышанае, паэтычнае каханне; a poetical person паэтычная
натура 3. вершаваны; a poetical play п’еса ў
вершах
poetically  adv. 1. у вершаванай форме 2. паэтычна, узвышана
poetic justice  n. справядлıвае
пакаранне
poetic licence  n. паэтычная
вольнасць
poetics  n. паэтыка; тэорыя паэзіі
Poet Laureate  n. 1. прыдворны
паэт, якı пıша вершы на ўрачыстую падзею
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pointer
2. паэт-лаўрэат; найбольш вядомы паэт
(у краіне, рэспубліцы і да т.п.)
poetry  n. 1. паэзія 2. што-н. паэтычнае, цудоўнае
po-faced  adj. BrE, infml фанабэрысты, самазадаволены; тупы
pogrom  n. пагром
poignant  adj. 1. горкі, пакутлівы;
poignant tears горкія слёзы 2. востры, едкі
(з’едлівы), калючы; poignant sarcasm востры
сарказм
point1  n. 1. справа, пытанне; галоўнае,
сэнс, значэнне, сутнасць, (характэрная) рыса; miss the point не зразумець сэнсу; that’s
just the point сапраўды, (вось) ıменна, у тым
вось (якраз) і справа; that’s not the point
справа не ў гэтым 2. кропка, пункт, дзяленне
шкалы; the boiling/freezing point кропка кіпення/замярзання 3. пункт, месца; a point of
departure пункт адпраўлення 4. момант; at
this point у гэты момант; She’s on the point of
leaving. Яна збіраецца пайсці; at/on the point
of death пры смерці 5. вастрыё, канец;
a needle/pencil point кончык іголкі/алоўка
6. кропка (якая аддзяляе дзесятковы знак ад
цэлага ліку); four point six (4.6) чатыры цэлыя і шэсць дзясятых 7. sport ачко ♦ if/when
it comes to the point калı даходзіць да справы; When it came to the point he couldn’t face
it. Калі дайшло да справы, ён спужаўся;
make a point of doing smth. лічыць што-н. важным, істотным; a point of honour справа гонару; up to a (certain) point у пэўнай ступені
point2  v. 1. (at/to) паказваць (пальцамі)
2. (at) накіроўваць; цэліцца; point a gun at
smb./smth. цэліцца ў каго-н./што-н. 3. (to)
сведчыць (аб чым-н.) ♦ point a/the ﬁnger (at
smb.) абвінавачваць (каго-н.)
point out  phr.v. 1. указваць 2. зазначаць; падкрэсліваць
point-blank1  adj. 1. ва ўпор (пра
стрэл) 2. катэгарычны
point-blank2  adv. катэгарычна;
наадрэз; refuse point-blank катэгарычна адмовіцца
pointed  adj. 1. завостраны; вастраносы; He was a short man with a pointed beard.
Ён быў невысокага росту з завостранай бародкай. 2. калючы, з’едлівы; a pointed remark шпıлька
pointer  n. 1. infml намёк; парада; падказка 2. указка 3. паказальнік; стрэлка (вымяральнага прыбора) 4. пойнтар (парода паляўнічых сабак) 5. comput. паказальнік,
спасылка

pointless
pointless  adj. бяссэнсавы; бязмэтны;
It’s pointless talking about it. Няма сэнсу гаварыць пра гэта; Life just seemed so pointless.
Жыццё здавалася зусім бяссэнсавым.
point of view  n. пункт погляду/
гледжання; 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. ураўнаважaнасць; вытрымка,
самавалоданне; Travelling around Europe by
herself seems to have given Louisa more poise
and conﬁdence. Самастойнае падарожжа па
Еўропе, здаецца, надало Луізе больш ураўнаважaнасці і ўпэўненасці. 2. манера трымацца, постаць 3. раўнавага, устойлівасць; lose
one’s poise страціць раўнавагу
poise2  v. утрымліваць/утрымлівацца ў
раўнавазе; балансаваць; He poised himself on
his toes. Ён стаяў на дыбачках.
poised  adj. 1. ураўнаважаны (пра чалавека); якı паводзіць сябе з годнасцю; якı не
траціць самавалодання 2. якı знаходзіцца ў
раўнавазе 3. якı калышацца; якı гойдаецца,
гайдаецца 4. вісячы, падве-шаны
poison1  n. яд, атрута; These mushrooms
contain a deadly poison. У гэтых грыбах ёсць
смяротны яд. ♦ what’s your poison? infml,
hum. якую атруту жадаеце?; што будзеце
піць?
poison2  v. атручваць; poisoned arrows
атручаныя стрэлы; He feared that someone
had poisoned his food. Ён баяўся, што хтосьці
атруціў яго яду.
poisonous  adj. 1. ядавıты, атрутны;
таксıчны; шкодны; poisonous mushrooms/
snakes ядавıтыя грыбы/змеі; This gas is
highly poisonous. Гэта высокатаксічны газ.
2. з’едлівы, зласлıвы; агıдны, брыдкі
poke1  n. 1. штуршок, штурхель; Vanessa
gave me a poke in the ribs. Ванэса штурхнула
мяне ў бок. 2. разграбанне вуголляў; Give
the ﬁre a poke, please. Паварушы вуголле,
калі ласка. ♦ take a poke at smb./smth. AmE,
dated, infml смяяцца з каго-н./чаго-н.
poke2  v. соваць, штурхаць, тыкаць; poke
the ﬁre мяшаць, варушыць вуголле; He poked
his head out of the window. Ён высунуў галаву
ў акно. ♦ poke fun at smb./smth. высмейваць
каго-н./што-н.; жартаваць, насміхацца з каго-н./
чаго-н.; poke one’s nose into smth./smb.’s
affairs infml соваць свой нос у чужыя справы, умешвацца ў што-н.
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policy
poker1  n. 1. покер (картачная гульня)
2. качарга; інструмент для шуравання
poker2  v. 1. мяшаць качаргой 2. выпальваць па дрэве або скуры
poky  adj. infml 1. цесны; убогі (пра
памяшканне) 2. малаважны; нязначны
polar  adj. 1. палярны; polar lights
паўночнае ззянне; As our climate warms up,
the polar ice caps will begin to melt. З пацяпленнем клімату пачнуць раставаць палярныя ільды. 2. phys. палярны, полюсны 3. цалкам супрацьлеглы
polar bear  n. zool. белы, палярны
мядзведзь
polar fox  n. zool. пясец
polarity  n. 1. fml палярнасць, поўная
процілегласць 2. phys. палярнасць
pole1  n. полюс (у розных знач.);
the North Pole Паўночны полюс; the South
Pole Паўднёвы полюс ♦ poles apart поўная
процілегласць; They are poles apart. Яны як
два полюсы.
pole2  n. шост, кол; a telegraph pole тэлеграфны слуп; the pole vault скачок з шастом
Pole  n. паляк; полька
polemic1  n. fml палеміка, спрэчка;
дыскусія
polemic2  adj. палемıчны, спрэчны;
polemic bitterness палемıчная вастрыня
polemical  adj. fml палемıчны
polemicist  n. fml палемıст, спрачальнік
Pole Star  n. the Pole Star astron.
Палярная зорка
police1  n. pl. палıцыя; a police car паліцэйскі аўтамабıль
police2  v. падтрымліваць парадак (пры
дапамозе паліцыі); несці (паліцэйскую)
службу
police commissioner  n. камісар палıцыі
police constable  n. паліцэйскі,
канстэбль
policeman  n. (pl. -men) паліцэйскі
police ofﬁcer  n. паліцэйскі, канстэбль
police state  n. паліцэйская дзяржава
police station  n. паліцэйскі ўчастак
policewoman  n. (pl. -women)
жанчына-паліцэйскі
policy1  n. 1. (on) палıтыка (курс дзеяння); foreign/domestic policy знешняя/унутраная палıтыка; conduct/pursue/carry out a

policy
policy праводзіць палıтыку 2. fml палıтыка,
лıнія паводзін, курс; стратэгія ♦ Honesty is the
best policy. Сумленнасць – лепшая палітыка.
policy2  n. страхавы поліс
polio  n. med. (скар. ад poliomyelitis)
поліяміэлıт
poliomyelitis  n. med. поліяміэлıт
polish1  n. 1. паліроўка; паліраванне,
шліфаванне; 2. палітура; лак; furniture polish лак для мэблі; ﬂoor polish масцıка або
лак для падлогі; shoe polish вакса; крэм для
абутку; nail polish лак для ногцяў/пазногцяў
3. вытанчанасць; лоск
polish2  v. 1. паліраваць, чысціць; polish
furniture паліраваць мэблю; polish ﬂoor
націраць падлогу; polish silver чысціць срэбра 2. (up) 1) шліфаваць; прыдаваць бляск
2) удасканальваць; polish up one’s English
удасканальваць англıйскую мову
polish off  phr.v. infml 1. забць
(каго-н.), расправіцца (з кім-н.); пазбавіцца
(каго-н./ад каго-н.) 2. пакончыць, расправіцца (з чым-н.)
Polish1  n. польская мова
Polish2  adj. польскі
polite  adj. 1. ветлівы; a polite refusal
ветлівая адмова; What polite well-behaved
children! Якія ветлівыя, выхаваныя дзеці!
2. вытанчаны, элегантны, тонкі
politely  adv. ветліва; ласкава; далікатна
politeness  adj. ветлівасць, пачцıвасць;
ласкавасць; далікатнасць; выхаванасць
politic  adj. fml разважны, разважлівы;
прадбачлівы
political  adj. 1. палітычны; дзяржаўны; a loss of political freedom страта палітычнай свабоды; political parties палітычныя партыі; political rights палітычныя правы 2. звязаны з палıтыкай; a political decision палітычнае рашэнне
political correctness  n. палітычная карэктнасць
political economy  n. палітычная эканомія
political geography  n. палітычная геаграфія
politically  adv. палітычна
political prisoner  n. палітычны
зняволены
politician  n. палıтык; дзяржаўны,
палітычны дзеяч; a consummate politician
тонкі палıтык
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polygon
politicize, BrE -ise  v. 1. займацца
палıтыкай 2. надаваць палітычны характар
politics  n. 1. палıтыка, палітычная
дзейнасць; Politics has never interested me.
Палітыка мяне ніколі не цікавіла. 2. палітычныя погляды; What are your politics? Якія ў
вас палітычныя погляды?
polka1  n. полька (танец)
polka2  v. танцаваць, скакаць польку
polka dot  n. : a polka-dot dress сукенка ў гарошак
poll1  n. 1. (таксама the polls) галасаванне; go to the polls галасаваць на выбарах
2. (таксама opinion poll) апытанне грамадскай думкі; A recent poll showed Labour well
in the lead. Нядаўняе апытанне грамадскай
думкі паказала, што лідзіруюць лейбарысты.
3. колькасць галасоў
poll2  v. 1. праводзіць апытанне грамадскай думкі 2. галасаваць (на выбарах); атрымліваць пэўную колькасць галасоў; He polled
500 votes. Ён атрымаў 500 галасоў.
pollen  n. bot. кветкавы пылок
polling  n. галасаванне; Polling was heavy/light. Прагаласавала многа/мала народу.
polling booth  n. кабıна для галасавання
polling day  n. BrE дзень выбараў
polling station  n. выбарчы ўчастак
poll tax  n. падушны падатак
pollutant  n. забруджвальнік
pollute  v. (by/with) забруджваць
(паветра, ваду і да т.п.)
pollution  n. 1. забруджванне; environmental pollution забруджванне навакольнага
асяроддзя 2. забруджанасць
polo  n. sport пола
polo neck  n. BrE вадалазка, свıтар
polo shirt  n. мужчынская спартыўная кашуля з кароткімі рукавамі (тэніска)
poltergeist  n. палтэргейст
poly  n. (pl. polys) BrE, infml політэхнıчны інстытут або каледж
polyanthus  n. bot. прымула
polyclinic  n. BrE паліклıніка
polyethylene  n. chem. поліэтылен
polygamy  n. палігамія
polyglot1  n. паліглот
polyglot2  adj. fml шматмоўны; a polyglot dictionary шматмоўны слоўнік; the
polyglot Bible Бıблія з тэкстамі на некалькіх
мовах
polygon  n. math. многавугольнік

polyhedra
polyhedra  pl. → polyhedron
polyhedron  n. (pl. polyhedra or
polyhedrons) math. шматграннік
polymer  n. chem. палімер(ы)
polyp  n. med., zool. палıп
polyphony  n. mus. поліфанıя, многагалоссе
polysemous  adj. ling. полісемантычны, шматзначны
polysemy  n. ling. полісемıя, мнагазначнасць, шматзначнасць
polysyllabic  adj. ling. шматскладовы
polysynthetic  adj. ling. полісінтэтычны (пра мову)
polytechnic1  n. 1. політэхнıчны інстытут або каледж 2. палітэхнікум
polytechnic2  adj. політэхнıчны
polythene  n. BrE, chem. поліэтылен;
a polythene bag поліэтыленавы пакет
pomegranate  n. bot. гранат
pomelo  (таксама pummelo) n. bot.
(pl. -os) памела
pomposity  n. пампезнасць; напышлівасць; важнасць
pompous  adj. пампезны; напышлівы;
важны
pompously  adv. 1. бліскуча, пампезна, пышна 2. напышліва, высакамоўна
poncho  n. понча
pond  n. 1. сажалка 2. the pond hum. Атлантычны акіян ♦ across the pond infml за
акіянам
ponder  v. fml 1. (about/on/over) абдумваць, узважваць; As I pondered over the whole
business, an idea struck me. Калі я абдумваў
свае справы, мяне асяніла ідэя. 2. разважаць,
раздумваць; Lisa pondered for a while before
answering. Ліза паразважала крышку, перш
чым адказаць.
ponderous  adj. fml 1. нудны; сумны,
маркотны 2. цяжкі (пра заданне, задачу)
3. масıўны; грувасткі, грузны
pond-ﬁsh  n. сажалкавая рыба; pondﬁsh culture сажалкавае рыбаводства
pond lily  n. bot. гарлачык; вадзяная
лıлія
pong  n. BrE, infml смурод
pontiff  n. fml 1. Папа Рымскі 2. епıскап, архірэй
pontiﬁcal  adj. fml 1. папскі 2. епıскапскі, архірэйскі
pontoon  n. пантон
pony  n. zool. поні; маларослы конь
ponytail  n. жаночая прычоска «конскі хвост»
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pop
pony-trekking  n. BrE прагулка
на поні
pooch  n. infml сабака; дварняк
poodle  n. пудзель (парода сабак)
pooh  interj. фэ!; фу! (перадае пагарду і
агіду)
pool1  n. 1. плавальны басейн; Does
the hotel have a pool? Ёсць у гасцініцы басейн? 2. лужа, лужына; a pool of blood лужына крывı 3. сажалка; вір 4. аб’яднаны
фонд
pool2  v. аб’ядноўваць у агульны фонд;
збіраць грошы/ інфармацыю для агульнага
карыстання; pool interests дзейнічаць разам;
pool money складвацца (каб купіць што-н.)
poor1   n. pl. the poor бедныя людзі,
беднякı
poor2   adj. 1. бедны; a poor man
бядняк; 2. дрэнны, кепскі; of poor quality
дрэннай якасці; poor health слабае здароўе;
poor harvest/crop нıзкі ўраджай; be poor at
smth. быць слабым у чым-н.; He’s poor at
maths. Ён слабы ў матэматыцы. 3. бедны,
няшчасны; Poor you! (Ах ты) небарака/
бедалага!
poorly1   adj. BrE, infml нездаровы;
хворы; нядужы; I feel poorly. Мне нездаровіцца; He is looking very poorly. Ён вельмі
дрэнна выглядае.
poorly2   adv. 1. бедна; дрэнна;
poorly lighted streets слаба асветленыя вуліцы 2. дрэнна; She’s doing poorly at school.
Яна дрэнна займаецца ў школе.
poorness   n. 1. беднасць; недастатковасць 2. мізэрнасць; убоства 3. слабасць (пра здароўе)
pop1  n. 1. шчоўк; пстрык; адрывісты гук
выбуху; хлопанне 2. стрэл
pop2  v. 1. BrE, infml нечакана выйсці; выскачыць; Pat’s just popped next door for ten
minutes. Пэт толькі што выскачыла да
суседзяў на 10 хвілінак. 2. хлопаць; з трэскам лопацца 3. (in) забягаць, заглядваць,
заскокваць 4. (out) вылупіць вочы 5. нечакана вытыркацца, высоўвацца ♦ pop your clogs
BrE, hum. памерці; pop the question infml
прапанаваць (каму-н.) выйсці замуж/жанıцца
pop off  phr.v. infml памерці, адкнуць каньк, даць дуба
pop3  n. 1. (таксама pop-music) поп-музыка; top of the pops песня – пераможца хітпарада 2. AmE, infml тата ♦ have/take a pop
(at smb.) BrE, infml атакаваць (каго-н.);
засыпаць (пытаннямі)

pop
pop4  adj. папулярны; a pop singer/concert
поп-спявак/поп-канцэрт
pop. (пісьмовае скар. ад population) насельніцтва; pop. 120 million 120 мільёнаў насельніцтва
pop art  n. поп-арт, поп-мастацтва
popcorn  n. папкорн; пражаная пухкая кукуруза
pope  n. 1. the Pope Папа Рымскі 2. eccl.
епıскап
pop-eyed  adj. infml 1. вірлавокі, лупаты, зіркаты 2. з шырока расплюшчанымі
вачамі (ад здзіўлення, спалоху і да т.п.)
pop-group  n. поп-група, невялıкі
ансамбль эстраднай музыкі, у тым лıку попмузыкі; поп-ансамбль
popgun  n. пугач
poplar  n. bot. таполя
pop music  п. поп-музыка
poppy  n. 1. bot. мак 2. макавы колер
poppycock  n. бязглуздзіца
poppy seeds  n. мак (семя)
popular  adj. 1. папулярны; a popular
song папулярная песня; a popular name распаўсюджанае імя; a popular lecture агульнадаступная лекцыя; a popular edition масавае выданне; She is popular with her pupils.
Вучні яе любяць. 2. народны, грамадскі;
popular opinion грамадская думка; popular
vote прамыя/усеагульныя выбары
popularity  n. папулярнасць; popularity with/among smb. папулярнасць сярод каго-н.; win/gain/lose popularity заваяваць/
здабыць/страціць папулярнасць; The actor’s
popularity has declined considerably. Папулярнасць акцёра значна панізілася.
popularize, BrE -ise  v. 1. папулярызаваць, распаўсюджваць; His new principles were popularized in a number of articles.
Яго новыя прынцыпы былі распаўсюджаны
ў шэрагу артыкулаў. 2. выкладаць папулярна,
у агульнадаступнай форме; popularize science папулярызаваць навуку
popularly  adv. 1. папулярна; a
popularly written encyclopedia папулярна
напıсаная энцыклапедыя 2. усенародна;
popularly accepted усıмі прыняты, прызнаны; Vitamin C is popularly believed to prevent
colds. Звычайна лічыцца, што вітамін С
прадухіляе прастуду.
populate  v. насяляць, засяляць; populate an island засяляць востраў; densely/
thickly populated areas густанаселеныя раё-
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porridge
ны; sparsely populated areas маланаселеныя
раёны; The northern islands are sparsely
populated. Паўночныя астравы маланаселеныя.
population  n. насельніцтва; adult/
working/rural population дарослае/працаздольнае/сельскае насельніцтва; 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. папулıст 2. hist. народнік (у Расіі)
populist2  adj. 1. папулıсцкі 2. hist.
народніцкі (у Расіі)
populous  adj. fml мнагалюдны,
шматлюдны; густанаселены; Hong Kong is
one of the most populous areas in the world.
Ганконг – адна з самых густанаселеных тэрыторый у свеце.
pop wine  n. салодкае віно (асабліва
фруктовае)
porcelain1  n. 1. фарфор 2. выраб з
фарфору
porcelain2  adj. фарфоравы; porcelain
cups фарфоравыя кубкі
porch  n. 1. пад’езд; порцік 2. AmE веранда; тэраса; They were sitting out on the porch.
Яны сядзелі на верандзе.
pore1  n. 1. biol. пора 2. geol. пора, шчыліна
pore2  v. 1. (over) сканцэнтравана вывучац ь, абдумваць; He pored over the books. Ён
сядзеў над кнігамі. 2. (at/on/upon) абдумваць, разважаць; pore at a problem абдумваць праблему, разважаць над праблемай
pork  n. 1. свінıна; a pork chop свіная
адбіўная; a pork pie BrE пірог са свінıнай
2. грубіян; свіння
porky  adj. infml тлусты, сальны; тоўсты
porn  infml = pornography
porno  adj. infml = pornographic; a
porno movie парнаграфıчны фільм
pornographic  adj. парнаграфıчны
pornography  n. 1. парнаграфія; парнаграфıчнае выданне 2. сенсацыйны натуралıзм (у апісанні боек, катаванняў і да т.п.)
porosity  n. порыстасць, наздраватасць, сıтаватасць
porous  adj. порысты, наздраваты, сıтаваты
porpoise  n. zool. марская свіння
porridge  n. аўсяная каша

port
port1  n. порт, гавань; a port of registration/home port порт прыпıскі; port administration партовая адміністрацыя; The ferry
has just left the port. Паром толькі што пакінуў порт. ♦ any port in a storm у буру
любая гавань – вартая; любы выхад з бяды –
добры
port2  n. партвейн (віно)
port3  v. comput. пераносіць (праграму з
камп’ютара на камп’ютар)
portable  adj. пераносны; партатыўны;
a portable lamp пераносная лямпа; a portable television пераносны тэлевıзар
portage  п. перавозка, перапраўка;
пераправа (судна) поцягам
portal1  n 1. fml or lit. партал, галоўны
ўваход; дзверы, вароты 2. comput. інтэрнэткаталог спасылак на ıншыя сайты 3. comput.
партал, вэб-рэсурс
portal2  adj. партальны
portend  v. прадракаць, прадказваць
porter  n. 1. насıльшчык; грузчык;
I hailed the porter and then a taxi. Я паклікаў
насільшчыка, а затым таксі. 2. BrE швейцар,
брамнік
portfolio  n. (pl. -os) 1. партфель,
папка 2. партфоліа 3. партфель каштоўных
папер
porthole  n. ілюмінатар
portion1  n. 1. частка, доля; the larger
portion of population большая частка насельніцтва 2. порцыя; He ate a portion of soup. Ён
з’еў порцыю супу. 3. archaic спадчына;
пасаг; She received four hundred pounds for
a portion. Яна атрымала чатырыста фунтаў
стэрлінгаў у пасаг.
portion2  v. 1. (out) дзялıць на часткі, на
долі; portion out land/property падзялıць
зямлю/маёмасць 2. archaic надзяляць часткай маёмасці, грошай, зямлı і да т.п.; the
land portioned to the eldest son зямля, якая
дасталася старэйшаму сы ну 3. archaic даваць пасаг; portion a daughter даць пасаг
дачцэ
portrait1  n. 1. партрэт; a portrait of the actor партрэт акцёра; She’s been
commissioned to paint Tom’s portrait. Ёй заказалі намаляваць партрэт Тома. 2. апісанне,
характарыстыка
portrait2  adj. comput. партрэтны; вертыкальны
portrait display  n. comput.
партрэтны дысплей; вертыкальны дысплей
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positive vetting
portray  v. 1. апıсваць, адлюстроўваць;
ствараць вобраз 2. ствараць партрэт 3. іграць,
прадстаўляць (каго-н.) на сцэне, у кіно
Portuguese1  n. 1. партугалец; партугалка; the Portuguese партугальцы 2. партугальская мова; Do you speak Portuguese?
Ты размаўляеш па-партугальску?
Portuguese2  adj. партугальскі; Portuguese wine партугальскае віно
pose1  n. 1. поза; пазıраванне; The Queen
adopted a digniﬁed pose. Каралева прыняла
велічную позу. 2. поза, прытворства; He is
always speaking about his deep interest in
philosophy – it’s just a pose. Ён заўсёды гаворыць аб сваёй глыбокай зацікаўленасці
філасофіяй – гэта толькі поза.
pose2  v. 1. ставіць (пытанне, праблему);
Rising unemployment is posing serious
problems for the administration. Павелічэнне
беспрацоўя ставіць сур’ёзныя праблемы перад урадам. 2. пазıраваць 3. уяўляць сабой;
з’яўляцца; pose a threat/danger/risk уяўляць
сабою пагрозу/небяспеку/рызыку
poseur  n. infml пазёр
posh  adj. infml шыкоўны; раскошны; багаты; 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. месца (знаходжання);
размяшчэнне, распалажэнне; пазıцыя; in/out
of position на сваıм/не на сваıм месцы
2. становішча, стан; I’m not in the position to
do it. У мяне няма магчымасці зрабіць гэта.
3. fml месца, пасада 4. (on) пазıцыя, пункт погляду, адносіны 5. пастава; поза 6. sport
пастава, пазıцыя
position2  v. ставіць, расстаўляць, размяшчаць
positive  adj. 1. пэўны, безумоўны,
бясспрэчны; a positive refusal цвёрдая адмова; a positive proof бясспрэчны доказ 2. упэўнены; Are you sure? – Yes, I’m positive. Вы
ўпэўнены? – Так, абсалютна. 3. станоўчы,
канструктыўны; a positive reaction станоўчая рэакцыя; positive thinking канструктыўная думка 4. math., phys. дадатны
positively  adv. 1. безумоўна, несумненна; ясна; дакладна; бясспрэчна 2. рашуча,
катэгарычна; He positively refused to leave. Ён
рашуча адмовіўся паехаць. 3. абсалютна,
зусıм, цалкам; The statement is positively true.
Заява абсалютна правільная.
positive vetting  n. BrE праверка
добранадзейнасці

positivism
positivism  n. philos. пазітывıзм;
неапазітывıзм
positron  n. phys. пазітрон
possess  v. 1. уладаць, валодаць; possess
oneself валодаць сабою; He was found guilty
of possessing heroin. Яго абвінавацілі ў
захоўванні гераіну. 2. ахопліваць, авалодваць
(пра пачуцці, настрой і да т.п.); What possessed you to do it? Што прымусіла цябе зрабіць гэта?
possessed  adj. 1. (by, with) апанаваны
(жаданнем, ідэямі і да т.п.); Tom was possessed with rage. Том быў разгневаны. 2. якı
валодае сабой, захоўвае вытрымку, спакой і
да т.п. ♦ be possessed of smth. валодаць
чым-н.; She was possessed of exceptional
intelligence. У яе быў выключны розум.
possession  n. 1. fml валоданне; be in
possession of smth. быць уладальнікам чаго-н.; take/get possession of smth. набыць
што-н. 2. pl. possessions маёмасць, уласнасць
♦ possession is nine tenths of the law маёмасць дыктуе законы; уладальнік на дзевяць
дзясятых мае рацыю
possessive1  n. ling. прыналежны склон
possessive2  adj. ling. прыналежны; the
possessive case прыналежны склон; possessive pronouns прыналежныя займеннікі
possibility  n. магчымасць, мажлıвасць; inﬁnite possibilities неабмежаваныя
магчымасці; beyond the bounds of possibility
па-за межамі магчымасці; exhaust all the
possibilities вычарпаць усе магчымасці;
explore/consider/investigate all the possibilities вывучаць/разглядаць/даследаваць усе
магчымасці; The plan has great possibilities.
План адкрывае вялікія магчымасці; There’s
no possibility of recovery. Няма надзеі на
папраўку.
possible  adj. магчымы, мажлıвы; if at
all possible калı наогул магчыма; as far as
possible наколькі магчыма; whenever possible калı ёсць магчымасць, калı магчыма
♦ as quickly/soon as possible як мага хутчэй
possibly  adv. магчыма, мажлıва,
верагодна
post1  n. BrE пошта; by post па пошце
post2  v. BrE пасылаць поштай ♦ keep
smb. posted (about/on smth.) трыма ць каго-н. у курсе спраў
post3  n. слуп (драўляны або металічны)
post4  n. 1. месца, пасада; apply for
a post падаваць заяву на пасаду; resign (from)
a post звальняцца з пасады 2. mil. пост

456

postnatal
postage  п. паштовыя выдаткі; postage and packing BrE упакоўка і перасылка;
postage and handling AmE перасылка і
сарціроўка
postage stamp  п. fml паштовая марка
postal  adj. паштовы; a postal address
паштовы адрас; postal workers паштовыя
работнікі; an increase in postal charges
павелічэнне паштовых выдаткаў ♦ go postal
infml раззлавацца
postal ballot  n. BrE галасаванне
па пошце
postal service  n. паштовая служба
postal vote  n. BrE голас па пошце
(на выбарах)
postbag  n. BrE сумка паштальёна
postbox  n. BrE паштовая скрынка
postcard  n. паштоўка; a picture
postcard мастацкая паштоўка; Don’t forget to
send us a postcard! Не забудзь прыслаць нам
паштоўку!
postcode  n. BrE паштовы код
poster  n. афша; постар; плакат; The
bedroom wall was covered in posters. Сцяна ў
спальнi была абвешана постарамі.
poste restante  n. BrE аддзяленне для карэспандэнцыі «да запатрабавання»
postgrad  infml = postgraduate
postgraduate  n. аспiрант; a
postgraduate course аспiрантура
posthumous  adj. пасмяротны;
The medal was awarded posthumous. Медаль
быў прысуджаны пасмяротна.
postindustrial  adj. постіндустрыяльны
postman  n. (pl. -men) паштальён
postmark  n. паштовы штэмпель
postmaster  n. начальнiк паштовага аддзялення
postmistress  n. начальнiк паштовага аддзялення (жанчына)
postmodern  adj. постмадэрнавы,
постмадэрнıсцкі
postmodernism  n. постмадэрнıзм
post-mortem  n. med. (таксама
post-mortem examination) анатамраванне
трупа, аўтапся;
 do/conduct/carry out a postmortem рабıць анатамıраванне трупа; The
post-mortem revealed that Mills had been
strangled. Анатамiраванне трупа паказала,
што Мiлз была задушана.
postnatal  adj. BrE, med. пасляродавы

post ofﬁce
post ofﬁce  n. пошта, паштовае аддзяленне; a general post ofﬁce галоўны
паштамт
post-operative  adj. med. пасляаперацыйны
post partum  adj. AmE, med. пасляродавы; post partum fever пасляродавая
гарачка
postpone  v. (to/until) адкладваць,
адтэрмiноўваць; The match had to be postponed. Матч прыйшлося адкласцi.
postponement  n. адкладанне,
адкладванне, адтэрміноўка
postposition  n. ling. постпазıцыя
postscript  n. (to) пастскрыптум
post-traumatic () adj. : posttraumatic stress disorder посттраўматычны
стрэс
postulate1  n. fml пастулат
postulate2  v. fml тэарэтычна дапускаць; пастулıраваць
posture1  n. 1. пастава, поза (цела); a
comfortable posture зручная пастава;
upright/sitting/supine posture прамая/сядзячая/ляжачая пастава; Scoliosis can be the
result of bad posture. Няправільная пастава
можа прывесці да скаліёзу. 2. адносіны;
пазıцыя; the American posture toward
terrorism адносіны Амерыкі да тэрарызму
posture2  v. fml рысавацца; выстаўляцца; пазıраваць
post-war  adj. пасляваенны; economic conditions in post-war Britain эканамч
ныя ўмовы ў пасляваеннай Брытанii; the
post-war period пасляваенны перыяд
postwoman  n. (pl. -women) паштальён (жанчына)
pot1  n. 1. гаршчок; кацялок; (высокая)
каструля; бляшанка; слоiк; pots and pans
кухонны посуд; ﬂower pot гаршчок для кветак, вазон; a pot of jam слоiк варэння; a pot
of paint бляшанка фарбы 2. начны гаршчок
3. луза (у більярдзе) ♦ go to pot infml разарыцца; загнуць; ≅ вылецець y трубу; pot luck
шанс; магчымасць, мажлıвасць; pots of money BrE, infml шмат/вельмi многа грошай;
They’ve got pots of money. У iх куча грошай;
the pot calling the kettle black infml ≅ абое
рабое; адзıн другога варты; аднаго поля ягада; два боты пара
pot2  v. 1. саджаць або перасаджваць
раслıны ў гаршчок 2. заганяць у лузу шар (у
більярдзе) 3. страляць па жывёлах або птушках
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pounce
potable  adj. fml прыгодны для піцця,
пітны; potable water пітная вада
potash  n. chem. паташ, вуглякıслы калій
potassium  n. chem. калій
potato  n. (pl. -oes) бульба; бульбiна;
new potatoes маладая бульба; boiled/fried
potatoes вараная/смажаная бульба; mashed
potatoes бульбяное пюрэ
potato crisps  n. BrE чыпсы
pot-bellied  adj. пузаты, таўстапузы
potboiler  n. infml 1. халтура 2. халтуршчык
potent  adj. моцны, магутны; эфектыўны
potential1  n. 1. патэнцыял; nuclear
potential ядзерны патэнцыял 2. electr. напружанне, патэнцыял; potential difference рознасць патэнцыялаў, напружанне
potential2  adj. патэнцыяльны; a potential threat to national security патэнцыяльная пагроза нацыянальнай бяспецы; potential customers патэнцыяльныя пакупнікı
(кліенты)
potential energy  n. phys. патэнцыяльная энергія
potentially  adv. патэнцыяльна, патэнцыйна
pothole  n. калдобіна, выбоіна
potted  adj. 1. гаршковы, пакаёвы (пра
расліны); a potted plant гаршковая, пакаёвая
раслна 2. BrE кансерваваны; potted meat
мясны паштэт
potter1  n. ганчар
potter2  v. BrE бязмэтна сноўдацца, сланяцца, бадзяцца; potter away one’s time марна
траціць час
pottery  n. 1. кераміка, ганчарныя вырабы 2. ганчарная справа; pottery industry
ганчарная вытворчасць 3. ганчарня, ганчарная майстэрня
potty1  n. infml гаршчочак (дзіцячы)
potty2  adj. infml : be potty about smth./
smb. страшэнна захапıцца чым-н./кім-н.
pouch  n. 1. сумка, мяшэчак, торбачка; a
tobacco pouch кiсет, капшук 2. zool. сумка (у
сумчатых жывёл)
poulterer  n. гандляр свойскай птушкай, дзічынай і да т.п.
poultry  n. 1. pl. свойская, хатняя
птушка; poultry breeding птушкагадоўля
2. мяса свойскай птушкi
pounce  v. (on/upon) 1. налятаць, накıдвацца, атакаваць 2. прыдзірацца, чапляцца да
кожнай дробязі; з радасцю хапацца за памылку, промах і да т.п.

pound
pound1  n. 1. фунт (мера вагi = 453,6 г);
Tom weighs about 130 pounds. Том важыць
амаль 130 фунтаў; a pound of butter фунт масла 2. (таксама pound sterling) фунт (стэрлiнгаў) (грашовая адзiнка) ♦ one’s pound of
ﬂesh законнае, але жорсткае патрабаванне
(платы, звароту чаго-н.)
pound2  v. 1. (at/against/on) моцна біць,
грукатаць, калацıць (па чым-н.) 2. моцна
бıцца, калацıцца (пра сэрца) 3. (out) моцна
іграць на музычным інструменце
pound cake  n. AmE кекс або торт
(для прыгатавання якога патрабуецца па
фунту кожнага з яго інгрэдыентаў)
pour  v. 1. лiць, налiваць, улiваць; улiвацца; 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) выказваць, раскрываць (пачуццi)
4. (into) даць шмат грошай (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)
уздзейнічаць заспакаяльна; уціхамıрваць;
pour out one’s heart/soul раскрываць душу
pouring1  n. 1. наліванне; разліванне
2. tech. разлıўка, разліццё; залıўка
pouring2  adj. 1. праліўны; pouring rain
праліўны дождж, лıвень 2. разлівальны;
разлıвачны
pout  v. 1. надзімаць губы, крыўдзіцца
2. гаварыць (што-н.) з надзьмутым выглядам
poverty  n. беднасць, галеча; Thousands
of children live in dire poverty. Тысячы дзяцей
жывуць у страшнай галечы; abject/extreme
poverty крайняя/страшэнная галеча; alleviate/relieve poverty паменшыць узровень
галечы
poverty line  n. the poverty line
(таксама the poverty level) нıжняя мяжа
пражытачнага мıнімуму; at/below the poverty line на мяжы/ніжэй мяжы галечы
poverty-stricken  adj. 1. вельмі
бедны 2. заняпалы, убогі; poverty homes убогае жыллё
POW  (скар. ад Prisoner of War)
ваеннапалонны; Thousands of POWs died in
the camps. Тысячы ваеннапалонных памерлi
ў канцэнтрацыйных лагерах.
pow  interj. бух!; пах!; пых!; пух!
powder1  n. пудра; gun powder порах;
washing powder пральны парашок ♦ keep
your powder dry dated трымай порах сухıм;
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power plant
take a powder AmE, infml змыцца, уцячы,
знıкнуць
powder2  v. 1. пудрыць; powder oneself
пудрыцца 2. ператвараць у парашок
powdered  adj. 1. напудраны; powdered hair напудраныя валасы 2. парашковы;
powdered milk парашковае/сухое малако;
powdered sugar цукровая пудра
powder puff  n. пухоўка
powder room  n. дамскi пакой
powdery  adj. 1. парашкападобны
2. рассыпісты; мяккі; рыхлы 3. прыцярушаны; прыпудраны
power1  n. 1. здольнасць, слы; mental
powers разумовыя здольнасцi; I’ll do everything in my power. Я зраблю ўсё, што мне пад
сiлу. 2. cла, моц; энергiя; сілкаванне; магутнасць; nuclear power атамная энергiя; horse
power конская сла
 3. улада; паўнамоцтвы;
be in power мець уладу; seize/lose power
захапıць/страціць уладу; take/come to power
прыйсцда ўлады; a party in power кiруючая
партыя; emergency powers надзвычайныя
паўнамоцтвы 4. дзяржава; the great powers
вялкiя дзяржавы; an allied/enemy power саюзніцкая/варожая дзяржава ♦ more power to
one’s elbow BrE, infml жадаць поспеху/удачы
каму-н.; the powers that be iron. уладныя людзі; the (real) power behind the throne «улада па-за тронам»; нябачная ўлада
power2  v. 1. прыводзіць у дзеянне або
рух 2. сілкаваць, забяспечваць энергіяй
power up  phr.v. уключыць сілкаванне
power base  n. палітычная падтрымка, апора ў час правядзення кампаніі
power boat  n. маторны катар, маторная шлюпка
power cut  n. BrE адключэнне
электрычнасці
powerful  adj. магутны (у розных
знач.); a powerful consortium of European
companies магутны кансорцыум еўрапейскiх
кампанiй; powerful drug моцны прэпарат; a
powerful speech яркая, пераканаўчая прамова
powerhouse  n. 1. моцная група,
групоўка 2. моцны, энергıчны чалавек, завадатар; завадатарка
powerless  adj. бяссльны;

powerless
to do smth. няздольны рабıць што-н.;
The Germans were powerless against the might
of the Soviet Army. Немцы былi бяссiльныя
супраць магутнасцi Савецкай Армii.
power plant  n. электрастанцыя

power point
power point  n. штэпсельная разетка
power station  n. BrE электраста нцыя
power user  comput. кваліфікаваны
карыстальнік
pp. (пiсьмовае скар. ад pages) старонкi; See
pp. 15–17. Глядзiце на с. 15–17.
PR  n. (скар. ад public relations) сувязi з
грамадскасцю
practicable  adj. fml 1. якı магчыма
ажыццявıць; здзяйсняльны 2. карысны
practical  adj. 1. практычны (у розных знач.); practical experience практычны
вопыт, практыка; a practical woman практычная/дзелавая жанчына; How much practical
experience of working with computers do you
have? Які ў вас практычны вопыт у рабоце з
камп’ютарамі? 2. практычны, зручны; карысны; мэтазгодны; a practical table зручны
стол 3. істотны, рэальны; practical schemes
рэальныя планы 4. фактычны; цяпе-рашні
♦ for all practical purposes практычна,
фактычна
practicality  n. практычнасць
practical joke  n. розыгрыш
practically  adv. 1. практычна 2. фактычна, на самай справе; practically speaking
па сутнасцi (гаворачы) 3. амаль; She’s practically always late. Яна амаль заўсёды спазняецца.
practice1  n. 1. практыка (у розных
знач.); put into practice ажыццяўляць,
здзяйсняць 2. трэніроўка; basketball practice
баскетбольная трэнiроўка 3. прывычка; звычай; it is standard/common practice гэта
стандартная/звычайная працэдура ♦ be/get
out of practice не мець практыкі (у чым-н.);
in practice на практыцы
practice2  AmE = practise
practise  v. 1. практыкавацца, трэнiравацца 2. займацца практыкай (медыцынскай,
юрыдычнай) ♦ practise what you preach ≅ трэба, каб словы не разыходзiлiся са справай
practitioner  n. практыкуючы ўрач
або юрыст; a general practitioner урач агульнай практыкi, тэрапеўт
praesidium  = presidium
pragmatic  adj. прагматычны;
a pragmatic approach to the politics прагматычны падыход да палтыкi

pragmatics  n. ling. прагматыка
(раздзел семіётыкі)
pragmatism  n. fml прагматыка
prairie  n. прэрыя
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precarious
praise1  n. (па)хвала; She is always singing
him praises. Яна вечна спявае яму дыфiрамбы.
praise2  v. хвалць;
 The play was praised
by the critics when it was ﬁrst shown. Крытыкi
хвалiлi п’есу пасля прэм’еры. ♦ praise smb./
smth. to the skies вельмі расхвальваць; узносіць каго-н./што-н. да нябёсаў
praiseworthy  adj. fml пахвальны,
якзаслугоўвае пахвалы
pram  n. BrE дзіцячая каляска
prance1  n. скачок; курбет
prance2  v. 1. гарэзнічаць, гарэзаваць;
скакаць 2. гарцаваць
prang  n. аварыя, сутыкненне
prank  n. жарт; выхадка, выбрык, свавольства
prankster  n. жартаўнıк; свавольнік;
гарэза
prat  n. BrE, slang дурань
prawn  n. крэветка; a prawn sandwich
бутэрброд з крэветкамi
praxis  n. (pl. -xes) philos. практыка
(у адрозненне ад тэорыі)
pray  v. малцца; прасць; pray (to God)
for smth./smb. малцца

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. малтва; Ann’s one prayer is
that the children won’t suffer. Аніна малiтва –
аб тым, каб дзецi не пакутавалi. 2. pl. prayers
богаслужэнне, набажэнства ♦ not have a
prayer не мець ніякіх шансаў
prayer book  n. малтвеннiк, малітоўнік
preach  v. 1. прапаведаваць (таксама перан.); Christ began to preach to large crowds.
Хрыстос пачаў прапаведаваць вялiкiм натоўпам людзей. 2. чытаць пропаведзь 3. павучаць, чытаць мараль ♦ preach to the converted ≅ ламацца ў адчыненыя дзверы
preacher  n. 1. прапаведнік 2. святар;
пастар
preamble   n. fml прэамбула; прадмова, уступ; пачатак
prearrange  v. падрыхтоўваць загадзя, планаваць
prearranged  adj. запланаваны,
падрыхтаваны загадзя; At a prearranged signal everyone stood up. Па ўмоўленым сiгнале
ўсе ўсталi.
precarious  adj. 1. небяспечны, рызыкоўны 2. ненадзейны, няпэўны; a precarious peace ненадзейны мiр

precaution

460

precaution  n. (звыч. pl.) засцярога;
take precautions against smth. прымаць меры засцярогi супраць чаго-н.
precede  v. 1. папярэдзiць 2. быць/
знаходзiцца ўперадзе 3. : (with) She preceded
the discussion with a few words. Яна сказала
некалькі слоў перад абмеркаваннем.
precedence  n. прыярытэт, першачарговасць; першынство, старшынство; in
order of precedence па чарзе; have/take
precedence over быць больш важным/значным; займаць больш высокае становішча
precedent  n. прэцэдэнт; without
precedent якне мае прэцэдэнту
precinct  n. 1. BrE раён (частка горада, якая выкарыстоўваецца ў пэўных мэтах); a shopping precinct гандлёвы цэнтр,
пасаж; a pedestrian precinct вуліцы (зона) толькі для пешаходаў 2. (звыч. pl.) тэрыторыя
вакол будынка (часта абгароджаная); the
cathedral/college precincts тэрыторыя царквы/каледжа
precious  adj. 1. каштоўны; precious
stones каштоўныя камянi, самацветы; precious metals высакародныя металы 2. дарагı,
любıмы; precious memories дарагıя ўспамıны; my precious darling мой любы, 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. абрыў; прорва, бездань;
be on the edge of a precipice стаяць на кра
безданi (перан.)
precipitate1  n. chem. асадак
precipitate2  adj. fml 1. імклıвы, імпэтны; precipitate retreat імклıвыя ўцёкі, адступленне 2. раптоўны, нечаканы; хуткі; a
precipitate drop in the temperature рэзкае
паніжэнне тэмпературы 3. неабдуманы, неабачлівы, безразважлівы
precipitate3  v. fml 1. скідаць, звяргаць 2. паскараць, падганяць, прыспешваць
precipitation  n. 1. meteorol. ападкі (пра дождж, снег і да т.п.); выпаданне
ападкаў; annual precipitation гадавая колькасць ападкаў 2. chem. асяданне
precipitous  adj. fml 1. круты, абрывісты 2. паспешны; a precipitous decision
паспешнае рашэнне
precis1  n. (pl. precis) сцслы пераказ;
канспект, рэферат; a concise and accurate
precis сцслы i дакладны канспект
precis2 pl. → precis1

predecessor
precise  adj. 1. дакладны; precise calculations дакладныя разлкi;
 at that precise
moment у гэты самы момант 2. акуратны;
пунктуальны ♦ to be (more) precise каб быць
больш дакладным
precisely  adv. 1. акуратна 2. дакладна; at 10 o’clock precisely роўна ў 10 гадзiн
3. зусм правiльна, ıменна/менавıта так, сапраўды (у адказе); So you advise me to wait
a little? – Precisely. Дык вы параiлi б пачакаць? – Іменна так.
precision  n. дакладнасць; precision
instruments дакладныя iнструменты
preclude  v. прадухіляць; перашкаджаць, замінаць
precocious  adj. 1. якı рана развıўся;
a precocious child не па гадах развітое дзіця;
precocious talent талент, якı рана развıўся
2. заўчасны; precocious maturity заўчасная
сталасць
precognition  n. fml прадбачанне
pre-Columbian  adj. якı папярэднічае адкрыццю Амерыкі Калумбам, дакалумбаў
preconceived  adj. прадузяты; якı
загадзя сфарміраваўся (пра меркаванне, погляд, перакананне і да т.п.); a preconceived
opinion прадузятая думка
preconception  n. прадузятая
думка, прадузятасць
precondition  n. перадумова
preconsious1  n. psychol. падсвядомасць
preconsious2  adj. psychol. падсвядомы
precursor  n. папярэднік; папярэдніца; прадвеснік; прадвесніца
predate  v. адбыцца да якога-н. чысла;
the house that predates World War II дом,
які пабудаваны да Другой сусветнай вайны
predator  n. zool. драпежнiк
predatory  adj. 1. zool. драпежны;
predatory birds драпежныя птушкі 2. грабежніцкі, рабаўнıцкі; драпежны; a predatory
war грабежніцкая вайна
predecease  v. law памерці раней (за
каго-н.); John’s wife predeceased him. Жонка
Джона памерла раней за яго.
predecessor  n. 1. папярэднiк; The
President inherited his economic problems from
his predecessor. Прэзiдэнт атрымаў у спадчыну эканамiчныя праблемы свайго папярэднiка. 2. прадмет, якı заменены ıншым; His
new car is much faster than its predecessor. Яго

predestination
новая машына значна шпарчэйшая за папярэднюю.
predestination  n. прадвызначэнне; лёс; доля
predetermine  v. fml прадвызначаць, прадрашаць; predetermine the cost of
the house загадзя вызначыць кошт дома
predicate1  n. 1. ling. выказнiк 2. log.
прэдыкат
predicate2  v. fml (on/upon) сцвярджаць;
заяўляць; рабıць заяву
predication  n. 1. ling., log. прэдыкацыя 2. сцвярджэнне
predicative  adj. ling. прэдыкатыўны;
a predicative noun прэдыкатыўны назоўнік
predict  v. прадказваць; It was predicted
that inﬂation would rise. Было прадказана,
што інфляцыя павялıчыцца.
predictable  adj. прадказальны; The
outcome of these experiments is not entirely
predictable. Вынiк гэтых эксперыментаў не
можа быць дакладна прадказальным.
prediction  n. прадказанне; прагноз;
прароцтва
predictive  adj. fml якı прадвяшчае,
прадказвае
predictor  n. fml прадказальнік
predispose  v. fml 1. схіляць; predispose smb. to do smth. схіляць каго-н. рабıць што-н. 2. рабıць успрымальным (да хваробы)
predisposition  n. fml (to/towards)
схıльнасць; predisposition to smth. схıльнасць да чаго-н.
predominance  n. перавага; панаванне
predominant  adj. якı пераважае,
пануе, прэвалıруе
predominatе  v. пераважаць, панаваць, дамінаваць; predominate over smb./
smth. панаваць над кім-н./чым-н.
pre-eminent  adj. fml надзвычайны; выключны; знакамıты
pre-empt  v. 1. апярэдзіць (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 апярэдзіла яго. 2. AmE замянıць запланаваную
тэлепраграму; The scheduled programme was
pre-empted by a special news bulletin. Запланаваную праграму замянілі спецыяльным
выпускам навін.
pre-emption  n. comm. 1. скупка 2. пераважнае права купляць (што-н.)
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prelude
pre-emptive  adj. апераджальны;
a pre-emptive attack апераджальны ўдар
preface1  n. (to) прадмова
preface2  v. 1. рабıць уступ; даваць
прадмову 2. з’яўляцца ўступам
prefer  v. аддаваць перавагу; I prefer tea
to coffee. Я болей люблю чай, чым каву.
preferable  adj. (to) (самы) лепшы,
найлепшы; якому аддаецца перавага; He ﬁnds
country life inﬁnitely preferable to living in
the city. Ён лiчыць, што значна лепей жыць у
сельскай мясцовасцi, чым у горадзе.
preference  n. (for) выбар; перавага
♦ give (a) preference to smb./smth. аддаваць
перавагу каму-н./чаму-н.; in preference to
smb./smth. аддаючы перавагу каму-н./чаму-н.
(перад іншымі)
preferential  adj. найлепшы; пажаданы, жаданы
preferment  n. fml павышэнне па
службе
preﬁx1  n. ling. прэфiкс
preﬁx2  v. ling. далучаць да слова прыстаўку, прэфікс
preﬁxal  adj. ling. прэфіксальны
preﬁxation  n. ling. прэфіксацыя
pregnancy  n. цяжарнасць; her
third pregnancy яе трэцяя цяжарнасць; This
drug should not be taken during pregnancy.
Гэтае лякарства нельга прымаць у перыяд
цяжарнасцi.
pregnant  adj. 1. цяжарная; get/become pregnant зацяжараць 2. fml (with) поўны, багаты (на што-н.) ♦ a pregnant pause/
silence шматзначная паўза/цішыня
preheat  v. папярэдне падагрэць
prehistoric  adj. дагiстарычны;
prehistoric animals дагiстарычныя жывёлы
prehistory  n. 1. перадгісторыя 2. сукупнасць звестак пра гістарычную эпоху
prejudice1  n. (against) прадузятасць, забабоны, прымхi
prejudice2  v. 1. (against) настройваць прадузята 2. fml шкодзіць, прычыняць
страту; псаваць
prejudicial  adj. fml (to) згубны,
шкодны
preliminary1  n. падрыхтоўчае мерапрыемства, першы крок; папярэднія дзеянні
preliminary2  adj. (to) папярэднi;
preliminary inquiries/talks папярэднiя расследаваннi/перагаворы
prelude  n. 1. mus. прэлюдыя; Chopin’s preludes прэлюдыi Шапэна 2. уступ;
пачатак

premature
premature  adj. 1. дачасны, заўчасны; a premature birth заўчасныя роды 2. паспешны, неабдуманы; a premature decision
паспешнае/неабдуманае рашэнне
premeditate  v. абдумваць, прадумваць загадзя
premeditated  adj. абдуманы загадзя; наўмысны; a premeditated murder
наўмыснае забойства
premeditation  n. 1. абдумванне
(чаго-н.) загадзя 2. law наўмыснасць
premier1  n. прэм’ер-мінıстр (у газетным стылі); the Irish Premier ірландскі
прэм’ер
premier2  adj. 1. першы; галоўны; a
premier dancer салıст балета 2. першы, самы
ранні
premiere1  n. 1. theatre прэм’ера 2. прыма, актрыса на першых ролях
premiere2  v. даваць прэм’еру; упершыню выступаць у галоўнай ролі
premise  n. philos., fml пасылка; a false
premise памылковая пасылка
premises  n. pl. 1. нерухомая маёмасць 2. памяшканне; будынак і тэрыторыя,
якая прымыкае (прылягае) да яго
premium1  n. 1. страхавы ўзнос 2. узнагарода, прэмія; узнагароджанне; a premium/bonus system прэміяльная сістэма ♦ at a
premium 1) якı карыстаецца вялıкім попытам; вельмі каштоўны 2) вышэй за намінальную вартасць; put/place/set a premium
on smb./smth. заахвочваць; падтрымліваць
каго-н./што-н.
premium2  adj. вышэйшай якасці,
вышэйшага гатунку; выключны
premonition  n. (of) прадчуванне;
a premonition of danger прадчуванне небяспекі; перасцярога
prenatal  adj. дародавы
preoccupation  n. (with) заклапочанасць; захопленасць
preoccupied  adj. (with) заклапочаны; захоплены (чым-н.); She was too preoccupied with her own problems to notice anything around. Яна была так заклапочана сваімі ўласнымі праблемамі, што не заўважала
нічога вакол.
preoccupy  v. непакоіць, турбаваць;
захапляць
preordained  adj. fml прадвызначаны, вызначаны наперад
prep  n. BrE, infml падрыхтоўка дамашняга задання (школьніка)
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prescribe
prepacked  adj. (таксама prepackaged) расфасаваны; prepacked goods расфасаваныя тавары
prepaid  adj. аплачаны загадзя
preparation  n. 1. падрыхтоўка; прыгатаванне; The preparations are complete.
Прыгатаванні закончаны; A new edition is in
preparation. Ідзе падрыхтоўка новага выдання. 2. med. прэпарат
prepare  v. 1. рыхтаваць; рыхтавацца;
падрыхтоўваць; падрыхтоўвацца, рабıць; prepare a lesson рыхтавацца да ўрока; She was
preparing breakfast in the kitchen. Яна гатавала снеданне на кухні. 2. рабıць лекі ♦ prepare the ground (for smth.) рыхтаваць глебу
(для чаго-н.); The ministers prepared the
ground for the negotiations. Міністры падрыхтавалі глебу для перагавораў.
prepared  adj. (for) падрыхтаваны;
гатовы; 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 гатоўнасць,
падрыхтаванасць
prepayment  n. 1. папярэдняя
аплата 2. аванс
preponderance  n. перавага
preponderant  adj. fml якı пераважае, дамінуе
preposition  n. ling. 1. прыназоўнік
2. прэпазıцыя
prepositional  adj. ling. прыназоўнікавы; a prepositional phrase прыназоўнікавае словазлучэнне
preposterous  adj. абсурдны, недарэчны, бязглузды; The suggestion is preposterous. Гэтая прапанова – абсурдная.
prerecord  v. папярэдне запісаць
(радыё-, тэлепраграму і да т.п.)
prerequisite  n. (for/of/to) fml
перадумова, прадпасылка
prerogative  n. fml прэрагатыва;
прывілея; A president has the prerogative of
pardoning criminals. Прэзідэнту належыць
прэрагатыва памілавання злачынцаў.
preschool1  n. AmE дашкольная дзіцячая ўстанова
preschool2  adj. дашкольны
prescribe  v. 1. (for) назначаць, прапıсваць (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 пакаранні, прадпıсаныя законам

prescription
prescription  n. 1. прапıсанае лякарства; make up a prescription гатаваць лякарства 2. (for) рэцэпт; a prescription for antibiotics рэцэпт на антыбіётык; available on
prescription BrE/ available by prescription
AmE толькі па рэцэпце
prescriptive  adj. 1. fml загаданы,
прадпıсаны; prescriptive documents дырэктыўныя дакументы 2. ling. нарматыўны;
prescriptive grammar нарматыўная граматыка
preselect  v. папярэдне адбіраць
presence  n. 1. прысутнасць; a massive
police presence at a football match прысутнасць вялıкай колькасці паліцэйскіх на футбольным матчы ; the UN presence прысутнасць войскаў ААН 2. lit. што-н. таямнıчае,
незямное; боская альбо чароўная сıла ♦ in
the presence of smb./in smb.’s presence у
прысутнасці каго-н.; the presence of mind
прысутнасць духу
present1  n. 1. сучаснае, сучаснасць; at
present у сучасны момант, цяпер, зараз; for
the present пакуль, на гэты раз 2. ling. the
present цяперашні час
present2  adj. 1. сучасны, цяперашні; дадзены; present and past цяперашні і мінулы;
at the present time у цяперашні час; his present address яго цяперашні адрас; in the present case у дадзеным выпадку; 2. прысутны
3. ling. цяперашні; the present tense цяперашні час ♦ all present and correct BrE усё ў
парадку
present3  n. падарунак; Christmas presents калядныя падарункі; birthday presents
падарункі на дзень нараджэння; This book
was a present from my brother. Гэтая кніга
была падарункам майго брата.
present4  v. 1. дарыць, падносіць, уручаць; present a prize to the winner/present
the winner with a prize уручаць прыз пераможцу 2. прадстаўляць; паказваць, падаваць,
прад’яўляць; present a report/evidence прадстаўляць даклад/доказы; present one’s passport/tickets прад’яўляць пашпарт/білеты
3. перадаваць, пасылаць; present one’s
apologies прынесці прабачэнні; present one’s
compliments выказаць пашану 4. знаёміць,
прадстаўляць; He was presented to the Queen.
Ён быў прадстаўлены каралеве. 5. паказваць,
даваць спектакль; The National Theatre is
presenting a new production of “Hamlet”.
Нацыянальны тэатр паказвае новую пастаноўку «Гамлета».
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presidency
presentable  adj. прыстойны; рэспектабельны; самавıты
presentation  n. 1. паднясенне, падаванне, уручэнне, дарэнне; The presentation
of awards began after the President’s speech.
Уручэнне ўзнагарод пачалося пасля выступлення прэзідэнта. 2. прэзентацыя; The presentation of a new product will take place in the
afternoon. Пасля абеду адбудзецца прэзентацыя новага прадукту. 3. прадстаўленне,
паказ, пастаноўка (спектакля)
present-day  adj. сучасны, цяперашні; present-day fashions сучасная мода;
present-day Europe сучасная Еўропа
presenter  n. 1. BrE вядучы тэле- і радыёпраграм 2. той, хто робіць прэзентацыі
presently  adv. 1. хутка, зараз; He’ll be
here presently. Ён хутка будзе тут. 2. у цяперашні час, цяпер; He’s presently writing a
book. Ён цяпер піша кнігу.
present participle  n. ling. дзеепрыметнік цяперашняга часу
present tense  n. ling. (таксама the
present) цяперашні час
preservation  n. (of) захаванне, ахова; the preservation of works of art ахова
мастацкіх твораў; the preservation and conservation of wildlife ахова і захаванне прыроды
preservative  n. кансервант; This
milk doesn’t contain any artiﬁcial preservatives.
Гэтае малако не ўтрымлівае ніякіх кансервантаў.
preserve1  n. 1. варэнне 2. pl. preserves
кансерваваная садавна або гародніна 3. запаведнік
preserve2  v. 1. ахоўваць, захоўваць;
падтрымліваць; preserve national traditions
захоўваць нацыянальныя традыцыі; I think
these traditional customs should be preserved.
Я лічу, што трэба захаваць гэтыя традыцыйныя звычаі. 2. аберагаць; preserve rare
species from extinction аберагаць рэдкія вıды
ад вымірання 3. кансерваваць, нарыхтоўваць
у запас
preserver  n. захавальнік
preset  v. (preset) загадзя ўстанаўліваць
preside  v. (at/over) старшынстваваць,
быць старшынёй; John was asked tо preside at
the committee meeting. Джона папрасілі старшынстваваць на сходзе камітэта.
presidency  n. 1. прэзідэнцтва
2. старшынства

president
president  n. 1. (таксама President)
Прэзідэнт (дзяржавы); the President of
France Прэзідэнт Францыі; President Abama прэзідэнт Абама 2. старшыня (суда, журы, сената) 3. прэзідэнт, старшыня праўлення (банка, кампаніі і да т.п.)
president-elect  (pl. presidentselect) n. абраны прэзідэнт, якı яшчэ не заняў
пасаду
presidium  n. прэзıдыум
press1  n. 1. (часта the press, the Press)
друк, прэса; local/national/foreign press мясцовая/нацыянальная/замежная прэса; the freedom of the Press/press freedom свабода
друку; be in the press быць у друку 2. друкарскі станок 3. друкарня, выдавецтва; Oxford University Press выдавецтва Óксфардскага ўніверсітэта 4. цісканıна, таўкатня
5. прасаванне; give smth. a press выпрасаваць што-н.
press2  v. 1. цıснуць; прыціскаць; press the
button націскаць на кнопку; press juice out
of a lemon выціскаць сок з лімона 2. прасаваць 3. настойваць, патрабаваць, прымушаць;
дамагацца; The bank is pressing up for a quick
decision. Банк патрабуе ад нас хуткага рашэння; time presses/is pressing час не чакае
4. навязваць, ставіць у цяжкае становішча;
We are pressed for time. У нас няма часу.
♦ press smth. home пераконваць, упэўніваць;
настойваць на чым-н.
press down  phr.v. прыціскаць
press forward  phr.v. прабівацца, рухацца, праціскацца наперад
press in  phr.v. 1. уціскаць; прапхваць 2. уціскацца; праціскацца; прапіхацца
press on  phr.v. infml спяшацца; паспяшацца
press up  phr.v. 1. адціскаць, цяснць
2. тоўпіцца
press agency  n. агенцтва друку;
газетнае агенцтва; інфармацыйнае агенцтва
press agent  n. 1. прадстаўнıк (фірмы, кіназоркі і да т.п.) па сувязях з прэсай,
грамадскасцю і да т.п.; агент па друку і рэкламе 2. складальнік рэкламных аб’яў
press box  n. месца для прадстаўнікоў прэсы (на стадыёне)
press conference  n. прэс-канферэнцыя
press gallery  n. месцы для прадстаўнікоў друку (у парламенце, на з’ездах і
да т.п.)
pressing1  n. прэсінг; ціск
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presuppose
pressing2  adj. 1. тэрміновы, неадкладны; пıльны, неабходны; pressing need пıльная патрэба 2. настойлівы; since you are so
pressing калı вы так настойваеце
pressman  n. (pl. -men) BrE, infml
журналıст; рэпарцёр
press ofﬁce  n. прэс-бюро
press ofﬁcer  n. прэс-аташэ
press release  n. прэс-рэлıз, кароткае
афіцыйнае паведамленне для сродкаў масавай інфармацыі
press secretary  n. прэс-сакратар
pressure1  n. 1. ціск; atmospheric/blood
pressure атмасферны/крывяны ціск 2. націск; прыцıск 3. уздзеянне, уплыў, націск
4. цяжкае становішча, складаныя абставіны
5. прыгнёт; ціск; pressure of taxation падатковы прэс ♦ put pressure on smb. рабıць
націск на каго-н.; under pressure пад націскам; I did it under pressure. Я зрабіў гэта
пад прымусам.
pressure2  v. аказваць націск, уплыў (на
каго-н.)
pressure cooker  n. скараварка
pressurize, BrE -ise  v. 1. BrE (into)
аказваць націск, уплыў; прымушаць 2. tech.
герметызаваць; падтрымліваць павышаны
ціск
prestige1  n. прэстыж; аўтарытэт
prestige2  adj. прэстыжны; a prestige
car шыкоўны аўтамабıль
prestigious  adj. аўтарытэтны, прэстыжны; a prestigious job прэстыжная работа; a prestigious university прэстыжны ўніверсітэт ; a prestigious writer праслаўлены
пісьменнік
presumably  adv. магчыма, верагодна
presume  v. 1. меркаваць, дапускаць
2. асмельвацца, адваж
 вацца 3. (on/upon) fml
злоўжываць
presumption  n. 1. меркаванне,
дапушчэнне 2. саманадзейнасць, высакамернасць 3. law прэзумпцыя; the presumption of
innocence прэзум
 пцыя невінаватасці
presumptive  adj. 1. law меркаваны; прэзумпцыйны 2. магчымы, верагодны;
дапушчальны
presumptuous  adj. fml (занад
 та)
самаўпэўнены/ саманадзейны; высакамерны;
бесцырымонны
presuppose  v. fml 1. лічыць, выказваць здагадку, меркаванне 2. мець перадумовай, прадугледжваць

presupposition
presupposition  n. fml меркаванне, дапушчэнне
pre-tax  adj. налıчаны да выплаты
падаткаў
pretence  n. BrE 1. (of) прытворства,
падман 2. (to) прэтэнзія; make no pretence
не прэтэндаваць
pretend  v. 1. прыкıдвацца, рабıць выгляд; We’re not really sisters; we were just pretending. На самай справе мы не сёстры; мы
толькі рабілі выгляд. 2. (звыч. пра дзяцей)
гуляць; уяўляць сябе кім-н. (у гульні); Let’s
pretend to be astronauts. Давайце гуляць у
касманаўтаў. 3. прэтэндаваць (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. прэтэндэнт, якı не мае
законных правоў 2. прытворшчык, падманшчык
pretense  AmE = pretence
pretention  n. прэтэнзія
pretest1  n. 1. папярэдні экзамен; залıк
2. папярэдняе абследаванне
pretest2  v. 1. папярэдне экзаменаваць
2. папярэдне абследаваць
pretext  n. (for) (выдуманая) прычына, зачэпка, падстава; We’ll have to ﬁnd a
pretext for not going to the party. Нам трэба
будзе выдумаць прычыну, каб не пайсці на
вечар.
pretonic  adj. ling. пераднаціскны
pretty1  adj. 1. прыгожанькі, ладны, прывабны (пра дзяцей, жанчын, маленькія рэчы)
2. мıлы, чароўны, цудоўны; a pretty park
цудоўны парк; pretty ﬂowers цудоўныя кветкі 3. іron. вясёленькі, нішто сабе; А pretty
mess you’ve made of it. Ну і кашу ты заварыў.
♦ as pretty as a picture dated прыгожы як
карцıнка (карцıна); a pretty penny dated кругленькая сума
pretty2  adv. даволі, досыць; The concert
was pretty good. Канцэрт быў даволі добры.
♦ pretty much/well infml вельмі, у значнай
ступені; амаль; He draws pretty well. Ён малюе вельмі добра; be sitting pretty infml добра ўладкавацца; быць у выгадным становішчы
prevail  v. 1. (in/among) пераважаць,
прэвалıраваць 2. fml (against/over smth.) адолець, асıліць (што-н.); перамагчы, узяць верх
(пра меркаванні, погляды) 3. : prevail on/
upon smb. to do smth. fml пераканаць каго-н.
зрабıць што-н.
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price
prevailing  adj. якı пераважае; пераважны; якı пануе
prevalent  adj. (among, in) (шырока)
распаўсюджаны
prevent  v. 1. папярэджваць, прадухіляць; prevent crime папярэджваць злачыннасць; prevent an accident прадухілıць няшчасны выпадак 2. (from) замінаць, перашкаджаць, не дазваляць; The rain prevented us from
coming. Дождж перашкодзіў нам прыйсці.
prevention  n. прадухіленне; папярэджванне; засцярога; accident/crime prevention папярэджванне аварыі/злачынства
♦ prevention is better than cure BrE хваробу
лягчэй папярэдзіць, чым вылечыць
preventive  adj. прэвентыўны; папераджальны, засцерагальны; прафілактычны;
preventive medicine прафілактычная медыцына; a preventive war прэвентыўная вайна
preview1  n. папярэдні прагляд (кінафільма, спектакля і да т.п.)
preview2  v. папярэдне праглядаць
(кінафільм, спектакль і да т.п.)
previous  adj. 1. папярэдні; She has
two children from a previous marriage. У яе
двое дзяцей ад папярэдняга шлюбу. 2. заўчасны, паспешны; They have been a little too
previous. Яны крыху паспяшаліся.
previously  adv. папярэдне, загадзя;
раней, некалі; Previously he had lived in
London. Дагэтуль ён жыў у Лондане.
pre-war  adj. перадваенны, даваенны;
pre-war Belarus даваенная Беларусь
prey1  n. 1. ахвяра (пра чалавека) 2. здабыча (пра звера, птушку); birds of prey драпежныя птушкі ♦ be/fall prey to smth. fml быць/
пасці ахвярай чаго-н.
prey2  v. (on/upon) 1. паляваць, лавıць;
Cats prey on birds and mice. Каты ловяць
птушак і мышэй. 2. грабіць; вымагаць; жыць
за чужы кошт; ашукваць ♦ prey on smb.’s
mind мучыць (пра думкі, пачуцці, турботы і
да т.п.)
price1  n. 1. цана; a high/reasonable price
высокая/умераная цана; at a low price танна;
a market price рыначная 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 considerably. Цана на нафту значна павялічылася;
prices are rising/going up цэны растуць
2. каштоўнасць, цэннасць; значэнне (чаго-н.)
♦ at any price любой цаной (дасягнуць мэты); at a price за вялıкую цану, дорага;

price
beyond price цаны няма (каму-н./чаму-н.);
бясцэнны, неацэнны
price2  v. 1. вызначаць цану; ацэньваць;
указваць цану на тавары; The pictures have
not been priced yet. Цана карцін яшчэ не
вызначана. 2. прыцэньвацца ♦ price oneself/
smth. out of the market заламаць вельмі
высокую цану
price controls  n. pl. econ. кантроль над цэнамі
priceless  adj. 1. бясцэнны, неацэнны;
priceless antiques бясцэнны антыкварыят
2. infml смешны, забаўны
price list  n. прайс-ліст, прэйскурант,
спіс цэн (на ўсе тавары і паслугі)
price war  n. «вайна цэн»; цэнавая
канкурэнцыя
pricing  n. цэнаўтварэнне
prick1  n. 1. укол, пракол 2. след ад укола
3. боль ад укола
prick2  v. 1. (with) калоць, праколваць;
пратыкаць; Prick holes in the paper with a pin.
Пракаліце шпількай дзірачкі ў паперы.
2. (on) укалоць; укалоцца; адчуць боль; She
pricked her ﬁnger on the needle. Яна ўкалола
палец іголкай. 3. калоцца; выклікаць боль
♦ prick one’s conscience/your conscience
pricks you адчуваць дакоры сумлення; prick
(up) one’s ears 1) наставіць/натапырыць вушы
(пра жывёл) 2) навастрыць вушы; уважліва
слухаць
prickle1  n. калючка
prickle2  v. адчуваць паколванне
prickly  adj. 1. калючы; prickly bushes
калючыя кусты 2. якı адчувае паколванне,
калаццё; a prickly sensation адчуванне паколвання 3. якı прычыняе турботы 4. infml
запальчывы; раздражняльны; зласлıвы; He was
in a very prickly mood that morning. Ён быў
вельмі раздражнёны той раніцай.
pride1  n. 1. гордасць (у розных знач.);
take (a) pride in smth. ганарыцца чым-н.;
This picture is the pride of the collection.
Гэтая карціна – гордасць калекцыі. 2. пачуццё ўласнай годнасці; самапавага 3. самалюбства; false pride фанабэрыя, ганарыстасць 4. прадмет гордасці; This student is our
university’s pride. Гэты студэнт – гордасць
нашага ўніверсітэта. 5. the pride найвышэйшая ступень, росквіт; in the pride of youth/
years у росквіце юнацтва/гадоў ♦ pocket/
swallow one’s pride утаймаваць сваю гордасць; pride goes before a fall ганарлıвасць
да дабра не давядзе
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primrose
pride2  v. ганарыцца; pride oneself on
smth./on doing smth. ганарыцца чым-н.; He
prides himself on being independent of his
parents. Ён ганарыцца сваёй незалежнасцю
ад бацькоў.
priest  n. 1. свяшчэннік, святар; a parish
priest кюрэ 2. жрэц; a high priest вярхоўны
жрэц
priestess  n. жрыца
prig  n. педант; фармалıст; самазадаволены чалавек
priggish  adj. педантычны; самазадаволены
prima ballerina  n. прымабалерына
primacy  n. fml першынство; вяршэнства
prima donna  n. прымадонна
primarily  adv. папярэдне; галоўным чынам
primary1  n. папярэднія выбары; the
presidential primaries папярэднія прэзідэнцкія выбары
primary2  adj. 1. першапачатковы, самы ранні, першы; a primary source першакрынıца 2. элементарны, пачатковы; a primary school пачатковая школа (у Вялікабрытаніі – ад 5 да 11 гадоў) 3. асноўны, найважнейшы; a matter of primary importance
справа першапачатковай важнасці 4. ling. 1) каранёвы; a primary word каранёвае слова
2) асноўны; a primary stress галоўны націск
prime1  n. росквіт; in the prime of life
у росквіце сіл
prime2  adj. 1. першы, зыходны; prime
cost сабекошт; a prime number math. простая лıчба 2. галоўны, асноўны; Smoking is the
prime cause of heart disease. Курэнне – галоўная прычына захворвання сэрца. 3. найлепшы
prime3  v. інструктаваць; загадзя забяспечваць звесткамі ♦ prime the pump стымуляваць рост эканамıчнай актыўнасці
prime minister  n. (таксама
Prime Minister) прэм’ер-мінıстр
prime time  n. прайм-тайм; найлепшы і сам
 ы дарагіэфір ны час на радыё і тэлебачанні
primitive  adj. 1. першабытны; primitive man першабытны чалавек 2. прымітыўны, просты; primitive tools made from stones
прымітыўныя інструменты, зробленыя з каменю 3. старамодны
primrose  n. bot. першацвет, прымула ♦ the primrose path lit. шлях, усыпаны
ружамі

prince
prince  n. 1. прынц; Prince Albert прынц
Альберт; the royal prince наследны прынц;
старэйшы сын караля; Regent Prince прынцрэгент; the Prince of Wales прынц Уэльскі
(наследны прынц у Англіі); the Prince Consort прынц-кансорт (у Англіі) 2. lit. выдатны
дзеяч; чалавек выключных якасцей; the
prince of poets цар паэтаў 3. «кароль»; the
prince of swindlers (rogues) joc. кароль махляроў
Prince Charming  n. hum. чароўны прынц; Linda is still waiting for her Prince
Charming. Лінда ўсё яшчэ чакае свайго
прынца.
princess  n. прынцэса; Princess Diana прынцэса Дыяна
principal1  n. 1. BrE рэктар; дырэктар
(каледжа, школы) 2. капітал 3. вядучы акцёр
або музыкант
principal2  adj. 1. галоўны, асноўны;
The principal character in the book is called
Scarlett. Галоўную гераіню кнігі завуць
Скарлет. 2. ling. галоўны; principal clause
галоўны сказ; principal forms of the verb
асноўныя формы дзеяслова
principle  n. 1. норма, асноўнае правіла (паводзін); прынцып (у розных знач.); a man
of principle прынцыповы чалавек; a man without principles беспрынцыпны чалавек; on
principle прынцыпова; stick to one’s principles прытрымлівацца сваıх прынцыпаў
2. прынцып, аснова, закон; Archimed’s principle закон Архімеда; the principle of universal gravitation закон сусветнага прыцягнення 3. прынцып (работы), аснова (дзеяння,
канструкцыі) ♦ in principle у прынцыпе
print1  n. 1. адбıтак, след (таксама перан.)
2. друк (у розных знач.); in print 1) у друку
2) у продажы (пра кнігу, часопіс і да т.п.);
out of print распрададзена (пра кнігу і да т.п.)
3. шрыфт; in bald/small print буйным/дробным шрыфтам 4. гравюра, эстамп 5. паркаль;
a cotton print dress паркалёвая набіўная сукенка 6. копія фатаграфіі
print2  v. 1. адбівацца, пакідаць след (таксама перан.) 2. друкаваць (у розных знач.)
3. пісаць друкаванымі лıтарамі 4. публікаваць,
змяшчаць у друку 5. пячатаць (фатаграфіі)
print off  phr.v. раздрукаваць (на
камп’ютары)
print out  phr.v. = print off
printer  n. 1. друкар 2. comput. прынтар; a colour/laser printer каляровы/лазерны
прынтар
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privilege
printing  n. 1. друкаванне; a printing
and publication department рэдакцыйнавыдавецкі аддзел 2. друкаванае выданне
printout  n. comput. (камп’ютарная)
раздрукоўка
prior  adj. 1. папярэдні; I have a prior
arrangement. Я ўжо абяцаў (дамовіўся) (у адказ на прапанову). 2. пераважны; have a
prior claim мець пераважнае права
priority  n. 1. прыярытэт 2. першачарговасць; тэрміновасць; a top priority найважнейшая справа
prison  n. 1. турма; put smb. in prison
пасадзıць каго-н. у турму; be in prison знаходзіцца ў зняволенні/турме; be sent to prison
быць прыгавораным да турэмнага зняволення; escape from prison уцячы з турмы; He
will be released from prison next week. Яго выпусцяць з турмы на наступным тыдні. 2. турма, няволя; зняволенне
prisoner  n. зняволены; палонны; political prisoners палітычныя зняволеныя; take
smb. prisoner узяць каго-н. у палон; keep/
hold smb. prisoner трымаць каго-н. у палоне
prisoner of conscience  n. вязень сумлення
prisoner of war  n. ваеннапалонны
pristine  adj. 1. чысты 2. некрануты,
несапсаваны
privacy  n. 1. адасобленасць 2. канфідэнцыяльнасць
private1  n. 1. BrE, mil. (таксама private soldier) радавы 2. pl. privates infml вонкавыя палавыя органы ♦ in private канфідэнцыяльна, сакрэтна
private2  adj. 1. асабıсты, прыватны;
private life асабıстае жыццё; private property прыватная ўласнасць 2. канфідэнцыяльны, закрыты; private viewing закрыты прагляд 3. цıхі, адасоблены
private company  n. comm.
прыватная кампанія
private enterprise  n. comm.
прыватнае прадпрыемства
privately  adv. прыватна; асабıста;
канфідэнцыяльна, сакрэтна
privation  n. fml нястача
privatization, -isation  n. прыватызац
 ыя
privatize, BrE -ise  v. прыватызаваць,
перадаваць ва ўласнасць
privilege1  n. прывілея (у розных
знач.); it’s my privilege я маю гонар; the

privilege
privilege of Parliament дэпутацкая недатыкальнасць
privilege2  v. fml даваць прывілею
prize1  n. прэмія; прыз; узнагарода; the
Nobel Prize Нобелеўская прэмія
prize2  adj. 1. прызавы; прэміяльны 2. узнагарод
 жаны 3. варты ўзнагароды
prize3  v. (for) высока цанıць, ацэньваць
prizewinner  n. прызёр
pro  n. (pl. pros) infml прафесіянал; You
read that like a pro. Ты чытаеш гэта як прафесіянал. ♦ the pros and cons аргументы або
галасы «за» і «супраць»
probability  n. імавернасць, магчымасць; in all probability напэўна, мабыць, мусіць
probable1  n. (for) магчымы выбар;
магчымы кандыдат і да т.п.
probable2  adj. імаверны, магчымы;
highly/most probable найбольш верагодны;
A victory doesn’t seem probable at this stage.
Перамога не здаецца магчымай на дадзеным
этапе.
probably  adv. напэўна, мусіць, відаць;
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 умоўнае асуджэнне; He was given two years’ probation. Яму
далі два гады ўмоўна. 2. выпрабаванне; стажыроўка; выпрабавальны тэрмін
probationer  n. 1. стажор; стажорка
2. умоўна асуджаны
probe1  n. 1. расследаванне 2. med. зонд;
зандзıраванне
probe2  v. 1. расследаваць 2. med. зандзıраваць
probity  n. сумленнасць
problem1  n. 1. праблема, пытанне;
the housing problem жыллёвае пытанне 2.
праблема, цяжкасць; solve a problem вырашыць праблему; ﬁnancial problems фінансавыя праблемы 3. math. задача ♦ have a problem with smth. мець праблему з чым-н.; no
problem infml вядома, безумоўна (у адказ на
просьбу)
problem2  adj. цяжкі, праблемны; a
problem child праблемнае дзіця
problematic(al) () adj. праблематычны
procedure  n. працэдура; emergency/
disciplinary procedures надзвычайныя/дысцыплінарныя працэдуры
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proceed  v. 1. (with) працягваць рабıць
пачатае; Please proceed with your report. Калі
ласка, чытайце ваш даклад далей. 2. fml ісцı,
накіроўвацца; proceed on a journey працягваць падарожжа 3. аднаўляць, пераходзіць
(да чаго-н.); прыступаць (да чаго-н.)
proceeding  n. 1. pl. proceedings працы, запіс кі 2. пасяджэн
 не
process1  n. 1. працэс (у розных знач.);
the digestive process стрававальны працэс
2. цячэнне, рух, ход; in process of time з цягам часу
process2  v. 1. comput. апрацоўваць;
process information апрацоўваць інфармацыю
на камп’ютары 2. апрацоўваць; process
leather апрацоўваць скуру; processed cheese
плаўлены сыр
procession  n. працэсія, шэсце; a funeral procession пахавальная працэсія
processor  n. comput. працэсар
proclaim  v. 1. абвяшчаць; proclaim
a holiday абвясцıць свята; His son was immediately proclaimed King. Яго сына адразу абвясцілі каралём. 2. fml сведчыць, паказваць;
His accent proclaimed him a Pole. Вымаўленне сведчыла, што ён паляк.
proclamation  n. афіцыйная аб’ява; дэкларацыя
prodigy  n. 1. незвычайна адораны
малады чалавек; a child/an infant prоdigy
вундэркıнд; a musical prodigy цудоўны музыкант 2. цуд, дзів а; чароўнасць
produce1  n. прадукцыя, вырабы; прадукты
produce2  v. 1. вырабляць, вырошчваць; Canada produces high-quality wheat. Канада вырошчвае высакаякасную пшаніцу.
2. прад’яўляць, прадстаўляць 3. выклікаць,
быць прычынай; produce results даваць вынікі 4. ставіць, ствараць (п’есу, фільм і да т.п.)
producer  n. 1. вытворца; England is
a producer of high quality wool. Англія – вытворца высакаякаснай шэрсці. 2. прадзюсар;
рэжысёр-пастаноўшчык; Ned’s the news producer at Channel 7. Нэд – прадзюсар праграмы навін на сёмым канале.
product  n. 1. (прамысловы) прадукт,
выраб; food products харчовыя прадукты;
gross national product валавы прадукт; сукупны грамадскі прадукт 2. вынік; products of
one’s labour вынікі чыёй-н. працы 3. math.
здабытак
production  n. 1. вытворчасць, выраб;
oil production здабыча нафты; mass produc-

productive
tion масавая вытворчасць; a production line
паточная лıнія 2. прадукцыя 3. пастаноўка; a
new production of “King Lear” новая пастаноўка «Караля Лıра» ♦ on production of
smth. fml пры прад’яўленні чаго-н.
productive  adj. 1. прадуктыўны;
Many of us are more productive in the morning.
Многія з нас больш плённа працуюць раніцай. 2. прадукцый
 ны 3. урадлів ы; плённы;
a productive author пладавіты аўтар
productivity  n. прадукцыйнасць; high productivity высокая прадукцыйнасць
Prof. (пісьмовае скар. ад Professor) (ужываецца перад прозвішчам) : Prof. Mike Nilson
Прафесар Майк Нıлсан
profess  v. fml 1. адкрыта прызнаваць;
заяўляць; profess too much абяцаць вельмі
многа 2. прытварацца, прыкıдвацца 3. спавядаць (веру)
professed  adj. fml 1. адкрыты, яўны
2. прытворны; уяўны; выдуманы
profession  n. 1. прафесія, спецыяльнасць; He is a doctor by profession. Ён па
прафесіі ўрач. 2. the profession асобы якой-н.
прафесіі; the legal/medical/teaching profession юрысты/урачы/ настаўнікі 3. заява, запэў ненне
professional1  n. 1. прафесіянал
2. спартсмен-прафесіянал
professional2  adj. прафесіянальны;
прафесıйны; professional advice прафесіянальная парада
professionally  adv. прафесіянальна;
прафесıйна; a professionally trained staff
прафесіянальна падрыхтаваны персанал
professor  n. 1. прафесар (універсітэта) 2. AmE выкладчык (універсітэта, каледжа)
proffer  v. fml прапаноўваць
proﬁciency  n. майстэрства, умельства
proﬁcient  adj. умелы, майстэрскі, вопытны; proﬁcient (in/at smth.)/(in/at doing
smth.) вопытны (у чым-н.)
proﬁle1  n. 1. профіль, від збоку; in
proﬁle у профіль 2. апісанне, характарыстыка 3. біяграфічны нарыс
proﬁle2  v. даць характарыстыку, апісанне (каго-н./чаго-н.)
proﬁt1  n. 1. прыбытак, даход; gross
proﬁt валавы даход; net proﬁt чысты прыбытак 2. fml карысць, выгада; It would be your
proﬁt. Гэта будзе табе карысна.
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proﬁt2  v. fml (by/from) прыносіць карысць, быць карысным; атрымліваць выгаду
proﬁtable  adj. выгадны, карысны;
highly proﬁtable business вельмі выгадны
біз нес
profound  adj. глыбокі (перан.); моцны; сур’ёзны; a profound thought глыбокая
думка; with profound regret з глыбокім жалем; profound changes кардынальныя перамены; The mother’s behaviour has a profound
impact on the child. Паводзіны маці глыбока
ўплываюць на дзіця.
program1  n. comput. праграма;
a program written for ﬁnancial analysis
праграма, зробленая для фінансавага аналізу
program2  v. comput. праграмаваць
program3  AmE = programme
programme1  n. BrE 1. план; праграма (у розных знач.); radio/TV programme радыё-/тэлеперадача; What’s on the programme
today? Якая ў нас праграма на сёння?
programme2  v. BrE планаваць;
праграмаваць
programmer  n. comput. праграмıст
progress1  n. 1. рух наперад, прагрэс,
развіццё 2. поспех; дасягненні; make progress рабıць поспехі; economic/scientiﬁc/technical progress эканамıчны/навуковы/тэхнıчны прагрэс; He’s making progress. Ён робіць
поспехі. ♦ in progress у развіццı, у працэсе;
The exam is now in progress. Зараз ідзе экзамен.
progress2  v. 1. прагрэсıраваць, развівацца 2. рабıць поспехі
progressive  adj. 1. прагрэсıўны, перадавы; a progressive political party прагрэсıўная палітычная партыя; progressive ideas/
schools/reforms перадавыя ідэі/школы/рэформы 2. якı прагрэсıруе
prohibit  v. fml 1. забараняць; prohibit
smb. from doing smth. забараняць каму-н.
рабıць што-н.; Smoking is strictly prohibited
inside the factory. На фабрыцы курыць строга
забаронена. 2. перашкаджаць
prohibition  n. 1. (against/on) забарона; a prohibition against selling ﬁrearms
забарона на продаж агнястрэльнай зброі
2. Prohibition сухı закон (у ЗША з 1920 па
1933 г.)
project1  n. праект, план; праграма; a
long-term project to help the homeless доўгатэрміновая праграма дапамогі бяздомным

project
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project2  v. праектаваць, складаць
план, праект
projector  n. 1. пражэктар 2. кінапраектар
proliﬁc  adj. 1. пладавıты; a proliﬁc
writer пладавıты пісьменнік 2. пладаносны,
плодны 3. ураджайны; урадлıвы; a proliﬁc
year for wheаt ураджайны год на пшанıцу
prolix  adj. fml нудны, цягучы; маркотны; шматслоўны; а prolix speech нудная
прамова
prologue  n. 1. пралог 2. пачатак
(чаго-н.)
prolong  v. пралангаваць, прадаўжаць
тэр мін (чаго-н.); drugs that help to prolong
life лекі, якıя дапамагаюць падоўжыць жыццё; They prolonged their visit by a few days.
Яны прадоўжылі свой візіт на некалькі дзён.
prolongation  n. fml пралангацыя, прадаўжэнне
prolonged  adj. пралангаваны
promenade1  n. 1. dated прагулка,
прагулянка, шпацыр 2. месца для прагулкі,
праменад
promenade2  v. dated прагульвацца, разгульваць, шпацыраваць
prominent  adj. 1. добра вядомы,
вялік і, выдатны, значны; a prominent
English scientist выдатны англıйскі вучоны
2. якı выступае (уперад); бачны, прыметны;
put smth. a prominent position паставіць
што-н., каб было бачна; prominent teeth зубы, якıя выступаюць (уперад); prominent
cheekbones высокія скулы
promise1  n. 1. абяцанне; give/make a
promise даваць абяцанне, абяцаць; keep/
break a promise выконваць/парушаць абяцанне 2. перспектыва, надзея; She shows promise.
Яна падае надзеі.
promise2  v. 1. абяцаць; Hurry up! We
promised that we wouldn’t be late. Спяшайся!
Мы абяцалі, што не спознімся. 2. : It promises to be a good harvest. Ураджай абяцае быць
добрым. ♦ I (can) promise you infml абяцаю
вам; будзьце ўпэўнены
promising  adj. перспектыўны; шматабяцаючы; a promising young actor шматабяцаючы малады акцёр; The weather doesn’t
look very promising. Надвор’е не абяцае нічога добрага.
promote  v. 1. прасоўваць (у чыне або
званні) 2. садзейнічаць, падтрымліваць, заахвочваць; promote tourism заахвочваць развіццё турызму 3. рэкламаваць, садзейнічаць
продажу

propensity
promoter  n. прамоўтар
promotion  n. 1. прасоўванне па
службе 2. садзейнічанне (развіццю); заахво чванне, падтрымка 3. прамоўшн, рэкламаван
 не
prompt1  n. 1. падказка; напамıн
2. comput. падказка
prompt2  v. 1. прымушаць; What
prompted you to do that? Што вас прымусіла
зрабіць гэта? 2. падахвочваць; падказваць;
выклікаць (думкі, пачуцці) 3. theatre суфлıраваць
prompt3  adj. хуткі, неадкладны; a prompt
answer неадкладны адказ; a prompt delivery
хуткая дастаўка (чаго-н.)
prompt box  n. суфлёрская будка
prompter  n. суфлёр
promptly  adv. хутка, неадкладна
prone  adj. 1. схільны 2. распрасцёрты
pronoun  n. ling. займеннік
pronounce  v. 1. вымаўляць; How do
you pronounce your name? Як вымаўляецца
ваша імя? 2. fml аб’яўляць; заяўляць; I pronounce you man and wife. Аб’яўляю вас мужам і жонкай.
pronunciation  n. вымаўленне;
What’s the correct pronunciation of this word?
Як правільна вымаўляецца гэтае слова?
proof1  n. 1. доказ, довад; Do you have any
proof that this man stole your bag? У вас ёсць
доказ, што гэты чалавек украў вашу сумку?
2. праверка, выпрабаванне; put smth. to the
proof праверыць што-н. 3. tech. карэктура
♦ the proof of the pudding is in the eating не
даведаешся, пакуль не паспрабуеш; усё
правяраецца на практыцы
proof2  adj. (against) якı абараняе (ад чаго-н.); proof against water воданепранікальны
proofreader  n. карэктар
prop1  n. 1. падпорка; Props were used to
prevent the roof collapsing. Каб дах не разбурыўся, пад яго падсунулі падпоркі. 2. падтрымка
prop2  v. 1. падпіраць 2. (against) прыхіляць, прыхінаць (да чаго-н.)
prop up  phr.v. падтрымліваць
prop3  n. бутафор ыя, рэквізіт
propaganda  n. прапаганда
propagate  v. 1. fml распаўсюджваць
2. размнажаць; размнажацца (пра расліны
або жывёл)
propel  v. прыводзіць у рух
propensity  n. (for) схіл ьнасць

proper
proper  adj. 1. адпаведны, належны,
падыходзячы; in the proper way/order належным чынам; у належным парадку; I’m not
sure that’s a proper subject for a school debate.
Я не ўпэўнены, што гэтая тэма падыходзіць
для школьнай дыскусіі. 2. прыстойны 3. правільны 4. (пасля назоўніка) у вузкім значэнні,
ва ўласным сэнсе; Physics proper doesn’t
interest me. Фізіка сама па сабе мяне не цікавіць.
proper fraction  n. math. правільны дроб
properly  adv. 1. належным чынам,
правільна 2. уласна кажучы 3. прыстойна
proper noun  n. ling. (таксама
proper name) уласнае імя
property  n. 1. уласнасць, маёмасць;
public/personal property грамадская/асабıстая ўласнасць 2. нерухомая маёмасць (дом,
зямля) 3. уласцıвасць, якасць; medical properties of plants лекавыя якасці раслıн
prophecy1  n. 1. прароцтва; прадказанне 2. fml прадказванне
prophesy2  v. прарочыць; прадказваць
proportion  n. 1. прапорцыя (у розных знач.) 2. частка, доля 3. math. прапорцыя
proposal  n. 1. прапанова, план (рабіць што-н.); Various proposals were examined
and rejected. Былі разгледжаны і адхілены
многія прапановы. 2. прапанова (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. прапанаваць, уносіць
прапанову; the proposed budget cuts прапанаваныя скарачэнні бюджэту 2. збірацца,
намервацца; меркаваць 3. (to) рабıць прапанову (пра шлюб)
proposition  n. 1. прапанова 2. fml
заява, сцверджанне
proprietor  n. fml уласнік, уладальнік; гаспадар
prose  n. проза; Gilbert’s clear, simple
prose зразумелая, простая проза Гıлберта
prosecute  v. 1. law узбуджаць справу; выступаць у якасці абвінаваўцы; He was
prosecuted for theft. Яго судзілі за крадзеж;
the prosecuting attorney абвінаваўца, пракурор 2. вес ці; правод
 зіць; займац
 ца; prosecute an inquiry праводзіць расслед
 аванне
prosecution  n. law 1. судовае праследаванне 2. the prosecution абвінавачанне;
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protest
a witness for the prosecution сведка абвінавачання
prosecutor  n. law абвінаваўца
prosody  n. ling. прасодыя
prospect1  n. (for, of) перспектыва;
надзея, спадзяванне; меркаванне, разлıк; What
are the prospects for the harvest? Які чакаецца
ўраджай?
prospect2  v. (for) даследаваць; рабıць/
ажыццяўляць пошук; разведваць
prospective  adj. будучы, магчымы;
I’m meeting a prospective buyer for the house
today. Сёння я сустракаюся з магчымым
пакупніком дома.
prosper  v. працвітаць, квітнець
prosperity  n. працвітанне, росквіт
prosperous  adj. працвітаючы, квітнеючы, якı знаходзіцца ў стане росквіту
prostrate1  adj. fml 1. распасцёрты
2. пераможаны, адолены 3. (with) знясıлены,
змораны; prostrate with fear скаваны жахам;
prostrate with grief зламаны горам
prostrate2  v. 1. знясıльваць, спусташаць, змор ваць 2. знемагаць, знясіл ьваць
prostration  n. fml прастрац
 ыя;
знямога, знясıленне
protean  adj. 1. lit. разнастайны, зменлівы 2. рознабаковы, шматгранны
protect  v. (against/from) абараняць,
ахоўваць; I have to protect my reputation. Мне
прыходзіцца абараняць сваю рэпутацыю.
protection  n. 1. (for/of) (against/
from) абарона, ахова; consumer protection
абарона правоў спажыўцоў; They sell clothes
that provide protection against the wind and
rain. Яны прадаюць адзенне, якое засцерагае
ад ветру і дажджу. 2. заступніцтва
protectionism  n. пратэкцыянıзм
protective  adj. 1. засцерагальны, ахоўны; protective clothing ахоўнае адзенне; protective colouring ахоўная афарбоўка 2. (of/
towards) заступніцкі, апякунскі 3. econ. пратэкцыянıсцкі; protective tariffs пратэкцыянıсцкія тарыфы
protector  n. пратэктар; абаронца,
заступнік, ахоўнік
protectorate  n. пратэктарат; a protectorate treaty дагавор аб пратэктараце
protein  n. бялок, пратэıн
protest1  n. (against) пратэст; пярэчанне; in protest у знак пратэсту; make protest пратэставаць ♦ under protest вымушана,
супраць волі

protest
protest2  v. 1. (about/against/at) пратэставаць; пярэч
 ыць 2. заяўляць, сцвярджаць,
настойваць (у адказ)
Protestant  n. relig. пратэстант; пратэстантка
Protestant  adj. relig. пратэстанцкі
Protestantism  n. relig. пратэстантызм, пратэстанцтва
protestation  n. fml урачыстая заява; пратэст
protester  n. асоба, якая выступае з
пратэстам
protocol  n. 1. пратакол, пратакольны запіс; draw up a protocol складаць пратакол 2. dipl. пратакол этыкету або паводзін
у грамадстве 3. comput. пратакол
proton  n. phys. пратон
prototype  n. 1. (for/of) прататып
(чаго-н.); the prototype of the modern motorcycle прататып сучаснага матацыкла 2. (доследны) узор; мадэль
protrude  v. fml (from) 1. высоўваць;
высоўвацца 2. вытыркаць; вытыркацца; выдавацца
protrusion  n. fml 1. высоўванне,
выпукленне 2. выступ
proud  adj. 1. горды; be proud of smb./
smth. ганарыцца кiм-н./чым-н. 2. ганарлвы
proudly  adv. 1. ганарліва; горда
prove  v. (proved, proved or proven)
1. даказваць, даводзiць; They said I wouldn’t
succeed, but I proved them wrong. Яны сцвярджалi, што я не даб’юся поспехаў, але я даказаў, што яны памылялiся. 2. выпрабоўваць,
правяраць 3. аказвацца, праяўляцца
proven  p.p. → prove
proverb  n. прыказка
provide  v. 1. (with) забяспечваць
(чым-н.); I am provided with everything I need.
У мяне ёсць усё неабходнае. 2. : provide
against smth. fml прымаць меры супраць
чаго-н. 3. (for) забяспечваць (каго-н.); provide
for one’s family fml забяспечваць сям’ю
provided  conj. пры ўмове, што; як
толькі; у тым выпадку, калı
providence  n. 1. прадбачлівасць
2. Providence relig. вышэйшая (боская) воля;
Бог
provident  adj. fml 1. прадбачлівы,
абачлівы 2. ашчадны
provider  n. 1. пастаўшчык 2. infml
кармıцель; кармıцелька (у сям’і)
providing  conj. = provided

472

psychological
province  n. 1. край, вобласць 2. pl.
the provinces правıнцыя, перыферыя 3. fml
сфера дзейнасці; кампетэнцыя
provincial1  n. правінцыял; правінцыялка
provincial2  adj. 1. правінцыяльны
2. мясцовы; provincial elections мясцовыя выбары 3. праставаты; абмежаваны
provision1  n. 1. забеспячэнне; make
provision for the future забяспечыць будучае
2. pl. provisions правзiя
 3. палажэнне, умова
(пра дакументы)
provision2  v. fml забяспечваць (каго-н.
чым-н.)
provisional  adj. 1. часовы; a provisional government часовы ўрад; provisional
arrangements часовыя мерапрыемствы 2. папярэдні; умоўны
provocation  n. 1. падахвочванне;
выклік; падбухторванне 2. правакацыя
provocative  adj. правакацыйны
provoke  v. 1. правакавац
 ь 2. раздражняць
prowess  n. 1. доблесць 2. майстэрства
proximity  n. fml блізкасць
prudent  adj. разважлівы; прадбачлівы
prune1  n. чарнаслў
prune2  v. 1. абразаць, падразаць галіны
2. спрашчац
ь
pry  v. 1. падглядаць, падглядваць 2. умешвацца
PS  (скар. ад postscript) пастскрыптум;
She added a PS asking me to send her some
money. У пастскрыптуме яна папрасiла мяне
прыслаць ёй грошай.
psalm  n. псалом; the Book of Psalms
bibl. псалтыр
psalter  n. псалтыр
pseudonym  n. псеўданм;
 She writes
under a pseudonym. Яна пiша пад псеўданiмам.
psyche  n. псіхіка; дух, душа
psychiatric  adj. псiхiятрычны;
a psychiatric clinic псiхiятрычная клнiка

psychiatrist  n. псiхiятр
psychiatry  n. псiхiятрыя
psychic1  n. экстрасэнс
psychic2  adj. 1. псіхıчны, духоўны
2. звышнатуральны
psychoanalysis  n. псіхааналіз
psychoanalyst  n. псіхааналıтык
psychological  adj. псiхалагчны

♦ the psychological moment рашаючы, крытычны момант

psychologist
psychologist  n. псiхолаг; a child
psychologist дзiцячы псiхолаг
psychology  n. псiхалогiя; social/
child psychology сацыяльная/дзіцячая псіхалогія; the psychology of teenagers псiхалогiя падлеткаў
psychotherapy  n. псiхатэрапя
PT  BrE (скар. ад physical training) фiзчная падрыхтоўка; PT lessons at school заняткi па фiзчным выхаванні ў школе
pt пісьмовае скар. ад : 1. part частка 2. pint пін
та 3. point ачко
PTO  BrE (скар. ад please turn over)
перагарнце старонку
pub  n. BrE паб, пiўная; Do you fancy
going to the pub? Як наконт таго, каб пайсці ў
паб?
public1  n. 1. грамадскасць; народ 2. публiка ♦ in public публчна, адкрыта
public2  adj. 1. грамадскi; народны;
public opinion грамадская думка; public
property грамадская ўласнасць 2. грамадскi,
камунальны, грамадскага карыстання; public
transport грамадскі транспарт; public service
камунальнае абслугоўванне 3. дзяржаўны,
нацыянальны; public prosecutor дзяржаўны
абвiнаваўца; a public ofﬁcer дзяржаўны служачы; 4. публчны, даступны; a public lecture публчная лекцыя
publication  n. публiкацыя (у розных знач.); The book is ready for publication.
Кнiга падрыхтавана да выдання.
public house  n. BrE, fml паб,
пiўная
publicity  n. 1. публчнасць,

галоснасць; The case has received massive publicity.
Справа атрымала шырокую галоснасць.
2. шырокая вядомасць; папулярнасць 3. рэклама, рэкламаванне; There has been a lot of
publicity for her new ﬁlm lately. Яе новы фiльм
многа рэкламуецца апошнім часам.
publicize, BrE -ise  n. рэкламаваць;
апавяшчаць, абвяшчац
ь
publicly  adv. публічна, адкрыта
public relations  n. 1. сувязi з
грамадскасцю 2. аддзел iнфармацыi; She
works in public relations. Яна працуе ў аддзеле iнфармацыi; a leading PR agency in
the city галоўнае iнфармацыйнае агенцтва ў
горадзе
public school  n. 1. BrE прывiлеяваная прыватная сярэдняя школа-iнтэрнат
(у Англіі) 2. бясплатная пачатковая школа
(у ЗША, Аўстраліі, Шатландыi і іншых краінах)
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pullover
publish  v. 1. публiкаваць, выдаваць;
The journal is published monthly. Часопіс выходзiць кожны месяц. 2. змяшчаць 3. fml
афіцыйна аб’яўляць
publisher  n. выдавец; выдавецкая фрма

publishing  n. выдавецкая справа;
выданне; a publishing house выдавецтва
puck  n. sport шайба
pudding  n. 1. пудынг; запяканка 2. пiрог; Yorkshire pudding пiрог з мясам; black
pudding крывяная каўбаса
puddle  n. лужа, лужына
puff1  n. 1. выдых 2. зацяжка (пры курэнні)
3. струмен
 ь паветра 4. клуб (дым
 у)
puff2  v. 1. (at/on) паліць цыгарэту/люльку
2. (out) пускаць клубы дыму/пары 3. infml
пыхцець, дымıць; цяжка дыхаць
pull1  n. 1. цяга; туз анне; He gave a pull on
the rope. Ён пацягнуў за вяроўку. 2. напружанне, намаганне
pull2  v. 1. цягнуць; валачы; тузаць; торгаць; pull the curtains зашморгваць або адшморгваць фiранкi; pull smth. to pieces разбiраць або разрываць што-н. на часткi; “pull”
«на сябе» (надпіс на дзвярах) 2. выцягваць;
выдзірац
 ь, вырываць; pull a tooth вырывац
ь
зуб ♦ pull a face грымаснiчаць; pull smb.’s
leg infml уводзіць у зман, ашукваць; ≅ вадзıць
каго-н. за нос; pull oneself together узяць сябе
ў рукі
pull ahead  phr.v. выбівацца ў
лдары
pull away  phr.v. (from) ад’язджаць,
адпраўляцца (пра транспарт)
pull down  phr.v. 1. апускаць, сцягваць уніз 2. зносiць (пра будынак)
pull in  phr.v. прыбыць на станцыю
(пра цягнiк)
pull off  phr.v. 1. infml паспяхова
завяршаць 2. сцягваць 3. з’язджаць на абочыну (пра транспарт)
pull out  phr.v. 1. выцягваць; выводзіць 2. кранацца, адыходзіць, ад’язджаць
(пра транспарт)
pull through  phr.v. 1. паправiцца,
ачуняць 2. пераадолець цяжкасцi 3. выратаваць
pull up  phr.v. 1. спыняць; спыняцца
(пра транспартны сродак) 2. : pull smb. up
BrE, infml адчытваць каго-н., рабць заўвагу
або вымову 3. выцягваць, вырываць (расліну
з коранем)
pullover  n. пуловер, свтар

pulp
pulp1  n. 1. мякаць; мязга; tomato pulp мякаць памiдора 2. драўняная маса, цэлюлоза
♦ beat smb. to a pulp збiць каго-н. да паўсмерцi
pulp2  v. драбıць, крышыць; праціраць;
ператвараць у мяккую масу
pulsate  v. 1. пульсаваць, бıцца 2. вібрыраваць, дрыжаць, трапятаць
pulse1  n. 1. пульс; feel/take smb.’s pulse
мацаць чый-н. пульс; I checked his pulse – he
was still alive. Я памацаў яго пульс – ён быў
яшчэ жывы. 2. пульсаванне 3. mus. рытм
pulse2  v. 1. пульсаваць; біцца 2. вібрыраваць, трапятац
ь
puma  n. zool. пума
pummelo  = pomelo
pump1  n. 1. помпа 2. напампоўванне;
выпампоўванне
pump2  v. 1. пампаваць, напампоўваць;
выпампоўваць; pump water from a well выпампаваць ваду з калодзежа 2. : pump smb.
(for smth.) infml выпытваць у каго-н. (інфармацыю)
pumpkin  n. гарбуз; pumpkin pie пірог з гарбузом
pun1  n. (on) каламбур, гульня слоў
pun2  v. каламбурыць, забаўляцца словамi
punch1  n. 1. удар кулаком 2. энергiя
(перан.) 3. кампосцер 4. пунш; a glass of
punch шклянка пуншу
punch2  v. 1. ударыць кулаком 2. прабiваць; punch a ticket пракампасцраваць бiлет
punctual  adj. пунктуальны; She’s
always very punctual for appointments. Яна
заўсёды прыходзiць на спатканне ў час.
punctuation  n. ling. пунктуацыя
punctuation mark  n. ling.
знак прыпынку
puncture1  n. 1. BrE пракол (асабліва
шыны) 2. укол, пракoл; пункцыя
puncture2  v. 1. праколваць; прабіваць
дзıрку 2. атрымаць пракол; The tyre punctured. Шына лопнула.
pundit  n. знаток , спецыяліс т
pungent  adj. 1. востры, пікан
 тны
(пра пах, смак) 2. з’едлівы, востры (пра крытыку)
punish  v. (for, with) караць; She was
punished with ten years in prison. Яе прыгаварылi да дзесяцi год турэмнага зняволення.
punishment  n. (for) кара, пакаранне; corporal punishment цялеснае пакаранне; capital punishment смяротная кара, пакаранне смерцю
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purple
punitive  adj. fml кар ны; punitive
measures меры пакарання
punk  n. панк; a punk band панк-гурт,
панк-група
pup  n. шчаня шчанё, шчанюк (таксама
перан.); a spaniel pup шчаня спанiэля; Don’t
threaten me, you pup! Не пагражай мне,
шчанюк! ♦ sell smb. a pup BrE, infml, dated
ашукаць каго-н. пры продажы; buy a pup
BrE, infml, dated быць ашуканым пры куплі
pupil  n. 1. вучань; This school has about
500 pupils. У гэтай школе налiчваецца амаль
500 вучняў. 2. зрэнка
puppet  n. 1. лялька; a glove puppet
лялька-марыянетка; a puppet theatre лялечны тэатр 2. марыянетка; a puppet government марыянетачны ўрад
puppeteer  n. лялечнiк
puppy  n. шчаня, шчанё, шчанюк
purchase1  n. fml 1. купля; куплянне;
make a purchase купляць 2. пакупка; He laid
his purchases out on the table. Ён павыкладваў
пакупкi на стол. 3. tech. рычаг
purchase2  v. fml 1. купляць; набываць;
purchase smth. from smb. купляць што-н.
у каго-н.
purchase price  n. fml пакупная
цана
purchaser  n. fml пакупнік ; пакупніца
purchase tax  n. падатак на пакупку
purchasing power  n. пакупная
здольнасць
pure  adj. 1. чысты (у розных знач.); pure
wool чыстая шэрсць; pure science чыстая
навука; pure in mind and body чысты душою i целам 2. абсалютны; pure nonsense
чыстая лухта; by pure chance толькi выпадкова, абсалютна выпадкова ♦ pure and simple
ні больш ні менш; не што ıншае, як; проста
кажучы
puree  n. пюрэ
purely  adv. чыста; толькі, проста, выключна
purge1  n. 1. ачышчэнне, ачыстка 2. рэпрэсія
purge2  v. ачышчаць, чысціць; The party
was purged of the extremists. Партыю ачысцілі
ад экстрэмістаў.
purify  v. ачышчац
 ь (у розных знач.);
purify water ачышчаць ваду
purity  n. чысціня
purple  adj. 1. лiловы, фiялетавы; a purple dress/ﬂower фiялетавая сукенка/кветка
2. пурпуровы, пурпурны, барвяны, барвовы;

purpose
His face went purple with rage. Яго твар стаў
барвовым ад гневу.
purpose  n. 1. мэта, намер; задума;
answer/serve the purpose адпавядаць патрабаванням 2. мэтанакіраванасць; a man of
purpose мэтанакіраваны чалавек ♦ on purpose знарок, наўмысна; to little/no purpose
fml (амаль) безвынікова
purposeful  adj. мэтанакiраваны;
Young people’s energies should be directed
towards more purposeful activities. Энергiя маладых людзей павiнна быць накiравана на
больш карысную дзейнасць.
purposeless  adj. бязмэтны; a purposeless existence бязмэтнае існаванне
purposely  adv. знарок , наўмысна
purr  v. 1. муркаць, мурлыкаць 2. буркаваць, буркатаць
purse1  n. 1. кашалёк; She took a coin out of
her purse. Яна дастала манету з кашалька.
2. AmE дамская сумачка 3. грошы
purse2  v. моршчыць, збіраць у складкі;
purse one’s lips сціскаць губы
pursue  v. fml 1. праследаваць, гнацца
(таксама перан.); She was pursued by
photographers everywhere she went. Яе ўсюды
праследавалi фатографы. 2. працягваць рабіць;
займацца; pursue a policy праводзiць палтыку; pursue an enquiry весцi расследаванне
pursuer  n. праследавацель
pursuit  n. 1. праследаванне, пагоня
2. пошукi; in pursuit of pleasures у пошуках
забаў 3. занятак; outdoor pursuits заняткі на
вольным паветры; Hunting is his favourite
pursuit. Паляванне – яго любiмы занятак.
push1  n. штуршок; give smb. a push штурхнуць каго-н.; He gave me a violent push in
the back. Ён моцна штурхнуў мяне ў спiну.
♦ at a push BrE, infml калı пашанцуе, калı ўсё
пойдзе добра
push2  v. 1. штурхаць; штурхацца; “push”
«aд сябе» (надпіс на дзвярах) 2. праштурхоўваць; праштурхвацца; push one’s way пракладваць дарогу 3. нацiскаць 4. прымушаць,
настойваць; push smb. into smth./into doing
smth. прымушац
 ь каго-н. рабıць што-н.; They
are pushing him for payment. Яны настойваюць, каб ён заплацiў. ♦ be pushing 50 infml
хутка споўніцца 50 гадоў
push about  phr.v. трэцраваць, запалохваць (каго-н.)
push around  phr.v. = push about
push forward  phr.v. рухацца/
імкнуцца наперад
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put
push in  phr.v. BrE пралазіць; праціскацца
push off  phr.v. адпхваць,

адштурхоўваць; адштурхоўвацца; push off! BrE, infml
выбiрайся, змывайся!
push on  phr.v. рухацца наперад
push out  phr.v. 1. звальняць; выганяць 2. вырабляць (у вялікай колькасці)
push-button  n. кнопка (званка,
тэлефона і да т.п.)
pushchair  n. дзіцячая прагулачная
каляска
pusher  n. infml наркагандляр; drug
pushers гандляры наркотыкамі
pushpin  n. канцылярская кнопка
pushy  adj. infml 1. нахабны, надакучлівы; бесцырымонны 2. напорысты, прабіўны
put  v. (put) 1. класцi; ставiць; змяшчаць;
put the children to bed класцi дзяцей спаць;
put smb. in prison пасадзць
 каго-н. у турму;
put an end to smth. пакласцi канец чаму-н.
2. запіс ваць; выказваць, фармуляваць; put
smth. in paper/in writing выкладаць што-н.
на паперы/у пiсьмовай форме ♦ put the
blame on smb. звалiць вну на каго-н.; put
smth. right выправiць што-н.
put about  phr.v. BrE, infml распаўсюджваць, рабць шырокавядомым
put across  phr.v. растлумачыць;
паведаміць
put aside  phr.v. адкладваць (убок);
збіраць (запасіць) грошы
put away  phr.v. 1. прымаць, хаваць
2. адкладац
 ь грошы 3. infml садзіць у турму
put back  phr.v. 1. пакласці на месца 2. затрымлiваць 3. пераводзiць стрэлкі
гадзннiка назад 4. адклад
 ваць (пра сустрэчу,
пасяджэнне)
put down  phr.v. 1. класцi, ставiць
ь
2. запсваць 3. : put smb. down зневажац
каго-н.
put forward  phr.v. 1. пераводзiць стрэлкі гадзннiка

ўперад 2. уносіць
(прапанову), прапаноўваць
put in  phr.v. перабіваць, перапыняць;
умешвацца ў размову
put off  phr.v. 1. адкладваць, пераносiць 2. выклiкаць непрыемнае пачуццё
put on  phr.v. 1. надзяваць, апранаць
2. уключаць (святло, тэлевізар і да т.п.) 3. павялчваць 4. ставіць, арганізоўваць (п’есу,
выставу і да т.п.)
put out  phr.v. 1. выстаўляць, вывешваць 2. выпускаць 3. тушыць, гасць

put-down
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put through  phr.v. злучаць (па тэлефоне)
put together  phr.v. злучаць;
састаўляць, збіраць
put up  phr.v. 1. падымаць 2. (for) ставiць, выстаўляць (на продаж) 3. будаваць
4. спыняцца (у гатэлi, матэлі i да т.п.)
5. прымірыцца; put up with smth. цярпець
што-н., мiрыцца з чым-н. 6. вылучац
 ь кандыдатуру
put-down  n. infml абраза, зняваг а
putrefaction  n. fml гніенне; гнıласць
putrefy  v. fml гнıсці, гніць
putrid  adj. 1. гнілы, гнıласны 2. infml
агıдны; putrid weather агıднае надвор’е
putsch  n. путч
puzzle1  n. 1. пазл, загадка, галаваломка;
a crossword puzzle крыжаванка, красворд
2. цяжкае пытанне, праблема; задача
puzzle2  v. азадачваць; збянтэжваць;
puzzle about/over smth. ламаць галаву над
чым-н.
puzzle out  phr.v. разгадаць
puzzlement  n. fml збянтэжанасць
puzzler  n. infml цяжкае пытанне, цяжкая задача
pygmy1  n. пігмей; карлік
pygmy2  adj. карлікавы
pyjamas  n. піжама; He was wearing striped pyjamas. На iм была пiжама ў палоску.
pylon  n. 1. archit. пілон, апора 2. слуп;
мачта
pyramid  n. пiрамда (у розных знач.);
the Pyramids егıпецкія пірамıды
pyromania  n. піраманія, цяга
да падпалу
pyromaniaс  n. піраманьяк,
піраман
pyrotechnics  n. tech. піратэхніка
Pyrrhic victory  n. пıрава перамога
Pythagoras’ theorem  n.
math. тэарэма Піфагора
python  n. zool. пiтон

Qq
Q q  n. 17-я літара англійскага алфавіта
Q, q. (пісьмоваe скар. ад question) пытанне
QC  (пісьмоваe скар. ад Queen’s
Counsel) каралеўскі адвакат
quack1  n. краканне (качак)

quail
quack2  v. каркаць; кракаць (пра
птушку)
quack3  n. infml знахар, шарлатан; a
quack doctor доктар-шарлатан
quackery  n. шарлатанства
quad  n. вучэбны пляц
quadrangle  n. 1. math. чатырохвугольнік, чатырохкутнік 2. чатырохвугольны/чатырохкутны двор або пляц, акружаны
дамамі
quadrangular  adj. чатырохкутны, чатырохвугольны
quadrant  n. 1. math. квадрант (чвэрць
круга, шара, акружнасці) 2. tech. сектар
quadrantаl  adj. math. чацвярны;
квадрантны
quadraphonic  adj. (таксама
quadrophonic) квадрафанıчны (пра гуказапіс
і гукаўзнаўленне)
quadratic  adj. math. квадратны
quadrilateral1  n. math. чатырохвугольнік, чатырохкутнік
quadrilateral2  adj. чатырохбаковы
quadrille  n. кадрыля (танец)
quadruped  n. zool. чатырохногая
жывёліна (асабліва млекакормячая)
quadruple1  n. чатырохкратны памер
quadruple2  adj. 1. чацвярны, з чатырох частак; чатырохкратны 2. у чатыры
разы большы; чатырохразовы
quadruple3  v. павялıчваць у чатыры разы; павялıчвацца ў чатыры разы
quadruplet   n. адзıн
з чатырох блізнят
quadruplicate  n. адзıн з чатырох аднолькавых экзэмпляраў (асабліва пра
дакументы); in quadruplicate у чатырох экзэмплярах
quaff  v. dated or lit. 1. піць вялıкімі
глыткамі; піць залпам 2. выпіваць (бакал,
чарку)
quaffer  n. п’яніца
quagga  n. zool. квага
quaggу  adj. дрыгвяны, дрыгвянıсты,
багнıсты, тваністы
quagmire  n. 1. балота,
дрыгва, багна 2. цяжкае або небяспечнае
становішча
quail1  n. zool. (pl. quails or quail) 1. перапёлка 2. курапатка 3. мяса перапёлкі; мяса
курапаткі
quail2  v. lit. 1. здрыгануцца; задрыжэць
2. спалохацца; баяцца; жахацца; quail at/
before smb./smth. баяцца каго-н. або чаго-н.

quaint
quaint  adj. 1. вычварны, мудрагелісты;
старамодны; one of those quaint British
traditions адна з тых старамодных брытанскіх традыцый 2. дзıўны, дзівацкі, незвычайны; quaint Japanese customs дзıўныя японскія звычаі; a man of quaint humour дзівак,
эксцэнтрычны чалавек
quake1  n. 1. дрыжанне; трымценне;
трапятанне; уздрыг 2. infml землетрасенне,
землятрус
quake2  v. дрыжаць; трэсціся; калацıцца;
quake with fear/with cold дрыжаць ад страху/ад холаду; The explosion made the whole
building quake. Ад выбуху здрыгануўся ўвесь
будынак.
Quaker  n. relig. квакер
Quakerish  adj. hist. квакерскі
quaking  adj. дрыжачы
quaky  adj. хıсткі, няўпэўнены, няўстойлівы
qualiﬁcation  n. 1. кваліфікацыя;
падрыхтаванасць, прыгоднасць (да чаго-н.);
вопыт работы; Eva has excellent academic
qualiﬁcations, but no work experience. Eва мае
добрую акадэмічную падрыхтоўку, але не
мае вопыту работы. 2. дыплом; атэстат;
пасведчанне; ступень; a medical qualiﬁcation
медыцынскі дыплом
qualiﬁed  adj. 1. кваліфікаваны,
кампетэнтны, дасведчаны; якı мае дыплом,
атэстат; a fully qualiﬁed doctor кампетэнтны
ўрач; a qualiﬁed engineer высокакваліфікаваны інжынер 2. (for) прыгодны (для чаго-н.);
qualiﬁed for a post прыгодны для пасады
3. абмежаваны, зроблены з агаворкай; take a
word in a qualiﬁed sense ужыць слова ў вузкім сэнсе
qualiﬁer  n. ling. вызначальнік; спецыфікатар
qualify  v. 1. рыхтаваць (каго-н.) да
якой-н. мэты; рабıць адпаведным, падрыхтоўваць; кваліфікаваць; qualify oneself for a post/
job рыхтавацца да якой-н. пасады/працы
2. стаць спецыялıстам у якой-н. галіне 3. атрымліваць дыплом, атэстат, пасведчанне; He
qualiﬁed in London to teach English. Ён атрымаў дыплом выкладчыка англійскай мовы ў
Лондане. 4. быць кампетэнтным; I am not
qualiﬁed to judge. Не мне судзіць. 5. ling.
азначаць
qualifying  adj. sport кваліфікацыйны, адборачны; a qualifying match адборачны матч; the qualifying rounds адборачныя
спаборніцтвы; папярэднія выступленні
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quarantine
qualitative  adj. 1. якасны; qualitative analysis якасны аналіз; а qualitative
adjective ling. якасны прыметнік 2. аўтарытэтны; а qualitative judgement аўтарытэтная
думка
quality1  n. 1. якасць, гатунак; уласцıвасць; adequate quality дабраякаснасць;
low/high quality нıзкая/высокая якасць;
premium/prime quality вышэйшая якасць
2. якасць, уласцıвасць, адзнака, характэрная
асаблıвасць, прымета; You need special
qualities to work as a nurse. Каб працаваць
медыцынскай сястрой, вам патрэбна мець
пэўныя асабістыя якасці.
quality2  adj. высакаякасны, высокай
якасці
quality assurance  n. забеспячэнне якасці (прадукцыі)
quality control  n. кантроль,
праверка якасці; кіраванне якасцю
quality label  n. знак якасці
qualm   n. (about) 1. сумненне,
няўпэўненасць; хістанне; He had no qualms
about working in а foreign country. Ён без роздуму згадзіўся працаваць за мяжой. 2. неспакой, трывога; feel some qualms about
the future адчуваць страх перад будучыняй
quandary  n. цяжкае становішча,
дылема; цяжкасць; збянтэжанасць, неўразуменне; be in a quandary быць у цяжкім
становішчы; не ведаць, як дзейнічаць
quantа  pl. → quantum
quantiﬁer  n. ling. квантыфікатар
quantify  v. вызначаць колькасць;
выяўляць колькасць; падаваць у колькаснай
форме
quantitative  adj. 1. колькасны;
quantitative analysis колькасны аналіз 2. якı
паддаецца колькаснаму вылічэнню; якı можна змераць
quantity  n. 1. колькасць; а large/
considerable quantity вялıкая/значная колькасць; in quantity у вялıкай колькасці,
дастаткова 2. доля, частка; There’s only a
small quantity left. Засталася толькі нязначная
частка.
quantum  n. (pl. quanta) phys.
квант; а quantum of energy квант энергіі
quantum mechanics  n.
phys. квантавая механіка
quantum theory  n. phys. квантавая тэорыя
quarantine1  n. 1. каранцıн; ізаляцыя; а quarantine inspection каранцıнны

quarantine
агляд; a vessel held in quarantine судна, на
якое накладзены каранцıн; keep/retain smb.
in quarantine утрымліваць каго-н. на каранцıне 2. ізалятар; put smb. in/under quarantine змясцıць каго-н. у ізалятар
quarantine2  v. 1. падвяргаць каранцıну; утрымліваць на каранцıне 2. падвяргаць ізаляцыі; quarantine an aggressor
nation ізаляваць краıну-агрэсара
quark  n. phys. кварк
quarrel1  n. 1. спрэчка, сварка; звадка;
a quarrel about/over smth. спрэчка з-за чаго-н.;
make up/patch up a quarrel памірыцца; seek
a quarrel шукаць сваркі 2. : have no quarrel
with smb./smth. не мець нічога супраць каго-н./чаго-н.; I have no quarrel with him. Мне
няма за што на яго крыўдзіцца.
quarrel2  v. (with, about/over) сварыцца; спрачацца
quarrelling  п. сваркі; There was
constant quarrelling in their family. У іх сям’і
заўсёды былі сваркі.
quarrelsome  adj. задзıрысты; прыдзıрлівы; сварлıвы
quarry1  n. 1. кар’ер, адкрытая вырабатка; а stone quarry каменяломня 2. здабыча; дзічына; намечаная ахвяра
quarry2  v. распрацоўваць кар’ер; здабываць (камень з кар’ера)
quarry stone  n. tech. бут, бутавы
камень, плітняк
quart  n. 1. кварта (мера вадкасці) (in the
UK = 1,14 л., in the US = 0,94 л.) 2. пасудзіна
ёмістасцю ў адну кварту ♦ put a quart into
a pint pot рабıць немагчымае
quarter1  n. 1. чвэрць, чацвёртая частка; a quarter of a mile чвэрць мıлі; a page
and a quarter старонка з чвэрцю 2. чвэрць
гадзıны, пятнаццаць хвілıн; I’ll meet you in а
quarter of an hour. Суcтрэнемся праз чвэрць
гадзіны. 3. квартал, чвэрць года, тры месяцы
4. квартал; а residential quarter квартал
жылых дамоў; раён, частка горада; a student
quarter студэнцкі гарадок; in the industrial
quarter of the city у прамысловым раёне горада 5. AmE манета вартасцю чвэрць долара
(25 цэнтаў) 6. квадра; the quarters of the
moon квадры Месяца
quarter2  v. 1. дзялıць, падзяляць на
чатыры роўныя часткі; quarter an apple
падзялıць яблык на чатыры роўныя часткі
2. fml раскватароўваць, ставіць на пастой;
quarter troops in the city раскватараваць
войска ў горадзе
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queen
quarter-ﬁnal  n. sport 1. чвэрцьфінальная гульня 2. pl. quarter-ﬁnals чвэрцьфінал; enter/reach the quarter-ﬁnals выйсці
ў чвэрцьфінал
quarterly1  n. перыядычнае выданне,
якое выходзіць раз у тры месяцы; квартальнік
quarterly2  adj. трохмесячны, квартальны, штоквартальны; a quarterly magazine штоквартальны часопіс
quarterly3  adv. раз у квартал, раз у
тры месяцы, паквартальна; I pay my rent
quarterly. Я плачу за кватэру паквартальна.
quartern  n. чвэрць, чвэртка, чацвёртая частка
quarters  n. pl. 1. памяшканне, жыллё, кватэра; summer quarters летняе памяшканне; the King’s quarters рэзідэнцыя караля2. казарма
quartet  n. 1. mus. квартэт 2. infml група з чатырох чалавек 3. poet. страфа з чатырох радкоў
quartz  n. geol. 1. кварц (мінерал) 2. кварцавы крышталь; a quartz gold watch залаты
кварцавы гадзıннік
quasar  n. astron. квазар
quash  v. 1. law ануляваць, адмяняць;
quash charges against smb. зняць абвінавачанне з каго-н.; quash a sentence ануляваць
судзıмасць 2. fml заглушаць; знішчаць, руйнаваць; quash a person знıшчыць чалавека;
quash one’s feelings заглушаць пачуцці
quasiatom  n. phys. квазіатам,
квазіaтaмнае ўтварэнне (з часцінак)
quatercentenary  n. чатырохсотгадовы юбілей, чатырохсотгоддзе; the
quatercentenary of Shakespeare’s birth чатырохсотгоддзе з дня нараджэння Шэкспıра
quatrian  n. poet. чатырохрадкоўе,
катрэн (у санеце)
quaver1  n. 1. дрыжанне голасу 2. трэль
3. BrE, mus. восьмая нота
quaver2  v. 1. дрыжаць, вібрыраваць;
гаварыць дрыготкім голасам; She quavered
out her little song. Дрыжачым голасам яна
выканала песеньку. 2. выводзіць трэлі
quay  n. прычал; набярэжная
quayside  n. мол, прыстань; on/at the
quayside на прыстані
queen  n. 1. каралева; the Queen of
England каралева Áнгліі; Elizabeth II became
Queen of England in 1952. Елізавета ІІ стала
каралевай Англіі ў 1952 годзе. 2. багıня,
царыца; а queen of beauty багıня прыгажосці

queen-apple
3. матка (у пчолаў) 4. дама (карта); а queen
of hearts чырвовая дама 5. каралева, ферзь
(у шахматах)
queen-apple  n. bot. айва
queenly  adj. велічны, вялıкасны; She
gave a queenly wave as she rode past. Яна
велічна памахала рукою, праязджаючы міма.
queen mother  n. каралева-маці
queer1  n. slang гомасексуалıст
queer2  adj. 1. dated дзıўны, незвычайны,
дзівакаваты, нязвыклы; а queer act дзıўны
ўчынак; What a queer story! Якая незвычайная гісторыя! 2. slang гомасексуальны
queer3  v. 1. псаваць 2. ашукваць, абдурваць; махляваць ♦ queer smb.’s pitch/queer
the pitch (for smb.) BrE, infml прычыняць
непрыемнасці (каму-н.)
queerly  adv. 1. дзıўна, незвычайна
2. дзівакавата 3. падазрона; няпэўна
queerness  n. дзıўнасць, незвычайнасць
quell  v. 1. падаўляць, знішчаць, нıшчыць;
quell the opposition знıшчыць апазıцыю;
quell an attempt сарваць спробу 2. супакойваць, аслабляць, змякчаць; quell one’s fears
падавıць у сабе страх; quell one’s passions
утаймаваць пачуцці
quench  v. 1. наталяць, заспакойваць;
quench one’s thirst наталıць смагу 2. fml
тушыць, гасıць; quench a ﬁre тушыць пажар
3. падаўляць, знішчаць (пачуцці, жаданні);
quench one’s desire падавıць жаданне;
quench hope разбурыць надзею
quenchless  adj. нязгасны, няўтольны; a quenchless ﬂame вечны агонь
quern  n. ручны млынок (для кавы,
перцу)
querulous  adj. 1. fml незадаволены,
бурклıвы, раздражнёны; a querulous tone
незадаволены тон 2. жаласны, жаласлівы; а
querulous voice жаласны голас
query1  n. 1. пытанне; We will answer
your queries by letter. Мы адкажам на вашы
пытанні ў лісце. 2. пытальнік (на палях кнігі)
query2  v. 1. выказваць сумненне; query
a statement выказваць сумненне наконт заявы 2. fml задаваць пытанне
query language  n. comput.
мова запытаў
quest1  n. fml пошукі, пагоня (за чым-н.);
in quest of smb./smth. у пошуках каго-н./чаго-н.
quest2  v. fml шукаць, адшукваць; quest
for smth. шукаць што-н.
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quibble
question1  n. 1. пытанне; May I ask a
question? Можна задаць пытанне? 2. праблема, справа; пытанне, якое абмяркоўваецца;
economic/social questions эканамıчныя/сацыяльныя праблемы 3. сумненне; пярэчанне;
There is no question about it. У гэтым ніхто не
сумняваецца. ♦ beyond question без сумнення; in question згаданы; out of the question
безумоўна, нават гаворкі няма; without
question без сумнення; bring/throw smth.
into question ставіць што-н. пад сумненне,
аспрэчваць
question2  v. 1. пытаць, пытацца; задаваць пытанні; распытваць; question smb.
(about/on smth.) распытваць каго-н. (пра
што-н.); дапытваць; He was arrested and
questioned about the missing money. Яго
арыштавалі і дапытвалі пра грошы, што прапалі. 2. сумнявацца, падвяргаць сумненню;
question a decision сумнявацца ў правільнасці рашэння; I question whether he is right.
Я не ўпэўнены, што ён мае рацыю.
questionable  adj. 1. няпэўны;
ненадзейны; сумнıўны; а questionable statement заява, якая не выклікае даверу 2. падазроны, якı мае дрэнную рэпутацыю
questioning1  n. 1. распытванне,
выведванне 2. допыт; The police called him in
for questioning. Яго выклікалі на допыт у паліцыю.
questioning2  adj. запытальны, дапытлівы; She gave him a questioning look. Яна
паглядзела на яго запытальна.
questioningly  adv. пытальна,
запытальна, запытліва, дапытліва
question mark  n. пытальнік
♦ a question mark over/against smth. няўпэўненасць у дачыненні да чаго-н.
questionnaire  n. (on/about) анкета; апытальнік; апытальны ліст
question tag  n. ling. кароткае
агульнае пытанне (у другой частцы расчлянёнага пытання); You are from London, aren’t
you? Вы з Лондана, ці не так?
queue1  n. 1. чарга; stand in a queue стаяць
у чарзе; join the queue стаць у чаргу
2. comput. чарга, чарговасць
queue2  v. 1. стаяць у чарзе; станавıцца ў
чаргу; queue up for smth. стаяць у чарзе за
чым-н. 2. comput. ставіць у чаргу
quibble1  n. прыдзıрка; заўвага; I have
just one quibble – there is a spelling mistake
here. У мяне адна заўвага – тут ёсць арфаграфічная памылка.

quibble
quibble2  v. вышукваць недахопы; прыдзірацца, чапляцца; quibble about/over smth.
прыдзірацца да чаго-н.
quibbling  adj. прыдзıрлівы
quiche  n. пірог з заварным крэмам і рознай начынкай
quick1  adj. 1. хуткі, шпаркі; а quick
journey кароткатэрміновая паездка; be quick
спяшацца; at a quick pace у хуткім тэмпе,
хутка; a quick ﬁx скараспелае рашэнне; a quick
pulse часты пульс 2. кемлівы; знаходлівы;
дасцıпны; a quick child кемлівае дзіця ♦ have
a quick temper мець запальчывы характар,
круты нораў
quick2  adv. хутка, шпарка; Come back
quick – something terrible has happened. Хутчэй вяртайся – здарылася нешта страшнае.
♦ as quick as a ﬂash з хуткасцю маланкі,
імгненна; quick off the mark адразу, у хуткім
часе пасля таго, неўзабаве
quicken1  v. fml 1. ажыўляць, абнаўляць;
паскараць 2. выклікаць, абуджаць; quicken
smb.’s imagination абудзıць чыю-н. фантазію; quicken smb.’s interest in smth. выклікаць у каго-н. цікавасць да чаго-н.;
quickening  n. 1. ажыўленне, абнаўленне прыроды 2. паскарэнне
quick-freeze  v. 1. хутка замарожваць (прадукты) 2. хутка замярзаць (пра
прадукты)
quick grass  n. bot. пырнік
quickie  n. infml 1. наспех выпушчаная
прадукцыя; халтура (пра кнігу, фільм і да т.п.)
2. зробленае ў спешцы; a quickie divorce
паспешлівы развод
quicklime  n. нягашаная вапна
quickly  adv. хутка, неадкладна; She
walked quickly across the road. Яна хутка
перайшла дарогу.
quickness  n. 1. хуткасць, шпаркасць,
скорасць 2. быстрыня, жвавасць 3. кемлівасць, цямлівасць, знаходлівасць 4. запальчывасць, раздражняльнасць
quicksand  n. (таксама pl. quicksands) 1. geol. плывун; зыбкі пясок 2. багна
(перан.); get caught in the quicksands трапіць у багну
quick-sighted  adj. 1. якı мае добры зрок 2. пранıклівы
quicksightedness  n. 1. вастрыня зроку 2. пранıклівасць
quicksilver1  n. 1. chem. ртуць 2. рухавасць, жвавасць ♦ have quicksilver in one’s
veins быць вельмі жвавым чалавекам
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quilt
quicksilver2  adj. 1. яркі, бліскучы
2. lit. рухавы, жвавы
quickstep  n. 1. квıкстэп, хуткі танец
2. mil. марш у хуткім тэмпе
quick-tempered  adj. запальчывы, гарачы, раздражнёны
quick-witted  adj. 1. знаходлівы,
кемлівы 2. дасцıпны
quick-wittedly  adv. 1. знаходліва,
кемліва 2. дасцıпна
quid  n. (pl. quid) BrE, infml фунт стэрлінгаў; Can you lend me ﬁve quid? Пазыч мне,
калі ласка, пяць фунтаў.
quid pro quo  n. лацін. паслуга за паслугу, кампенсацыя
quiet1  n. 1. цішыня, маўчанне, спакой;
the quiet of the mind душэўны спакой
2. спакой, мір; live in peace and quiet жыць у
мıры і спакоі ♦ on the quiet па сакрэце
quiet2  adj. 1. цıхі, бясшумны, нячутны; quiet footsteps бясшумныя крокі, quiet
neighbours спакойныя суседзі 2. спакойны,
нерухомы; а quiet river спакойная рака
3. цıхі, спакойны; quiet sleep ціхамıрны сон
♦ keep quiet about smth./keep smth. quiet
трымаць што-н. у сакрэце
quiet3  v. супакойваць; супакойвацца;
спыняць; уціхамıрваць; уціхамıрвацца; уцıхнуць; quiet a baby супакоіць дзіця; quiet
the pulse адрэгуляваць пульс; The wind
quieted. Beцер супакоіўся.
quieten  v. супакойваць; супакойвацца; уціхамıрваць; уціхамıрвацца; quieten
smb./smth. down супакоіць каго-н./што-н.;
The chatter quietened brieﬂy when she came
into the room. Балбатня хутка сціхла, калі яна
зайшла ў пакой.
quietly  adv. 1. цıха, бясшумна; Peter
spoke so quietly I could hardly hear him. Пётр
гаварыў так ціха, што я ледзь чуў яго. 2. мıрна, спакойна
quietness  n. 1. цішыня, бясшумнасць 2. спакой
quietude  n. lit. цішыня; спакой
quiff  n. грыўка
quill  n. 1. птушынае пяро 2. (гусıнае)
пяро для пісьма
quilt1  n. 1. падшываная коўдра; a quilt of
grey clouds лахматыя шэрыя хмары 2. піке
(тканіна) 3. пікейнае пакрывала
quilt2  v. 1. падшываць, прашываць; падбіваць ватай 2. сшываць 3. зашываць (у падкладку, пояс)

quilted
quilted  adj. падшываны, падбıты ватай, вацıнам і да т.п.; a quilted coat падшыванае паліто; ватоўка
quilting  n. 1. шыццё; падшыванне,
падбıўка 2. піке (тканіна) 3. крыжападобнае
шво
quin  n. BrE, infml = quintuplet
quince  n. bot. айва
quincentenary1  n. fml пяцісотгадовы юбілей, пяцісотгоддзе
quincentenary2  adj. fml пяцісотгадовы
quinine  n. chem. хінıн
quinoa  n. bot. лебяда
quinquennial1  n. 1. fml пяцігоддзе 2. магістрат з паўнамоцтвамі на пяць
гадоў
quinquennial2  adj. 1. fml якı працягваецца пяць гадоў 2. якı адбываецца кожны пяты год
quinquennium  n. (pl. -ia) fml
пяцігоддзе
quint  n. AmE, infml = quintuplet
quintessence  n. fml 1. квінтэсенцыя, сутнасць 2. дасканаласць; John is the
quintessence of good manners. Джон – гэта
прыклад добрага густу.
quintessential  adj. асноўны, найбольш істотны
quintet  n. 1. mus. квінтэт 2. mus. музычны твор для пяцı галасоў або інструментаў 3. група з пяцı чалавек або прадметаў
quintuplet  n. адзıн з пяцı блізнят
quintuplicate1  n. 1. набор з пяцı
аднолькавых прадметаў 2. пяць аднолькавых
копій; typed in quintuplicate надрукаваны ў
пяцı экзэмплярах
quintuplicate2  adj. 1. (існуючы)
у пяцı копіях, экзэмплярах 2. адзıн з пяцı
аднолькавых экзэмпляраў
quintuplicate3  v. рабıць што-н.
у пяцı экзэмплярах
quip1  n. 1. разумная заўвага; make a quip
рабıць разумную заўвагу
quip2  v. рабıць разумную заўвагу
quirk1  n. 1. паварот, выгіб, выгін; a
quirk of fate нечаканы паварот лёсу 2. вы
крут, выкрутас; хıтрасць; дзівацтва
quirk2  v. 1. каламбурыць 2. насміхацца,
кпіць, падколваць, яхıднічаць, высмейваць
quirkiness  n. вычварнасць, мудрагелістаць, дзівацтва
quirky  adj. 1. выкрутлівы, спрытны
2. дзıўны, нязвычны; вычварны, мудрагелісты
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quizmaster
quirly  n. AmE, slang цыгарка, самакрутка
quisle  v. здраджваць радзıме; быць здраднікам
quisling  n. квıслінг, здраднік
quit  v. infml 1. пакідаць, кідаць; quit
one’s family кıнуць сям’ю; quit the place
перасялıцца ў ıншае месца 2. кідаць, канчаць,
спыняць; quit smoking кıнуць курыць; quit
school кıнуць школу 3. спыняць спробы;
адмаўляцца ад спробы зрабıць (што-н.)
quite  adv. 1. цалкам; 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. амаль; у
некаторай ступені; больш-менш; даволі, досыць; quite a good fellow зусıм нядрэнны хлопец ♦ quite a/the smth. сапраўды, на самай
справе; She is quite a beauty. Яна сапраўдная
прыгажуня.
quits  adj. infml у разлıку; call it quits
канчаць, спыняць якую-н. дзейнасць; At 12
o’clock we decided to call it quits. У дванаццаць гадзін мы вырашылі скончыць работу.
♦ be quits (with smb.) разлічыцца (з кім-н.);
расквітацца (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 адступае перад цяжкасцямі; баязлıвец 2. гультай; лайдак,
абібок, лежань
quiver1  n. калчан
quiver2  n. дрыжыкі, трапятанне; not
a quiver of an eyelid ≅ вокам не маргнуць
quiver3  v. дрыжаць дробнымі дрыжыкамі; quiver with fear/with cold дрыжаць ад
страху/холаду
quiveringly  adv. з дрыжаннем
Quixote  n. fml донкіхот
quixotic  adj. iron., fml донкіхоцкі
quixotically  adv. па-донкіхоцку
quiz1  n. 1. серыя пытанняў; віктарына;
а quiz show радыёвіктарына, тэлевіктарына
2. кантрольнае апытанне (у класе); вусная
або пісьмовая праверка
quiz2  v. 1. апытваць; праводзіць апытанне; праводзіць вусную або пісьмовую праверку; quiz a class in history апытаць клас на
ўроку гісторыі 2. : quiz smb. about/on/over
smth. выпытваць каго-н. пра што-н., выпытваць што-н. у каго-н.; дапытваць каго-н.
quizmaster  n. вядучы ў радыёабо тэлевiктарыне

quizzer
quizzer  n. насмешнік; выскаляка, вышчарка
quizzery  n. насміханне; выскалянне
quizzical  adj. 1. насмешлівы, жартаўлıвы; a quizzical glance насмешлівы позірк; a quizzical remark жартаўлıвая заўвага
2. дзівакаваты; дзıўны
quizzically  adv. 1. жартаўлıва, насмешліва 2. дзівакавата; дзıўна; камıчна
quod  n. infml, dated турма, астрог
quod vide  лацін. глядзı (на пэўнай старонцы)
quoit1 () n. sport 1. кідальнае кальцо
2. pl. quoits кіданне ў цэль
quoit2 () v. sport кідаць у кальцо y цэль
quorum  n. лацін. кворум; We have
a quorum. У нас ёсць кворум.
quota  n. 1. доля, частка, квота; There
is a strict quota on imports and exports. Ёсць
квота на імпарт і экспарт. 2. мінімальная
колькасць, неабходная для выбраныня кандыдата
quotable  adj. 1. варты цытавання;
афарыстычны 2. прыдатны для цытавання;
прыстойны
quotation  n. 1. цытата; цытаванне;
a quotation from the Bible цытата з Бıбліі
2. econ. цана; расцэнка; Can you give me a
quоtation for building a garage? У колькі
абыдзецца будаўніцтва гаража?
quotation marks  n. pl. двукоссе
quote1  n. infml 1. цытата 2. pl. quotes
двукоссе 3. цана, расцэнка
quote2  v. 1. цытаваць; прыводзіць чые-н.
словы; She quoted from a newspaper article.
Яна прывяла цытату з газетнага артыкула.
2. рабıць спасылку; спасылацца; May I quote
you on that? Можна пры гэтым спасылацца на
вас? 3. econ. назначаць цану, стаўку; quote
a price on a house назначыць цану за дом
quoteworthy  adj. дастойны, варты цытавання
quotidian  adj. fml 1. штодзённы,
якı штодня паўтараецца 2. банальны, звычайны; а quotidian thought банальная думка
quotient  n. 1. math. дзель 2. частка,
доля; electoral quotient колькасць галасоў,
неабходных для выбрання кандыдата 3. паказчык; каэфіцыент; intelligence quotient
(IQ) паказчык разумовых здольнасцей
Quran, Qur’an  n. Каран
q.v.  (скар. ад лацін. quod vide) гл.
(глядзі на пэўнай старонцы)

racer
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qwerty, QWERTY n. стандартнае размяшчэнне лıтар на клавіятуры пıшучай машынкі або камп’ютaра (з лацінскім шрыфтам)

Rr
R, r  n. 18-я літара англійскага алфавіта
♦ the three Rs (reading, (w)riting, (a)rithmetic)
азынавукі (чытанне, пісьмо, арыфметыка)
Ra  n. myth. Ра (бог сонца ў Старажытным Егіпце)
rabbi  n. (pl. rabbis) 1. рабін 2. bibl. рабі, настаўнік
rabbit1  n. zool. трус
rabbit2  v. паляваць на труса або зай
 ца;
ставіць пастку на трусоў абозайцoў
rabbit on  phr.v. BrE, infml (about)
гаварыць
 (доўга, падрабязна, шматслоўна),
плявузгаць
rabbit-hearted  adj. баязлівы, з заячай душой
rabble  n. 1. натоўп;
 a rabble of children
натоўп
 дзяцей 2. the rabble зброд
rabble-rouser  n. дэмагог; падбухторшчык
rabid  adj. 1. люты, раз’юшаны, раз’ят
раны; rabid hatred шалёная/лютая
 нянавісць
2. шалёны, ашалелы;

a rabid dog шалёны
сабака
rabidity  n. лютасць,

раз’юшанасць

rabies  n. med. шаленства; вадабоязь

raccoon  n. (таксама racoon) 1. zool.
янот 2. футра янота; а raccoon collar янотавы каўнер
race1  n. 1. спаборніцтва па бегу;
 бег на хуткасць; гонка;

а race boat гоначная лодка
2. pl. the races скачкі; go to the races хадзіць
на скачкі 3. sport дыстанцыя ♦ a race against
time/the clock гонка
 на час
race2  v. 1. спаборнічаць на хуткасць;

удзельнічаць у гонках 2. удзельнічаць

у скачках 3. імчацца,

несціся
race3  n. 1. раса; without distinction as to
race без расавых адрозненняў 2. род; племя;
этнас; the human race род чалавечы

racecard  n. BrE праграма скачак

racecourse  n. BrE, sport іпадром
racehorse  n. скакавыконь
raceme  n. bot. кісць, гронка
race meeting  n. BrE скачкі
racer  n. 1. гоншчык 2. скакавы конь,
скакун 3. гоначнае

судна; гоначная яхта
 4. гоначны аўтамабіль

racetrack
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racetrack  n. sport 1. трэк 2. AmE
іпадром
race walking  n. спартыўная хадзьба
rachides  pl. → rachis
rachis  n. (pl. rachides) 1. anat. пазваночнік, хрыбет 2. bot. асцюк
rachitic  adj. med. рахітычны
rachitis  n. med. рахт
racial  adj. расавы; рассцкі; racial discrimination расавая дыскрымінацыя; racial
prejudice расавыя забабоны
racialism  n. BrE, dated расзм
racialist  n. BrE, dated расст
racing  n. 1. спаборніцтва на хуткасць;
foot racing бег на хуткасць; motor racing
аўтагонкі 2. скачкі
racing car  n. BrE гоначны аўтамабль
raсism  n. 1. расзм 2. расавая дыскрымінацыя
raсist  n. расст
rack1  n. 1. вешалка (з кручкамі) 2. палца,
стэлаж; a luggage rack палца для рэчаў
(у аўтобусе, цягніку); The dishes are on the
plate rack. Посуд на сушылцы. 3. the rack
hist. дыба
rack2  n. : ♦ go to rack and ruin пайсц
прахам, зншчыцца, загнуць
rack3  v. мучыць; мучыцца ♦ rack one’s
brains ламаць сабегалаву
racket1  n. (таксама racquet) ракетка
(для гульні ў тэніс, бадмінтон і да т.п.)
racket2  n. 1. infml шум; лямант; грукат;
make a racket шумець, крычаць, лямантаваць 2. падман; махлярства; афера; be in on a
racket быць удзельнікам аферы 3. infml рэкет;
шантаж; вымаганне
racket3  v. infml. шумець, грымець, грукатаць; парушаць (цішыню, спакой)
racketeer1  n. рэкецр; вымагальнік;
махляр; аферыст
racketeer2  v. 1. вымагаць (грошы);
шантажыраваць 2. займацца аферамі
racketeering  n. 1. вымаганне;
шантаж 2. махлярства; аферы 3. крымінальная дзейнасць (арганізаваная)
rackety  adj. шумны; бязладны; хаатычны
racking  adj. 1. пакутлівы; a racking
toothache нясцерпны зубныболь 2. празмерны, непасльны (пра падатак, арэндную плату і да т.п.)
racoon  = raccoon
racquet  = racket1
racy  adj. пікантны (у розных знач.); жвавы;
энергчны; racy humour каларытны гумар;
racy jokes пікантныя жарты

radiobroadcast
radar1  n. 1. радар; радыёлакатар 2. радыёлакацыя
radar2  adj. радыёлакацыйны, радарны;
а radar transmitter радыёлакацыйны перадатчык
radar trap  n. радарная пастка
radial  adj. 1. радыяльны 2. anat. прамянёвы
radiance  n. 1. ззянне; the sun’s radiance сонечнае ззянне 2. бляск, прамянстасць
radiant  adj. 1. зіхатлвы, радасны;
бліскучы; radiant beauty асляпляльная прыгажосць 2. праменны; radiant heat цеплавое
выпраменьванне
radiate  v. 1. выпраменьваць; выпраменьвацца; вылучаць; вылучацца (пра святло,
цяпло, промні) 2. ззяць, зіхацець, блішчаць;
Her eyes radiated love and joy. Яе вочы свяціліся любоўю і радасцю; He radiated energy
and self-conﬁdence. Ад яго зыходзілі энергія і
самаўпэўненасць. 3. разыходзіцца промнямі,
выходзіць з адной кропкі
radiation  n. phys. радыяцыя; выпраменьванне; atomic radiation ядзернае выпраменьванне; radiation sickness med. прамянёвая хвароба
radiator  n. 1. радыятар, батарэя
(ацяплення) 2. радыятар (у аўтамабілі)
radical1  n. 1. радыкал 2. chem. радыкал
3. math. корань 4. ling. корань (слова)
radical2  adj. радыкальны, карэнны; фундаментальны; radical views радыкальныя перакананні; radical reforms карэнныя рэформы
radii  pl. → radius
radio1  n. 1. (часта the radio) радыё;
send a message by radio перадаць паведамленне па радыё; а radio play радыёпастаноўка; I heard it on/over the radio. Я чуў гэта па
радыё. 2. радыёвяшчанне; radio signal/waves
радыёсігнал/радыёхвалі 3. радыёпрыёмнік;
а portable radio партатыўны радыёпрыёмнік
radio2  v. перадаваць па радыё; пасылаць радыёграму; радзраваць
radioactive  adj. радыеактыўны;
highly radioactive высокарадыеактыўны
radioactivity  n. радыeактыўнасць
radio beacon  n. радыёмаяк
radio beam  n. радыёпрамень
radiobiology  n. радыeбіялогія
radio broadcast1  n. радыёперадача
radiobroadcast2  v. перадаваць
па радыё, вяшчаць

radio button
radio button  n. comput. радыёкнопка; залежная кнопка
radio call  n. радыёпазыўны, радыёсігнал
radiocarbon  n. chem. радыеактыўны вуглярод
radiochemistry  n. радыяхмія
radioecology  n. радыeэкалогія, радыяцыйная экалогія
radiogram  n. 1. dated радыёграма
2. рэнтгенаўскі здымак; рэнтгенаграма 3. радыёла
radiographer  n. рэнтгенолаг, радыёлаг
radiography  n. радыяграфія
radioisotope  n. chem. радыеактыўны ізатоп, радыеізатоп
radiological  adj. 1. радыелагчны; рэнтгеналагчны 2. радыеактыўны
radiologist  n. радыёлаг, рэнтгенолаг
radiology  n. радыялогія, рэнтгеналогія
radiometric  adj. радыеметрычны
radionics  n. радыёэлектроніка
radioscopy  n. рэнтгенаскапя
radio-telephone  n. радыётэлефон
radio telescope  n. радыётэлескоп
radiotherapy  n. med. радыeтэрапя; лячэнне іанізаваным апраменьваннем
radio waves  n. радыёхвалі
radish  n. bot. радыска
radium  n. chem. радый
radius  n. (pl. radii) 1. math. радыус
2. акруга; плошча; раён; within a radius of
action у радыусе дзеяння
radon  n. chem. радон
radwaste  n. infml радыeактыўныя
адходы
rafﬁsh  adj. бесталковы; шалапутны; вульгарны; a rafﬁsh young man маладыраспуснік
rafﬂe1  n. рэчавая латарэя; rafﬂe tickets
латарэйныя білеты
rafﬂe2  v. разыгрываць у латарэю
raft1  n. 1. плыт 2. надзіманая лодка
raft2  v. 1. збіваць/звязваць у плыт 2. сплаўляць лес у плытах 3. пераганяць або перапраўляць на плыце
rafter  n. 1. сплаўшчык; плытагон 2. кроквіна
rag1  n. 1. абрэзак (тканіны); ануча 2. pl.
rags рызманы, рыззё; лахманы; worn to rags
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raid
зношаны, падраны, паношаны ♦ in rags
у лахманах, у рыззі; (from) rags to riches
≅ з гразі ды ў князі
rag2  n. кпны, кепікі; паджартоўванне
rag3  v. 1. BrE, infml кпіць; наўмысна выводзіць з сябе; даймаць насмешкамі 2. (on)
AmE, infml скардзіцца (на каго-н.)
ragamufﬁn  n. (таксама raggamufﬁn) абадранец
rag-and-bone-man  n. BrE
анучнік; старызнік
ragbag  n. 1. мяшок для абрэзкаў
2. усякая ўсячына
rag doll  n. лялька, зробленая з тканны
rage1  n. 1. лютасць; гнеў; шаленства;
blind with rage аслеплены лютасцю; mad
with ragе звар’яцелы ад гневу; be in the rage
with smb. разгневацца на каго-н.; kill a man
in a rage у прыпадку лютасці забць чалавека
2. раз’юшанасць, шаленства, раз’ятранасць;
the rage of the wind шаленства ветру ♦ be all
the rage infml быць вельмі папулярным і
модным
rage2  v. 1. быць у гневе; вар’явацца; шалець, злавацца; rage at/against smb./smth.
злавацца на каго-н./што-н. 2. бушаваць, лютаваць (пра буру, эпідэмію, вайну); The sea
raged. Мора бушавала.
rag fair  n. барахолка
ragged  adj. 1. парваны, падраны; паношаны, зношаны 2. няроўны, рваны; касматы;
ragged clouds рваныя хмары; a ragged beard
касматая барада 3. infml вельмі стомлены
♦ run smb. ragged infml мучыць, змучваць;
мардаваць каго-н.
raggedy  adj. зношаны; a raggedy old
coat пашарпанае паліто
raging  adj. 1. вельмі моцны (пра пачуцці або боль); raging thirst нясцерпная смага; raging headache нясцерпны галаўныболь;
raging jealousy лютая рэўнасць 2. шалёны;
раз’юшаны; неўтаймаваны; a raging sea
раз’юшанае мора
raglan  n. : а raglan sleeve рукаў рэглан
ragman  n. (pl. -men) старызнік
ragout1   n. франц. рагу
ragtime  n. mus. рэгтайм
ragweed  n. bot. амброзія
ragwort  n. bot. старасцень
raid1  n. 1. набег, налёт; рэйд; an air raid
паветраны налёт; a police raid паліцэйская
аблава; make a raid into the enemy camp
зрабць налёт на лагер працўніка 2. налёт
(бандытаў); a raid on a bank налёт на банк

raid
raid2  v. здзейсніць набег, зрабць аблаву
raider  n. налётчык; armed raiders
узброеныя налётчыкі; masked raiders налётчыкі ў масках
rail1  n. 1. поручань 2. папярочка, перакладзіна 3. рэйка 4. чыгунка (від транспарту);
by rail поездам ♦ go off the rails infml збівацца з панталыку; губляць галаву; каццца пад
адхон
rail2  v. 1. (in) абгароджваць, агароджваць
2. (off) адгароджваць; The police railed off the
area where the accident happened. Паліцыя адгарадзіла месца здарэння. 3. пракладаць рэйкі
rail3  v. fml (at/against) лаяцца; наракаць,
скардзіцца; rail against injustice скардзіцца
на несправядлвасць
railing  n. 1. загарадзь, загарадка; плот,
агароджа 2. рэйка; дошка
raillery  n. fml падсмейванне, дабрадушная насмешка
railman  BrE (pl. -men) = railwayman
railroad1  n. AmE чыгунка
railroad2  v. : railroad smb. (into
smth./into doing smth.) прымусіць абоўгаварыць каго-н. зрабць што-н.; The workers
were railroaded into signing the agreement. Рабочых угаварылі падпісаць пагадненне.
railroader  n. AmE = railwayman
railway  n. BrE чыгунка; a railway
time-table расклад цягнікоў; a railway station чыгуначная станцыя; a railway junction
чыгуначны вузел
railwayman  n. BrE (pl. -men) чыгуначнік
rain1  n. дождж; drizzling rain імгла, імжа; pouring/ pelting/driving/torrential rain л-
вень; radioactive rain радыеактыўны дождж;
It looks like rain. Здаецца, збіраецца на дождж.
♦ right as rain зусм здаровы, у парадку; rain
or shine ≅ кроў з носа; пры любых умов ах;
што б там ні было; We’ll be there tomorrow
rain or shine. Заўтра мы там будзем, кроў з
носа.
rain2  v. 1. ісц, лцца (пра дождж); Іt is
raining. Ідзе дождж; It rained very hard. Быў
лівень. 2. 1) сыпаць; абсыпаць; rain kisses/
compliments upon smb. абсыпаць каго-н.
пацалункамі/ кампліментамі 2) сыпацца
(градам), лцца (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.
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rainbow  n. вясёлка
raincloud  n. хмара
raincoat  n. плашч, дажджавк
raindrop  n. дажджавая кропля, дажджынка
rainfall  n. атмасферныя ападкі; an
area with very low rainfall раён з вельмі нзкай колькасцю атмасферных ападкаў
rainforest  n. трапчны лес; вільготныя джунглі; сельва
rainproof  adj. воданепранікальны;
непрамакальны
rainstorm  n. лвень з ураганам, бура,
навальнца
rainwater  n. дажджавая вада
rainwear  n. непрамакальнае адзенне;
непрамакальны абутак
rainy  adj. 1. дажджлвы; rainy weather
дажджлвае надвор’е 2. дажджавы (пра хмару) ♦ save/keep smth. for a rainy day адкладваць што-н. на чорны дзень
raise1  n. AmE прыбаўка (да зарплаты);
ask for a raise прасць аб павелічэнні зарплаты; He got a raise. Яму павысілі зарплату.
raise2  v. 1. падымаць, паднімаць; raise
anchor зняцца з якара; raise one’s eyes узняць
вочы (на каго-н.) 2. : raise one’s voice павышаць голас 3. павышаць; павялчваць; raise
prices павысіць цэны; raise wages павысіць
зарплату 4. выклікаць, параджаць; raise
suspicion узбуджаць падазрэнне 5. вырошчваць; разводзіць; raise cattle разводзіць буйную рагатую жывёлу; raise corn/vegetables/
ﬂowers вырошчваць кукурузу/агародніну/
кветкі 6. гадавац
 ь, выхоўваць (дзяцей) 7. : raise
a question паставіць пытанне 8. збіраць, здабываць (грошы); raise money for charity збірац
 ь грошы на дабрачыннасць ♦ raise one’s
glass (to smb.) падняць бакал (за каго-н.);
сказаць тост; raise one’s hand against smb.
узняць рукуна каго-н., ударыць каго-н.; raise
smb.’s spirits узняць каму-н. настрой, падбадзёрыць каго-н.; He didn’t raise a ﬁnger to
help us. Ён і пальцам не паварушыў, каб дапамагчы нам.
raisin  n. разынка; pl. raisin разынкі
Raj  n. the Raj hist. брытанскае праўленне ў Індыі да 1947 года; under the British
Raj пад брытанскай падлегласцю
raja(h)  n. hist. раджа
rake1  n. граблі; a croupier’s rake лапатка
круп’е ♦ as lean/as thin as a rake худы як
шкілет; сухяк шчэпка

rake
rake2  v. 1. зграбаць граблямі; зараўноўваць 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 мінулае (неадабральна)
rally1  n. 1. збор, сход; мтынг (масавы);
з’езд; a peace rally мтынг у падтрымку мру;
Nazi rallies фашысцкія зборышчы 2. BrE,
sport ралі, аўтаралі 3. аднаўленне сіл
rally2  v. 1. збіраць; збірацца; аб’ядноўваць; аб’ядноўвацца; rally round/around smb.
згуртавацца вакол каго-н. 2. акрыяць, ачуняць,
паправіцца
ram1  n. 1. баран 2. tech. таран 3. the Ram
asrton. Авен (сузор’е) 4. the Ram astrol. Авен
(знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад
гэтым знакам)
ram2  v. тараніць; ram into smth. наляцець
на што-н.; His car was rammed into from behind by a lorry. У ягоную машыну ззаду ўрэзаўся грузавік.
Ramadan   n. relig. рамазан; пост (у мусульман)
ramble1  n. прагулка, шпацыр (бeз пэўнай мэты); We went on a ramble in the park.
Мы пагулялі па парку.
ramble2  v. 1. гуляць, шпацыраваць,
хадзць; ramble through the streets гуляць па
вуліцах; ramble over the country гуляць за
горадам 2. (on) балбатаць, пераскoкваць з
прадмета на прадмет (у размове)
rambler  n. 1. вандроўнік 2. bot. павойная ружа
rambling  adj. 1. бязладны, хаатычны, няскладны (пра мову) 2. паўзучы, павойны (пра расліны)
ramp  n. схіл, нахл
rampage1  n. разгул, буянства; go
on the rampage шалець, лютавац
 ь; вар’явац
 ца
rampage2  v. шалець, буяніць
rampant  adj. 1. нястрымны (пра інфляцыю) 2. буйны, пышны (пра расліннасць)
ran  past → run2
ranch  n. ранча; a poultry ranch птушкаферма; a mink ranch норкавая ферма
rancher  n. уладальнік ранча; жывёлавод
ranch house  n. жылы дом фермера; дом гаспадараранча
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rank
rancid  adj. прагорклы, пратухлы (пра
масла, тлушч і да т.п.)
rancorous  adj. зласлвы; помслівы;
злапамятны
rancour  n. BrE, fml злосць; (патаемная) нянавісць; помслівасць; nurse rancour
against/ towards smb. затойваць злосць на
каго-н. ; without rancour незласлва
random1  n. : ♦ at random наўздагад,
не падумаўшы; наўгад
random2  adj. зроблены або сказаны
наўздагад; выпадковы; хаатычны; a random
remark выпадковая заўвага; A few random
shots were ﬁred. Было зроблена некалькі хаатычных стрэлаў.
rang  past → ring3
range1  n. 1. (of) шэраг; ланцуг, чарада;
серыя; a range of mountains горны ланцуг;
the whole range of events увесь ход падзей
2. дыяпазон 3. сфера, зона; а range of inﬂuence сфера ўплыву 4. дасягальнасць, дальнасць дзеяння 5. палігон ♦ in/within range
(of smth.) у межах (чаго-н.); out of range
недасягальна, недасяжна
range2  v. 1. выстройваць у рад; ставіць
па парадку; range books on the shelf according to size размяшчаць на палцы кнгі па
фармаце 2. (along) распасцірацца, распаўсюджвацца; цягнуцца ўздоўж (чаго-н.) 3. :
be ranged against smb./smth. аб’яднацца супраць каго-н./чаго-н. 4. вагацца; range from/
between вагацца ў пэўных межах; range in
size/length/price вагацца ў памеры/даўжын/
цане5. вандраваць
ranger  n. ляснк, аб’ездчык
rank1  n. 1. становішча, статус 2. званне;
чын; пасада; He was stripped of his rank. Яго
пазбавілі звання. 3. pl. the ranks радавыя;
rise from the ranks прайсцшлях ад радавога
да афіцэра 4. шарэнга; join the ranks уступць
у строй 5. рад, шэраг; the ranks of unemployed рады беспрацоўных ♦ break ranks
парушыць строй
rank2  v. 1. класіфікаваць; даваць ацэнку,
ацэньваць; rank second займаць другое месца 2. выстройваць у рад/шарэнгу; rank the
books on the shelf размяшчаць кнгі на палцы
rank3  adj. 1. сапсаваны; ёлкі; смярдзючы; rank butter прагорклае масла; rank ﬁsh
тухлая рыба; rank smell смурод 2. буйны,
пышны, раскошны (пра расліннасць)
3. празмерны; rank nonsense поўная бязглуздзіца; rank injustice абуральная несправядлвасць

rank and ﬁle
rank and ﬁle  n. the rank and ﬁle
1. mil. радавыя, салдаты, радавы састаў
2. радавыя члены (партыі, арганізацыі)
ranking1  n. размяшчэнне, расстаноўка
па ранжыру (у парадку значнасці, важнасці)
2. the rankings pl. sport спіс лепшых ігракоў
ranking2  adj. якмае вышэйшае званне абовышэйшую пасаду; the ranking member of the embassy кіраўнк пасольства
rankle  v. (with) выклікаць боль; мучыць; It rankled with her. Успамін пра гэта
быў для яе нясцерпны.
ransack  v. 1. (for) абшукваць, абшарваць (дом, чамадан і г.д.); ransack the town
for a book абабегчы горад у пошуках патрэбнай кнгі 2. грабіць, рабаваць; ransack smb.’s
pockets абчысціць чые-н. кішэні
ransom1  n. выкуп; demand a ransom
патрабаваць выкуп ♦ a king’s ransom вялкая
сума; вялкі куш; hold smb. to ransom 1) вымагаць выкуп за каго-н. 2) шантажыраваць
каго-н.
ransom2  v. выкупляць; плацць выкуп
rap1  n. 1. стук; We heard a sharp rap on the
door. Мы пачулі рэзкі стук у дзверы. 2. mus.
рэп 3. AmE, infml абвінавачанне; віна ♦ give
smb. a rap on/over the knuckles infml даць
каму-н. па руках; get a rap on/over the
knuckles infml атрымаць па руках; take the
rap infml незаслужана атрымаць тэрмін
rap2  v. 1. злёгку ўдараць; стукаць, пастукваць; rap on the door пастукаць у дзверы
2. (out) рэзка гаварыць; выкрыкваць; Captain
Blake rapped out an order. Капітан Блэйк выкрыкнуў загад. 3. mus. выконваць рэп ♦ rap
smb. on/over the knuckles крытыкавац
 ь каго-н.
rapacious  adj. fml прагны, хцвы,
ненасытны
rape1  n. згвалтаванне; commit a rape
згвалтаваць
rape2  v. згвалціць, згвалтаваць
rape3  n. bot. рапс
rape oil  n. рапсавы алей
rapid  adj. хуткі, шпаркі; The patient
made a rapid recovery. Пацыент хутка папраўляўся; a rapid thinker кемлівы чалавек
rapid-ﬁre  adj. паспешлівы, паспешны; раптоўны; a rapid-ﬁre talk балбатня без
перадышкі; answer rapid-ﬁre questions адказваць на пытанні, якя задаюць адно за
адным
rаpidity  n. хуткасць, шпаркасць
rapidly  adv. хутка, шпарка
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rash
rapid transit  n. скорасны транспарт (гарадскі)
rapier  n. рапра
rapine  n. грабеж
rapist  n. гвалтаўнк
rapper  n. рэпер
rapport  n. узаемаадносіны; узаемаразуменне; She established a good rapport with her
new colleagues. Яна ўстанавіла добрыя адносіны з новымі калегамі.
rapprochement  n. франц. fml збліжэнне; the sign of a rapprochement between
the two countries сведчанне збліжэння памж
дзвюмакранамі
rapt  adj. 1. захоплены, зачараваны;
a rapt look захоплены позірк 2. паглыблены;
захоплены (чым-н.); rapt in a book паглыблены ў чытанне; rapt in some task захоплены
якой-н. справай
raptor  n. zool. драпежнік
raptorial  adj. zool. драпежніцкі
rapture  n. fml захапленне, экстаз ♦ be
in/go into raptures about/over smb./smth.
быць у захапленні ад каго-н./чаго-н.; She
went into raptures about the spring ﬂowers.
Яна была ў захапленні ад веснавых кветак.
rare1  adj. 1. рэдкі; малараспаўсюджаны;
rare books/postage stamps/metals/gems рэдкія кнгі/ паштовыя маркі/ металы/ каштоўныя камян; This species of plant is becoming
increasingly rare. Гэты від расліны становіцца надзвычай рэдкім. 2. infml рэдкі, выключны; незвычайны; rare courage выключная мужнасць; on the rare occasions у рэдкіх
выпадках
rare2  adj. недасмажаны (асабліва пра мяса); rare roast beef ростбіф з крывёю
rarely  adv. рэдка, зрэдку; She very rarely
complains. Яна скардзіцца вельмі рэдка.
raring  adj. infml поўны запалу, нецярплвасці, імкнення; They are raring to go. Яны
рвуцца ў дарогу.
rarity  n. 1. рэдкасць; малая распаўсюджанасць; Such stamps are expensive because of their rarity. Гэтыя маркі дарагія, таму што яны рэдкія. 2. : an object of great
rarity рарытэт; рэдкая з’ява; дзва
rascal  n. hum. хітрун, шэльма; свавольнік, гарэза; You little rascal! Маленькі нягоднік!; That young rascal is a nephew of mine.
Гэты малы гарэза – мой пляменнік. 2. dated
махляр
rash1  n. med. сып, высыпка; nettle rash
крапўніца

rash
rash2  adj. занадта паспешлівы; неабдуманы, неасцярожны; безразважны; а rash
statement неабдуманая заява; а rash act безразважны ўчынак; Don’t go making any rash
decisions! Не прымай паспешлівых рашэнняў!; It was rather rash of you to lend them
your car. З вашага боку было безразважна пазычаць ім сваю машыну.
rasp1  n. 1. рашпіль 2. скрыгат 3. скрыпучы/рыпучы гук
rasp2  v. 1. скрэбці; саскрабаць 2. скрыгатаць 3. сіпець, хрыпець; in a rasping voice
скрыпучым/рыпучым голасам; rasp out orders хрыпла выкрыкваць загады
raspberry  n. bot. малны; a raspberry
bush малнавы куст; a raspberry ﬁeld малннік; raspberry jam малнавы джэм
raster  n. comput. растр; raster image
растравае адлюстраванне
raster image processor  n.
comput. працэсар растравых адлюстраванняў
rat1  n. 1. zool. пацук; Rats leave a sinking
ship. Пацукі бягуць з карабля, які тоне.
2. infml здраднік; рэнегат; перабежчык
rat2  v. infml 1. стаць рэнегатам/перабежчыкам 2. (on) здрадзіць, выдаць (каго-н.),
данесці (на каго-н.)
rate1  n. 1. норма; памер; birth rate нараджальнасць; crime rate паказчык злачыннасці 2. стаўка, тарыф; такса 3. хуткасць;
тэмп; the rate of growth тэмп росту 4. ﬁnance
курс; the rate of exchange валютны курс;
абменны курс; dollar rate курс долара ♦ at
any rate infml ва ўсякім разе
rate2  v. 1. ацэньваць; падлчваць, лічыць;
What do you rate his fortune at? У якую суму
вы ацэньваеце яго маёмасць? 2. infml лічыць,
разглядаць; меркаваць; She is generally rated
as one of the best modern poets. Яе лічаць адной з найлепшых сучасных паэтак.
rather  adv. 1. да некаторай ступені,
часткова, некалькі, трохі; rather dull/ interesting/ dark/ lengthy даволі нудны/ цікавы/
цёмны/доўгі; Simon’s always been rather a
difﬁcult 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 правільней, сёння раніцай. ♦ rather than лепш, лепей;
ахвотней, пераважна; I had rather/I would
rather/I’d rather я б аддаў перавагу, я палічыў бы за лепшае, я б ахвотней; To be honest
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rattle
I’d rather have a quiet night in front of the TV.
Шчыра кажучы, я б лепей правёў вечар перад тэлевізарам.
ratiﬁcation  n. ратыфікацыя; conditional/partial ratiﬁcation умоўная/частковая ратыфікацыя; an attempt to delay ratiﬁcation of the treaty спроба адкласці ратыфікацыю пагаднення
ratify  v. ратыфікаваць; The treaty was
ratiﬁed by all the member states. Пагадненне
было ратыфікавана ўсімі дзяржавамі-членамі.
rating  n. 1. ацэнка; вызначэнне, устанаўленне кошту; Education has been given a
high-priority rating by the new administration.
Новая адміністрацыя адводзіць адукацыі
прыярытэтную ролю. 2. pl. the ratings рэйтынг; ндэкс папулярнасці; The ﬁlm has gone
up in the ratings. Папулярнасць фільма ўзрасла.
ratio  п. (pl. -os) прапорцыя; суадносіны; The population contains a very high ratio
of young people. Вельмі вялікі працэнт насельніцтва складае моладзь.
ration1  n. рацыён, норма, паёк
ration2  v. 1. выдаваць паёк 2. забяспечваць
харчаваннем; The army is well rationed. Армія
добра забяспечваецца харчаваннем. 3. нарміраваць; размяркоўваць па картках; Bread was
rationed. Хлеб выдаваўся па картках.
rational  adj. 1. разумны, мыслячы;
надзелены розумам; rational beings разумныя, мыслячыя істоты; люд зі 2. мэтазгодны; разумны; a rational method рацыянальны метад; rational behaviour/conduct разважлівыя паводзіны; rational mind цвярозы розум 3. math. рацыянальны
rationale  n. fml лагчнае абгрунтаванне, разумнае тлумачэнне; асноўная прычына
rationalism  n. philos. рацыяналзм
rationalist  n. рацыяналст
rationalize, BrE -ise  v. даваць разумнае тлумачэнне; лагчна абгрунтоўваць; рацыяналістычна тлумачыць
rationing  n. нармаванне, нарміраванне (прадуктаў)
rat race  n. the rat race шалёная пагоня за багаццем, поспехам; жорсткая канкурэнцыя
rattle1  n. 1. трэск, грукат; перастук; the
rattle of hail on the roof стук граду па даху
2. бразготка 3. трашчотка
rattle2  v. infml 1. трашчаць, грукатаць;
грымець; бразгаць; The wind rattled the windows. Вокны дрыжэлі ад ветру. 2. рухацца з

rattlesnake
грукатам; The train rattled past (by). Цягнік з
грукатам прамчаўся міма. 3. infml (on, about)
балбатаць; трашчаць, гаварыць не змаўкаючы
rattlesnake  n. zool. грымучая змяя
rat-trap  n. 1. пастка для пацукоў
2. пастка; бязвыхаднае становішча
raucous  adj. хрыплы, сплы, рэзкі; raucous shouts from the street пранзлівыя крыкі з вуліцы
ravage  v. спустошваць, спусташаць;
разбураць; даводзіць да галечы; ravage a
city/a country разрабаваць горад/крану; The
population was ravaged by the cholera. Насельніцтва было знішчана халерай.
ravages  n. pl. fml разбуральнае ўздзеянне; разбурэнне, знішчэнне; The ravages of
drink were clear in the dark rings under his
eyes. Цёмныя кругі пад яго вачыма сведчылі
аб разбуральным уздзеянні алкаголю; withstand the ravages of time добра захоўвацца,
супраціўляцца разбуральнаму ўздзеянню часу
rave1  n. infml 1. расхвальванне; дыфірамбы; The play received the critics̕ raves. Крытыкі ўзносілі п’есу да нябёс. 2. рэйв, вечарына
з танцамі і выпіўкай
rave2  v. 1. трызніць; гаварыць без сувязі,
няскладна 2. крычаць раз’юшана 3. (about)
захапляцца; rave about smb.’s beauty захапляцца чыёй-н. прыгажосцю
ravel  v. 1. заблытваць, ускладняць (пытанне) 2. (out) распускаць (вязанне); ravel
out a frayed sweater распусцць паношаны
свтар
raven  n. 1. zool. крумкач 2. той, хто
наклікае бяду
raven-haired  adj. чорны як смоль
(пра валасы)
ravening  adj. lit. драпежны, прагны;
пражэрлівы; a ravening beast драпежны звер
ravenous  adj. галодны, вельмі пражэрлівы; I am ravenous. Я галодны як воўк.
raver  n. BrE, infml гуляка
ravine  n. яр; лагчына
raving  adj. 1. шалёны, звар’яцелы;
a raving lunatic вар’ят 2. небывалы; ашаламляльны; a raving beauty прыгажуня, якая можа звесці з розуму; a raving success аглушальны поспех
ravish  v. lit. 1. захапляць, зачароўваць;
ravished by sweet musiс зачараваны цудоўнай музыкай 2. згвалціць (жанчыну)
ravishing  adj. чароўны, цудоўны; абаяльны; a ravishing young woman прывабная
маладая жанчына
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reach
ravishment  n. захапленне, зачараванне; чароўнасць
raw1  n. : ♦ catch/touch smb. on the raw BrE
крануць каго-н. за жывое; in the raw 1) без
прыкрас; present life in the raw апсваць
жыццё такм, якое яноёсць 2) голы
raw2  adj. 1. сыры; raw meat сырое мяса;
raw water сырая, некіпячоная вада 2. сыры,
неапрацаваны (у розных знач.); raw data
неапрацаваныя статыстычныя даныя; raw
material сыравна; raw sugar нерафінаваны
цукар 3. золкі; халодны і вільготны (пра надвор’е); a raw foggy morning золкая туманная раніца; A raw wind chilled him to the bone.
Халодны вецер прадзімаў яго наскрозь.
ray1  n. 1. прамень; the sun’s rays сонечныя промні 2. пробліск; прамень; a ray of
hope пробліск надзеі; not a ray of hope нія кай надзеі ♦ catch/get/grab some rays infml
загараць
ray2  v. 1. выпраменьваць; выпраменьвацца
2. апраменьваць, апрамяняць
ray3  n. zool. скат
rayon  n. штучны шоўк, віскоза
raze  v. 1. разбураць ушчэнт; зносіць; raze
to the ground сцерці з зямл; The city was
razed by the earthquake. Горад быў ушчэнт
разбураны землетрасеннем. 2. выкрэсліваць,
сціраць, згладжваць; raze out a word сцерці
або закрэсліць слова; raze from memory
сцерці з памяці; raze from mind выкінуць з
галавы
razor1  n. брытва ♦ be on the razor’s
edge быць на вастрынажа; ≅ на крабездані
razor2  v. 1. галць; брыць; a carefully
razored chin чыста паголены падбародак
2. падразаць, падстрыгаць; зразаць
razor blade  n. лязобрытвы
razor-ﬁsh  n. zool. двухстворкавы малюск
re1  n. mus. нота «рэ»
re2  prep. 1. law у справе, па справе; Smith v.
John in re estate of Robinson. Іск Сміта супраць
Джона па справе аб маёмасці Робінсана.
2. што датычыцца, адносна; спасылаючыся
на; re your letter of the 3d instant спасылаючыся на ваша пісьмо ад 3-га чысла цяперашняга месяца
reach1  n. дасягальнасць; даступнасць (у розных знач.); beyond/above/out of reach па-за
межамі дасягальнасці; within the reach of
one’s hand пад рукой; The goal is within our
reach. Мы наблізіліся да мэты; within (easy)
reach (of smth.) у межах дасягальнасці

reach
reach2  v. 1. дасягаць, даходзіць (да чаго-н.);
даязджаць; reach the summit of the mountain дабрацца да вяршыні гары; The sum total
reaches hundred francs. Агульная сума складае сто франкаў. 2. працягваць, выцягваць;
распасціраць; reach one’s hand across the
table працягнуц ь руку  праз стол 3. даставаць, браць; дацягнуцца (да чаго-н.); I saw
him reach for the gun. Я бачыў, як ён схапіўся
за зброю.
react  v. 1. (to) рэагаваць; Children react
to kind treatment. Ласкай можна многага дабіцца ад дзяцей. 2. chem. (with) выклікаць
рэакцыю, уступаць у рэакцыю 3. (against)
процідзейнічаць, супрацьдзейнічаць; react
against the oppressive political system змагацца супраць жорсткай палітычнай сістэмы
reaction  n. 1. (to) рэакцыя, рэагаванне; What was Jeff’s reaction to the news? Якая
была рэакцыя Джэфа на навіны? 2. (against)
процідзеянне, супрацьдзеянне 3. chem., phys.
рэакцыя; a chain reaction ланцуговая рэакцыя 4. рэакцыйнасць; forces of reaction рэакцыйныя слы
reactionary1  n. рэакцыянер
reactionary2  adj. рэакцыйны
reactivate  v. аднаўляць дзейнасць;
ажыўляць (работу)
reactive  adj. 1. як рэагуе/дае рэакцыю 2. chem. рэактыўны
reactor  n. (таксама a nuclear reactor)
рэактар, ядзерны рэактар
read1  n. 1. infml чытанне; have a read
праводзіць/бавіць час за чытаннем; enjoy a
good read атрымліваць асалоду ад чытання
цікавай кнгі 2. comput. счытванне (даных)
read2  adj. (in) начытаны; дасведчаны
(у якой-н. галіне); a widely read man шырока
адукаваны чалавек; be deeply/little/well read
in a subject мець глыбокую/слабую/добрую
падрыхтоўку у якой-н. галіне
read3  v. (read) 1. чытаць; She read herself
to sleep. Яна чытала, пакуль не заснула. Read
the instructions carefully before you start. Перад тым як пачаць, уважліва прачытай інструкцыю. 2. : read a piece of music разбіраць
музычную п’есу; read a map чытаць карту
3. вывучаць; займацца; read law вывучаць
правазнаўства 4. абмяркоўваць (законапраект); The bill was read. Біль быў абмеркаваны. 5. счытваць паказанні вымяральных
прыбораў 6. : The thermometer reads 20°
below. Тэрмометр паказвае мінус 20°. ♦ read
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reading room
between the lines чытаць памж радкоў; read
smb.’s hand/palm варажыць каму-н. па руцэ/
далоні; read smb.’s mind/thoughts чытаць
чужыя думкі
read4  past, p.p. → read3
readable  adj. 1. цікавы, добра напсаны (пра кнігу); a highly readable book
захапляльная кнга 2. чытэльны; выразны;
readable handwriting разборлівы почырк
readdress  v. 1. пераадрасоўваць (карэспандэнцыю, інфармацыю) 2. зноў звярнуцца (да каго-н.); паўторна задаць пытанне
(каму-н.)
reader  n. 1. чытач; He is not much of a
reader. Ён мала чытае. 2. хрэстаматыя; кнга
для чытання 3. Reader дацэнт; Reader in
English Literature дацэнт кафедры англйскай літаратуры 4. comput. счытвальнае
прыстасаванне; праграма счытвання
readership  n. 1. кол а чытачоў (якія
чытаюць пераважна часопісы і газеты)
2. звыч. Readership званне, пасада дацэнта;
дацэнтура ў англйскіх універсітэтах
readily  adv. 1. з гатоўнасцю, ахвотна
2. хутка, адразу, без затрымкі; She is not
readily moved to tears. Яе нялёгка давесці да
слёз.
readiness  n. 1. падрыхтаванасць, гатоўнасць; have everything in readiness трымаць
усё напагатове 2. ахвота, жаданне
reading  n. 1. чытанне; teach reading
and writing навучаць чытанню і пісьму;
reading glasses акуляры для чытання; a
reading lamp настольная лямпа; a reading
list рэкамендацыйны спіс літаратуры 2. публчнае чытанне; лекцыя; даклад 3. тлумачэнне; інтэрпрэтацыя, разуменне; What is your
reading of the facts? Як вы разумееце гэтыя
факты? 4. адлк (па шкале); паказанне (вымяральнага прыбора); zero reading нулявыадлк; Thermometer readings were taken every
two hours. Паказанні тэрмометра здымаліся
кожныя дзве гадзіны. 5. чытанне (стадыя
праходжання законапраекта); ﬁrst reading
першае чытанне (афіцыйнае ўнясенне законапраекта ў парламент); second reading
другое чытанне (абмеркаванне законапраекта і рашэнні аб яго адхіленні альбо далейшым разглядзе); third reading трэцяе чытанне (канчатковае прыняцце тэксту); The bill
was rejected at the second reading. Законапраект быў адхілены ў другім чытанні.
reading room  n. чытальная зала
(у бібліятэцы)

readjust
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readjust  v. 1. перарабляць, змяняць;
прыводзіць у парадак; папраўляць 2. (to)
зноў прыстасоўваць; прыстасоўвацца; прыганяць, прыладжваць; readjust oneself to
civil life прыстасавацца да цывльнага жыцця
(пасля войска)
readjustment  n. перабудова,
рэарганізацыя; прывядзенне ў парадак; Some
readjustment must be made in the accounts.
Трэба зрабіць некаторыя пераразлікі.
ready1  n. the ready BrE, infml наяўныя
грошы, наяўнасць, гатоў ка ♦ have smth. at
the ready мець/трымаць што-н. напагатове
ready2  adj. 1. гатовы; падрыхтаваны,
прыгатаваны; ready for use гатовы да ўжывання; ready for the press гатовы да друку (пра
рукапіс); The car is ready at the door. Аўтамабіль чакае каля пад’езда. 2. якпраяўляе ахвоту; гатовы, згодны; We are ready to go anywhere. Мы гатовыя паехаць куды хочаш.
3. як маецца напагатове, пад рукой; He is a
reаdy speaker. Ён умее выступаць экспромтам. ♦ make ready (for smth.) fml падрыхтавацца (да чаго- н.)
ready3  v. (for) рыхтаваць
ready-made  adj. 1. гатовы (пра
ежу) 2. збты, неарыгінальны, трывіяльны;
ready-made opinions шаблонныя погляды;
ready-made phrases збтыя фразы
ready-to-wear  adj. гатовы (пра
адзенне)
reafﬁrm  v. (зноў) пацвярджаць
reagent  n. chem. рэактыў; рэагент
real  adj. 1. якрэальна існуе; сапраўдны, рэальны; real events рэальныя падзеі; in
real life у рэальным жыцц 2. натуральны;
real silk натуральны шоўк 3. непадроблены,
непрытворны, шчыры; a real friend сапраўдны сябар; He has a real interest in art. Ён пасапраўднаму цікавіцца мастацтвам; She is
such a real person. У ёй няма ні кроплі прытворства. ♦ for real не на жарт; the real thing
сапраўдная рэч; першакласны твор; тое, што
трэба
real estate  n. нерухомая маёмасць,
нерухомасць
realign  v. 1. перабудоўваць, рэканструяваць 2. : realign oneself (with smb./smth.)
перамянць (пра думку, погляд і да т.п.)
realignment  n. перабудова
realism  n. 1. рэалзм (навуковы погляд на рэчы, з’явы) 2. (таксама Realism)
рэалзм (творчы метад у літаратуры і мастацтве)

reappear
realist  n. рэалст; рэалстка
realistic  adj. 1. рэалістычны; His
view of life is very realistic. Ён глядзіць на
жыццё без ілюзій. 2. практычны, прагматычны; Let’s be realistic. Давайце падыдзем да
пытання практычна. 3. рэалістычны; натуралістычны; a realistic novel рэалістычны
раман
reality  n. рэальнасць, рэчаснасць ♦ in
reality фактычна, на самай справе
realizable, BrE -isable  adj. 1. ажыццявмы, здзяйсняльны; рэальны; realizable
goals ажыццявмыя мэты 2. як можа быць
пpададзены; ліквдны, яклёгка рэалізуецца
realization, BrE -isation  n. 1. ажыццяўленне, выкананне; рэалізацыя; the realization of one’s hopes ажыццяўленне спадзяванняў 2. усведамленне; разуменне; have a true
realization of danger добра ўсведамляць небяспеку
realize, BrE -ise  v. 1. ажыццяўляць,
здзяйсняць; выконваць, рэалізоўваць 2. уяўляць сабе, разумець; усведамляць; We
realized our mistake at once. Мы адразу зразумелі сваю памылку. 3. рэалізоўваць, прадаваць, ператвараць у грошы
really  adv. 1. сапраўды; на самай
справе; па-сапраўднаму; What really happened? Што на самай справе здарылася? 2. вельмі, надта; надзвычай; a really hot day вельмі
гарачы дзень
realm  n. 1. галіна, сфера; абсяг; the
realm of science сфера навукі 2. fml каралеўства, дзяржава; the laws of the realm законы
каралеўства; дзяржаўныя законы ♦ beyond/
within the realms of possibility па-за межамі/у межах магчымага
realtor  n. AmE рыэлтар, агент па продажы нерухомасці
reanimate  v. рэанімаваць, ажыўляць
reap  v. 1. жаць; збіраць ураджай; reap
wheat жаць пшанцу 2. пажынаць (плады чаго-н.); заслугоўваць (што-н.); reap glory заслужыць славу; Don’t let others reap the beneﬁts 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; жняя2. жняярка
reappear  v. з’яўляцца зноў, узнікаць;
адраджацца; They felt tense knowing that he
might reappear at any time. Яны адчувалі на-

rear
пружанасць, ведаючы, што ён можа зноў
з’явіцца ў любы час.
rear1  n. (звыч. the rear) 1. тыл; in the rear
у тыле 2. задні/тыльны бок; the rear of the
house задняя частка дома
rear2  adj. задні, размешчаны ззаду; тыльны
rear3  v. 1. гадаваць, расцць; She reared a
large family. Яна выгадавала вялікую сям’ю.
2. узнікаць, падымацца (пра будынак, гару)
3. разводзіць, вырошчваць; выводзіць (жывёлу); rear poultry займацца птушкагадоўляй
4. (up) устаць на дыбк (пра жывёліну)
♦ smth. rears its (ugly) head : Jealousy reared
its head. Заварушылася рэўнасць.
rearm  v. пераўзбройваць; пераўзбройвацца; They rearmed their allies with modern
missiles. Яны пераўзброілі сваіх саюзнікаў
сучаснымі ракетамі.
rearmament  n. пераўзбраенне
rearrange  v. перастаўляць, перасоўваць (у розных знач.); Let’s rearrange the furniture. Давайце пераставім мэблю; Let’s rearrange the party for Saturday. Давайце перанясём вечарыну на суботу.
rearrangement  n. перастаноўка, перагрупоўка; перагрупоўванне
rear-view mirror  n. люстэрка задняга агляду
rearward  adj. fml задні; тыльны
reason1  n. 1. прычына, падстава; with
reason абгрунтавана; for no good reason без
уважлівай прычыны; She had а reason for
laughing. У яе была прычына пасмяяцца.
2. розум, інтэлект; only man has reason толькі чалавек – істот а разумная; lose one’s reason звар’яцець, з глузду з’ехаць 3. разважнасць, разважлівасць; listen to reason прыслухацца да голасу розуму ♦ it stands to reason
infml відавочна, зразумела; цвярозы розум
падказвае
reason2  v. думаць, меркаваць; даказваць
reason out  phr.v. разважаць, рабць
высновы
reason with  phr.v. угаворваць, пераконваць; It is useless to reason with him. Няма ніякага сэнсу яго пераконваць.
reasonable  adj. 1. разважны, разважлівы; a reasonable solution разумнае рашэнне 2. : She has a reasonable chance of doing
well in the exam. У яе ёсць нядрэнная магчымасць паспяхова здаць экзамены. 3. умераны,
дапушчальны; on reasonable terms на прымальных умовах 4. недараг; a reasonable
price умераная/сходная цана
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rebound
reasonably  adv. 1. разумна, разважна, разважліва; Despite her anger, she had
behaved reasonably. Нягледзячы на злосць, яна
паводзіла сябе разумна. 2. умерана, дапушчальна; даволі; reasonably well даволі добра
reasoned  adj. абгрунтаваны, аргументаваны, матываваны; reasoned refusal матываваная адмова; a reasoned diet рацыянальная дыета
reasoning  n. разважанне; лагчны ход
думкі; аргументацыя; powers of reasoning
здольнасць разважаць; There is no reasoning
with her. Яе не пераканаеш.
reassurance  n. 1. уцяшэнне, суцяшэнне; супакойванне, падбадзёрванне 2. (паўторнае) запэўненне; пацвярджэнне
reassure  n. (about) упэўніваць, запэўніваць, пераконваць; I felt reassured. Я адчуваў сябе больш упэўнена.
reassuring  adj. супакойлівы; суцяшальны, як падбадзёрвае; They hoped to get
reassuring news. Яны спадзяваліся атрымаць
суцяшальныя весткі.
reawaken  v. абуджаць
rebate  n. дысконт, скдка
rebel1  n. 1. мяцежнік, паўстанец 2. бунтар,
бунтаўшчык; Tom has always been the rebel of
the family. З Томам у сям’і няма ніякай рады.
rebel2  v. 1. (against) пратэставаць, аказваць супраціўленне; процідзейнічаць 2. падымаць мяцеж; паўставаць, бунтаваць
rebellion  n. 1. (against) паўстанне,
мяцеж, бунт; an armed rebellion узброенае
паўстанне 2. адкрытае непадпарадкаванне,
супраціўленне, процідзеянне (чаму-н.)
rebellious  adj. 1. паўстанцкі, мяцежны, бунтарскі 2. непакорны, непакорлівы;
недысцыплінаваны; a rebellious teenager
падлетак, якому нельга даць рады
rebirth  n. адраджэнне
reboot1  n. comput. перазагрузка; перазапуск
reboot2  v. comput. перазагружаць; перазапускаць
reborn1  adj. адроджаны; той хто атрымаў новае жыццё
reborn2  v. : be reborn 1. зноў нарадзцца 2. зноў стаць актыўным або папулярным
rebound1  n. адскок; аддача; рыкашэт
♦ on the rebound ад адчаю, ад безвыходнасці
rebound2  v. 1. (from/off) адскокваць;
рыкашэціць; The ball rebounded off the wall,
and I caught it. Мяч адскочыў ад сцяны, і я

rebuff
злавіў яго. 2. fml (on) прыводзіць да адваротнага выніку
rebuff1  n. fml адпор; рэзкая/катэгарычная адмова; Every attempt John made to befriend her was met with a rebuff. Усе спробы
Джона дапамагчы ёй сустрэлі катэгарычны
адпор.
rebuff2  v. даваць адпор; рэзка абозняважліва адхіляць (прапанову, дапамогу і да т.п.);
рашуча адмаўляць
rebuild  v. (rebuilt) будаваць зноў; аднаўляць, адбудоўваць; rebuild a war-torn
city адбудаваць пацярпелы ад вайныгорад
rebuke1  n. fml 1. папрок, дакор; without rebuke бездакорны, беззаганны 2. вымова; заўвага
rebuke2  v. fml 1. (for) папракаць, дакараць, вінаваціць 2. рабць вымову/заўвагу;
даваць наганяй
rebut  v. fml абвяргаць, адхіляць (абвінавачанне, нападкі і да т.п.); Do you think they
will rebut our offer? Ты лічыш, яны адхіляць
нашу прапанову?
recalcitrance  n. непакорнасць, непакорлівасць
recalcitrant1  n. fml непакорны,
непакорлівы, упарты чалавек
recalcitrant2  adj. fml 1. непакорны, непакорлівы, непаслухмяны; a recalcitrant child непаслухмянае дзіця 2. непадатлівы, непадатны; recalcitrant forms of disease формы хваробы, якя не паддаюцца
лячэнню
recall1  n. fml 1. прыпамінанне 2. адкліканне (дэпутата, пасла і да т.п.); letters
of recall адзыўныя граматы 3. права вярнуцца ♦ beyond recall непапраўны, незварот ны;
канчаткова забыты
recall2  v. 1. fml успамінаць, прыпамінаць,
узгадваць; We recalled the words of the song.
Мы ўспомнілі словы песні. 2. адклікаць (дэпутата, пасла); The Ambassador was recalled
from Washington. Пасла адклікалі з Вашынгтона. 3. браць назад (няякасныя рэчы)
recant  v. fml адракацца, адмаўляцца ад
свах поглядаў або перакананняў; публчна
каяцца ў свах памылках; He recanted his
promise. Ён адмовіўся ад свайго абяцання.
recapitulate  v. fml (on) коратка
паўтараць, пералчваць; рэзюмаваць, падсумоўваць
recapture1  n. 1. узяцце назад (горада, крэпасці і да т.п.) 2. злоўлены ўцякач
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reception
recapture2  v. 1. узяць назад; захапць
зноў 2. злавць (уцекача) 3. перажываць
зноў; He was trying to recapture the past. Ён
спрабаваў аднавіць мінулае.
recast  v. (recast) перарабляць, перапрацоўваць; надаваць новую форму; He recast his political image to ﬁt the times. Ён відазмяніў сваё палітычнае аблічча ў адпаведнасці з патрабаваннямі часу.
recede  v. 1. адступаць, падавацца (назад); recede a few paces зрабць некалькі крокаў назад 2. убываць (пра пачуцці, праблемы)
3. радзець (пра валасы)
receipt  n. 1. (for) чэк; распска ў атрыманні; квітанцыя; a receipt for a sum распска ў
атрыманні пэўнай сумы 2. fml (of) атрыманне
receivable  adj. comm. годны да
прыняцця; прымальны
receive  v. 1. атрымліваць (у розных
знач.); receive information атрымліваць інфармацыю; We received numerous complaints
about the airport noise. Мы атрымалі шматлікія скаргі на шум аэрапорта; receive severe
injuries быць жорстка збтым 2. прымаць
(гасцей, наведвальнікаў)
received  adj. fml агульнапрыняты,
агульнапрызнаны; the received view агульнапрынятае меркаванне
received pronunciation  n.
нарматыўнае вымаўленне (брытанскага варыянта англійскай мовы)
received standard  n. нарматыўнае вымаўленне (брытанскага варыянта англійскай мовы)
receiver  n. 1. тэлефонная трубка, слухаўка; pick up/lift a receiver падняць трубку
2. радыё- або тэлепрыёмнік 3. атрымальнік
4. скупшчык крадзенага
recent  adj. нядаўні, апошні; новы, свежы; In recent years terrorism has a greater
threat. За апошнія гады тэрарызм стаў уяўляць
сабой яшчэ большую пагрозу.
recently  adv. нядаўна, днямі; за апошні час
reception  n. 1. рэцэпцыя 2. : a reception clerk рэгістратар, дзяжурны; a reception
desk рэгістратура (у медыцынскай установе); рэгістрацыя (у гатэлі) 3. сустрэча, прыём
(гасцей, афіцыйных прадстаўнікоў і да т.п.);
a state reception урачысты прыём; a warm
reception цёплы прыём; give smb. a kind/an
unfriendly reception сустрэць каго-н. ветліва/непрыязна 4. прыём, прыняцце, прыманне (радыё- або телесігналаў)

receptionist
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receptionist  n. сакратар, як вядзе
прыём наведвальнікаў; рэгістратар (у паліклініцы); парцье(у гатэлі)
reception room  n. 1. прыёмная
2. BrE гасцная; The house has three bedrooms,
a large kitchen and two reception rooms. У доме тры спальні, вялікая кухня і дзве гасціныя.
receptive  adj. (to) успрымлівы, успрымальны; receptive to new ideas успрымлівы да новых ідэй
receptivity  n. успрымлівасць,
успрымальнасць
receptor  n. physiol. рэцэптар
recess1  n. 1. перапынак у рабоце або
пасяджэнні (парламента, міжнароднай арганізацыі і да т.п.); Parliament’s summer
recess парламенцкія летнія канкулы 2. AmE
перапынак у школе 3. паглыбленне (у сцяне);
нша 4. (звыч. pl. recesses) тайнк; зацшны
куточак; in the recesses of the heart у глыбін
душы
recess2  v. рабць перапынак (у рабоце,
пасяджэнні)
recession  n. рэцэсія, спад; business
recession спад дзелавой актыўнасці; economic recession эканамчны спад
recharge  v. 1. перазараджаць (батарэйку) 2. аднаўляць слы
recidivism  n. рэцыдыў
recidivist  n. fml рэцыдывст; рэцыдывстка
recipe  n. (for) рэцэпт (у розных знач.);
a recipe book кулінарная кнга; a recipe for
tomato soup рэцэпт таматнага супу; a recipe
for success сакрэт поспеху
recipient  n. атрымальнік
reciprocal  adj. узаемны; reciprocal
understanding узаемаразуменне; reciprocal
affection узаемная прыхльнасць; Such treaties provide reciprocal rights and obligations.
Такія пагадненні забяспечваюць узаемныя
правы і абавязкі.
reciprocate  v. 1. адказваць; адплачваць; 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. адказваць узаемнасцю; 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 узаемнасць;
абмен (паслугамі, ветлівасцю); узаемадзеянне

recliner chair
recital  n. 1. выклад, аповед, расказванне; Fred launched into a long recital of his
adventures. Фрэд пусціўся ў падрабязнае апісанне сваіх прыгод. 2. канцэрт аднаговыканаўцы, сольны канцэрт
recitation  n. 1. дэкламацыя; публчнае чытанне (вершаў) 2. падрабязны расказ;
пералічэнне фактаў; the recitation of one’s
woes падрабязны расказ пра сваеняшчасці
recitative n. рэчытатыў
recite  v. (to) 1. дэкламаваць, чытаць уго-
лас (вершы) 2. падрабязна расказваць; пералчваць (факты і да т.п.)
reckless  adj. безразважны, неразважлівы; неасцярожны
reckon  v. 1. лічыць, падлчваць; learn
to read, write and reckon навучыцца чытаць,
пісаць і лічыць 2. infml разглядаць, лічыць;
reckon smb. wise лічыць каго-н. разумным;
Do you reckon they’ll get married? Вы лічыце,
што яны пажэняцца?
reckon in  phr.v. уключаць; улчваць; Have you reckoned in the cost of postage?
Вы ўключылі кошт перасылкі?
reckon off  phr.v. аднімаць, рабць
скдку
reckon on  phr.v. разлчваць, спадзявацца; We had reckoned on having good
weather. Мы спадзяваліся на добрае надвор’е.
reckon up  phr.v. ацэньваць, рабць
ацэнку; падлчваць; Can you reckon up the
money we’ve made? Ты можаш падлічыць
грошы, якія мы зарабілі?
reckon with  phr.v. браць пад увагу; лічыцца (з кім-н./чым-н.); He is a doughty
opponent and one to be reckoned with. Гэта магутны праціўнік, і з ім трэба лічыцца.
reckoning  n. 1. лік, вылічэнне; разлк;
be good at reckoning добра лічыць 2. меркаванне; by my reckoning па мам разлку; на
мой погляд; make no reckoning of smth. не
ўлчваць чаго-н.; не прымаць у разлк што-н.;
не прыдаваць значэння чаму-н. 3. расплата
(перан.)
reclaim  v. (from) 1. патрабaваць назад;
reclaim lost property патрабaваць назад стра-
чаную маёмасць 2. асвойваць; вяртаць для
ўжытку 3. утылізаваць
recline  v. 1. (against/in/on) адкідацца
назад; The girl was reclining on a deckchair.
Дзяўчына паўляжала ў шэзлонгу. 2. адкдваць назад; a reclining seat адкідное сядзенне
recliner chair  n. (таксама recliner) шэзлонг

recluse
recluse  n. пустэльнік; пустэльніца
recognition  n. 1. пазнаванне, апазнаванне; My recognition of him was immediate.
Я адразу пазнаў яго. 2. прызнанне, адабрэнне; international/ofﬁcial recognition міжнароднае/афіцыйнае прызнанне; in recognition
of у знак прызнання; She won no recognition.
Яна не атрымала прызнання. ♦ beyond/out of
(all) recognition да непазнавальнасці
recognize, BrE -ise  v. 1. распазнаваць, пазнаваць 2. афіцыйна прызнаваць; He
was recognized as the lawful heir. Ён быў
прызнаны законным наследнікам.
recoil1  n. адскок; аддача
recoil2  v. 1. (from, at) адскочыць; адхінуцца, адхілцца; адступць (на некалькі крокаў)
2. аддаваць (пры стральбе)
recollect  v. fml успамінаць; прыпамінаць; as far as I recollect наколькі я памятаю
recollection  n. памяць, успамн;
vivid recollection яркі ўспамн; to the best of
my recollection наколькі я помню; within my
recollection на маёй памяці; I have no recollection of ever having received the money from
him. Я не памятаю, каб калі-небудзь атрымліваў грошы ад яго.
recommence  v. зноў пачынаць;
аднаўляць; аднаўляцца
recommencement  n. узнаўленне; recommencement of the game sport узнаўленне гульн
recommend  v. 1. рэкамендаваць,
раіць; I was recommended to say nothing. Мне
параілі памаўчаць. 2. рэкамендаваць, даваць
рэкамендацыю; I would recommend Mr. Thomson for the position of Assistant Manager. Я б
рэкамендаваў спадара Томсана на пасаду памочніка дырэктара.
recommendation  n. 1. рэкамендацыя, парада; make recommendations
даваць рэкамендацыі 2. рэкамендацыя, пахвала, станоўчы водзыў; a letter of recommendation рэкамендацыйнае пісьмо 3. рэкамендацыя (на пасаду)
recompense1  n. fml (for) кампенсацыя, адплата; узнагарода (за працу); work
without recompense працаваць без узнагароды; in recompense for help ва ўзнагароду за
дапамогу
recompense2  v. fml (for) 1. кампенсаваць; be recompensed for losses атрымаць
кампенсацыю за страты 2. узнагароджваць
(за працу); recompense for services узнагародзіць за паслугі
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record-breaker
reconcile  v. 1. (with) мірыць; памірыць, прымірыць; Friends managed to reconcile him with his wife. Сябрам удалося памірыць яго з жонкай. 2. уладжваць, урэгулёўваць; reconcile quarrels уладжваць сваркі
3. (with) прыводзіць у адпаведнасць; узгадняць; reconcile duty with pleasure сумяшчаць
абавязкі і задавальненне 4. скарацца, прымірацца; reconcile to smth. прымірыцца з чым-н.;
reconcile oneself to one’s fate скарыцца сваймулёсу
reconciliation  n. прымірэнне;
a reconciliation between countries прымірэнне памж кранамі
reconsider  v. пераглядаць, мяняць
(рашэнне, планы і да т.п.); перадумаць; He
wants you to reconsider your decision. Ён хацеў бы, каб вы памянялі сваё рашэнне.
reconsideration  n. перагляд,
перамена, паўторнае абмеркаванне (рашэння, планаў і да т.п.); You should give the
matter careful reconsideration. Трэба зноў
дэталёва абмеркаваць гэтае пытанне.
reconstruct  v. 1. рэканструяваць,
перабудоўваць 2. аднаўляць, узнаўляць (падзеі); Police are trying to reconstruct the events
of last Friday. Паліцыя спрабуе ўзнавіць падзеі апошняй пятніцы.
reconstruction  n. 1. рэканструкцыя, перабудова; аднаўленне; a reconstruction period перыяд аднаўлення; The reconstruction of the town began in 1945. Перабудова
горада пачалася ў 1945 годзе. 2. прыпамінанне, узнаўленне (фактаў, падзей)
record1  n. 1. запіс; улк; medical records of a patient гісторыя хваробы; a criminal record дасьезлачынца 2. летапіс 3. грампласцнка 4. рэкорд; break a record пабць
рэкорд ♦ off the record канфідэнцыяльны,
неафіцыйны; put/place smth. on (the) record
заявць; адзначыць, канстатаваць; зафіксаваць што-н.; put/set the record straight унесці яснасць
record2  v. 1. рэгістраваць, фіксаваць;
пратакалраваць; заносіць у спіс/рэестр;
record the days’ events запісаць падзеі дня;
The expedition recorded over 500 new species
of plants. Экспедыцыя зарэгістравала звыш
500 новых відаў раслін. 2. запсваць на плёнку/пласцнку і да т.п.; The gramophone has
recorded his voice. Яго голас запісаны на грамафонную пласцінку.
record-breaker  n. sport рэкардсмен; рэкардсменка

recorder
recorder  n. 1. магнітафон 2. рэгістрат ар
record-holder  n. sport уладальнік рэкорду, рэкардсмен; рэкардсменка
recording  n. 1. гуказапіс; відэазапіс
2. рэгістрацыя, запіс; cinematographic recording кіназдымка; a recording studio студыя
гуказапісу
recordist  n. гукааператар
record player  n. прайгравальнік
recount1  n. пералк, паўторнае падлчванне (асабліва галасоў на выбарах)
recount2  v. пералчваць (асабліва галасы на выбарах)
recount3  v. (to) расказваць; падрабязна тлумачыць
recoup  v. кампенсаваць, пакрываць стра-
ты; recoup one’s losses вяртаць страчанае
recover  v. 1. (from) ачуньваць; папраўляцца, здаравець; After a few days of fever he
began to recover. Пасля некалькіх дзён гарачкі ён пачаў папраўляцца. 2. атрымліваць назад,
вяртаць 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) ачуньванне, папраўка, вылячэнне; She made a quick recovery
from the ﬂue. Яна хутка папраўлялася пасля
грыпу. 2. аднаўленне, ажыўленне; an economic recovery эканамчнае аднаўленне; a recovery of business ажыўленне дзелавой актыўнасці 3. вяртанне, пакрыццё страт
recovery room  n. med. таксама
recovery пасляаперацыйная палата
recreate  v. узнаўляць, аднаўляць
recreation  n. рэкрэацыя, адпачынак; аднаўленне сіл; забава; recreation on the
landscape адпачынак на прыродзе; Gardening is a recreation. Работа ў садзе – адпачынак.
recreation room  n. 1. AmE пакой у доме для гульняў, танцаў 2. рэкрэацыйная зала (у бальніцы, школе і да т.п.)
recrimination  n. узаемныя абвінавачанні, папрокі
rec room  AmE, infml = recreation
room
recruit1  n. 1. навабранец, прызыўнк
2. новы член, удзельнік (арганізацыі, таварыства, суполкі)
recruit2  v. вербаваць, набіраць (навабранцаў, членаў арганізацый); Most of the
men in the village were recruited that day.
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redeem
У той дзень завербавалі большасць мужчын
у вёсцы.
rectangle  n. прамавугольнік
rectangular  adj. прамавугольны
rectify  v. fml папраўляц ь, выпраўляць; rectify the situation выправіць сітуацыю
rector  n. 1. прыходскі свяшчэннік; пастар 2. рэктар (універсітэта); дырэктар школы (у Вялікабрытаніі)
recur  v. паўтарацца; вяртацца, адбывацца зноў; A leap year recurs every four years.
Высакосны год бывае раз у чатыры гады; a
problem which recurs periodically праблема,
што перыядычна ўзнікае; There is a danger
that the disease may recur in future. Ёсць небяспека, што хвароба можа паўтарыцца ў будучым.
recurrence  n. паўтарэнне; вяртанне,
рэцыдыў; паўтаральнасць; a recurrence of an
epidemic новая ўспышка эпідэміі
recurrent  adj. 1. якпаўтараецца час
ад часу, перыядычны; паўторны 2. med. зваротны, рэцыдыўны; recurrent fever зваротны тыф
recycle  v. перапрацоўваць; вяртаць
у абарот (адходы вытворчасці)
red1  n. 1. чырвоны колер; She was dressed
in red. Яна была апранута ў чырвонае. 2. чырвонае віно; a nice bottle of red бутэлька добрага чырвонага віна ♦ be in the red infml
мець запазычанасць; see red infml раззлавацца
red2  adj. infml 1. чырвоны; a beautiful red
rose прыгожая чырвоная ружа; We painted the
door bright red. Мы пафарбавалі дзверы ў ярка-чырвоны колер. 2. рыжы, руды; red hair
рыжыя валасы
red-bearded  adj. рудабароды, рыжабароды
Red Cross  n. the Red Cross Чырвоны Крыж
redcurrant  n. чырвоныя парэчкі
redden  v. 1. чырванець; залівацца румянцам; redden with shame пачырванець ад
сораму; redden with rage пачырванець ад
злосці 2. афарбоўваць у чырвоны колер
reddish  adj. чырванаваты, рудаваты,
рыжаваты
redecorate  v. рабць рамонт памяшкання (фарбаваць, бяліць і да т.п.)
redecoration  n. рамонт памяшкання (фарбаванне, пабелка)
redeem  v. 1. : redeem a promise выканаць абяцанне 2. выкупляць (што-н.) 3. абмяняць што-н. на грошы аботавары

redemption
redemption  n. 1. : redemption of
a promise выкананне абяцання 2. выкуп;
a redemption price выкупная цана♦ beyond/
past redemption без надзеі на выпраўленне,
зусм прапашчы
redevelop  v. перабудоўваць; рэканструяваць
red-eye  n. zool. краснапёрка
red-faced  adj. (with) пачырванелы;
red-faced with embarrassment пачырванелы
ад збянтэжанасці
red-head  n. руды, рыжавалосы чалавек
red herring  n. вэнджаны селядзец
♦ draw a red-herring across the path збіць з
панталыку
red-hot  adj. 1. распалены дачырвана
2. гарачы, палымяны; разгарачаны, палкі
(пра фантазію); a red-hot political campaign
жорсткая палітычная барацьба3. infml хвалюючы, новы, свежы; red-hot news сенсацыйнае паведамленне
redial  v. паўторна набіраць нумар
тэлефона
redirect  v. (to) 1. пераадрасоўваць
(пісьмы, запыты і да т.п.) 2. перанацэльваць; пераарыентоўваць; She was good at redirecting the children’s energy to something
useful. Ёй добра ўдавалася перанакіроўваць
дзіцячую энергію на што-небудзь карыснае.
redistribute  v. пераразмяркоўваць
redistribution  n. пераразмеркаванне
red-letter day  n. незабыўны дзень;
свята
red-light district  n. квартал
публчных дамоў
red maple  n. bot. клён чырвоны
redolence  n. прыемны водар, пахучасць, духмянасць
redolent  adj. lit. 1. прыемны, ап’яняльны (пра водар); духмяны, водарны 2. (of/with)
пахучы, якмоцна пахне; The air was redolent
with roses. У паветры стаяў водар руж.
redouble  v. узмацняць; узмацняцца;
павялчваць; павялчвацца; падвойваць; падвойвацца; He redoubled his efforts. Ён падвоіў
свае намаганні.
red pepper  n. bot. перац чырвоны
redress1  n. fml (for/against)
кампенсацыя; The only hope of redress is in
a lawsuit. Ёсць толькі адна надзея атрымаць
кампенсацыю – праз суд.
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reedy
redress2  v. fml 1. выпраўляць 2. пакрываць, кампенсаваць ♦ redress the balance
аднавць раўнаваг у; redress a wrong загладзіць віну
red spider  n. zool. клешч чырвоны
red squirrel  n. zool. вавёрка звычайная
red tape  n. валакта, канцылярская
цяганна; бюракратызм
reduce  v. 1. зніжаць; зніжацца; памяншаць; памяншацца; збаўляць, скарачаць; His
temperature is much reduced. Яго тэмпература
значна панізілася. 2. (by) худнець, худзець;
вытрымліваць дыету; reduce by 10 pounds
пахудзець на 10 фунтаў 3. вымушаць; даводзіць (да чаго-н.); reduce smb. to tears/
extremety давесці каго-н. да слёз/адчаю ♦ in
reduced circumstances у цяжкіх абставінах
reduction  n. 1. (in) зніжэнне, паніжэнне; памяншэнне, скарачэнне; a reduction in
unemployment скарачэнне беспрацоўя 2. скдка; a reduction on train tickets for students
скдка для студэнтаў на праезд па чыгунцы
3. паменшаная копія (фатаграфіі, карты,
карціны)
redundancy  n. 1. BrE скарачэнне
штатаў; звальненне рабочых, служачых; compulsory redundancy прымусовыя звальненні
2. ling. плеаназм
redundant  adj. 1. BrE скарочаны,
звольнены; той, хто страціў работу; become
redundant быць звольненым (па скарачэнні
штатаў); стаць беспрацоўным 2. залшні,
празмерны, лшні; The words gradually became redundant and dropped out of the
language. Словы паступова выйшлі з ужытку
і зніклі з мовы.
reduplicate  v. падвойваць
red wine  n. чырвонае віно
redwood  n. 1. чырвонае дрэва; чырвоная драўнна 2. bot. каліфарнйскае мамантавае дрэва
reed  n. 1. bot. трыснёг, трысцё, чарот
2. mus. жалейка, дудка; язычок; the reeds of
the orchestra язычков ыя інструменты аркестра
re-educate  v. перавыхоўваць;
Young criminals must be re-educated. Маладых
злачынцаў трэба абавязкова перавыхоўваць.
re-education  n. перавыхаванне
reedy  adj. 1. зарослы трыснягом/чаротам; трысняговы 2. пранзлівы (пра голас,
гук) 3. гбкі, гнуткі; тонкі (як трысцінка)

reef
reef  n. рыф; падводная скала; The ship was
wrecked on the reef. Карабель разбіўся аб рыф.
reek1  n. смурод; kitchen reek чад; the
reek of stale tobacco and beer застаялы тытунёвы і піўныпах
reek2  v. 1. (of) дрэнна пахнуць; смярдзець;
смуродзіць (чым-н.); His clothes reeked of tobacco. Яго вопратка прапахла тытунём. 2. аддаваць, папахваць (перан.); The whole business reeks of dishonesty. Уся справа папахвае
несумленнасцю.
reel1  n. шпуля, шпулька; бабна; рулон;
a reel of threads шпулька нтак
reel2  v. намотваць
reel3  n. хістанне, гайданне
reel4  v. 1. круццца, кружыцца; His head
reeled. У яго закружылася галава. 2. хістацца,
гайдацца
reel off  phr.v. хутка, без перапынку
чытаць аборасказваць
re-elect  v. перавыбіраць, выбіраць
зноў; He was not re-elected. Яго не выбралі на
другі тэрмін.
re-election  n. перавыбранне, паўторнае выбранне
re-enter  v. увайсцзноў; вярнуцца
re-entry  n. (into) вяртанне; a successful re-entry into the earth’s atmosphere паспяховае вяртанне ў зямную атмасферу
re-establish  v. аднаўляць; He was
re-established in his possessions. Яму вярнулі
яго маёмасць.
re-establishment  n. аднаўленне
refection  n. lit. лёгкая закуска
refectory  n. сталовая (у школе, каледжы); трапезная (у манастыры)
refer  v. (to) 1. пасылаць, адсылаць (да
каго-н./чаго-н.); I referred him to the secretary.
Я паслаў яго да сакратара. 2. звяртацца (па
дапамогу і да т.п.); I shall have to refer to the
Board. Я буду вымушаны звярнуцца ў
праўленне. 3. спраўляцца; карыстацца даведнікам і да т.п. 4. спасылацца (на каго-н./
што-н.); referring to your letter спасылаючыся на ваша пісьмо 5. упамінаць, гаварыц
ь
(пра каго-н./што-н.)
referable  adj. fml (to) 1. як тлумачыцца (чым-н.); success referable to hard
work поспех, дасягнуты дзякуючы настойлівай працы 2. якпадлягае разгляду; referable
to the subcommittee як падлягае разгляду
падкамітэтам
referee1  n. 1. law арбтр; трацейскі
суддзя 2. sport рэферы, суддзя (у некаторых

498

reﬂect
відах спорту); a chief referee галоўны суддзя
3. BrE рэцэнзент-эксперт; аўтар водзыву
referee2  v. sport судзць
refereeing  n. sport судзейства; topclass refereeing судзейства высокага класа
reference1  n. 1. (to) спасылка (на каго-н./
што-н.); успамінанне (аб кім-н./чым-н.);
make a reference to smb./smth. спасылацца
на каго-н./што-н.; a list of reference спіс (цытаванай) літаратуры 2. даведка; for reference
для даведкі 3. водзыў, рэкамендацыя 4. дачыненне ♦ in/with reference to fml адносна, у
дачыненні; што (да)тычыцца, што да…
reference2  v. fml 1. даваць спасылкі
(да кнігі) 2. спасылацца, даваць спасылку (на
крыніцу, заўвагу)
reference book  n. даведнік
reference library  n. 1. даведачная бібліятэка 2. бібліятэка без выдачы
кніг на дом
referendum  n. (pl. referendums
or referenda) (on) рэферэндум, народнае
апытанне; hold a referendum правесці рэферэндум
reﬁll1  n. 1. дапаўненне, папаўненне 2. запраўка, дазапраўка
reﬁll2  v. напаўняць зноў; напаўняцца
зноў; I’ll just reﬁll the coffee pot. Я зараз зноў
напоўню кафейнік.
reﬁne  v. 1. ачышчаць, рафінаваць;
reﬁne oil рафінаваць алей; ачышчаць нафту
2. надаваць высакароднасць; удасканальваць,
паляпшаць; He got an education that reﬁned
his taste. Ён атрымаў адукацыю, якая выхавала ў ім добры густ.
reﬁned  adj. 1. ачышчаны, рафінаваны;
reﬁned sugar цукар-рафінад 2. вытанчаны;
зграбны, тонкі; элегантны; reﬁned manners
добрае выхаванне
reﬁnement  n. 1. вытанчанасць,
далікатнасць; зграбнасць; lack of reﬁnement
некультурнасць; the reﬁnement of taste тонкі
густ 2. удасканаленне
reﬁnery  n. нафтаперагонны завод
reﬁning  n. ачыстка, рафінаванне
reﬁt1  n. 1. рамонт 2. пераабсталяванне
reﬁt2  v. 1. рамантаваць 2. пераабсталёўваць (карабель, яхту і да т.п.)
reﬂect  v. 1. (in) адлюстроўваць; адлюстроўвацца (таксама перан.); His emotions
were reﬂected in his face. Усе яго пачуцці
адлюстроўваліся на яго твары. 2. адбіваць;
адбівацца (пра святло, гук і да т.п.); White
clothes are cooler because they reﬂect the heat.

reﬂection
Белае адзенне больш ахаладжальнае, таму
што яно адбівае сонечныя промні. 3. (on/
upon) меркаваць, раздумваць; I must reﬂect
upon what you have said. Я павінен падумаць
над тым, што ты сказаў.
reﬂection  n. 1. адлюстраванне (у розных знач.); A high crime rate is a reﬂection of
an unstable society. Высокі ўзровень злачыннасці адлюстроўвае няўстойлівы стан
грамадства. 2. роздум, разважанне; lost in
reﬂection паглыблены ў роздум
reﬂective  adj. 1. як адлюстроўвае,
адбівае 2. задуменны, задумлівы 3. fml думаючы, мыслячы
reﬂector  n. рэфлектар
reﬂex  n. рэфлекс; have quick reﬂex
мець хуткую рэакцыю; The doctor checked my
reﬂexes. Доктар праверыў маю рэакцыю.
reﬂexion  BrE = reﬂection
reﬂexive1  n. ling. 1. зваротны займеннік 2. зваротны дзеяслоў
reﬂexive2  adj. ling. зваротны
reform1  n. рэформа; пераўтварэнне;
sweeping reforms карэнныя пераўтварэнні;
an educational reform рэформа адукацыі
reform2  v. 1. рэфармaваць, пераўтвараць; паляпшаць; reform administration рэфармаваць кіраванне 2. папраўляць, перавыхоўваць
re-form  v. перафарміроўваць
reformat  v. comput. перафармацраваць, фармацраваць нанова
reformation  n. 1. змяненне; выпраўленне, паляпшэнне; the reformation of
education рэформа сістэмы адукацыі 2. the
Reformation Рэфармацыя
reformer  n. рэфарматар, пераўтваральнік; He was a reformer of surgery. Ён стварыў
новую хірургію.
reformist1  n. рэфармст
reformist2  adj. рэфармсцкі
refract  v. phys. праламляць
refractory  adj. 1. fml непакорны,
непакорлівы; упарты 2. med. як не паддаецца лячэнню
refrain1  n. рэфрэн, прыпеў
refrain2  v. fml (from) стрымлівацца,
устрымлівацца; Kindly refrain from smoking.
Устрымайцеся ад курэння, калі ласка.
refresh  v. 1. асвяжаць; падмацоўваць;
The rest will refresh you. Адпачынак верне табе сілы. 2. comput. рэгенерыраваць; узнаўляць
refreshment  n. 1. fml ежа, пітво;
Won’t you take some refreshment? Ці не жада-
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еце падмацавацца?; Refreshments will be served after the meeting. Прахаладжальныя напоі
і закуску пададуць пасля сходу. 2. аднаўленне сіл, адпачынак
refrigerate  v. ахалоджваць, астуджаць; замарожваць
refrigerator  n. fml рэфрыжэратар, халадзльнік
refuel  v. дазапраўляцца; папаўняць
запасы паліва; We stopped in Bath to refuel.
Мы спыніліся ў Баце, каб заправіцца.
refuge  n. прыстанішча; прытулак;
seek refuge шукаць прытулку; take refuge
знаходзіць прыстанішча
refugee  n. уцякач, бежанец; a refugee camp лагер бежанцаў
refund1  n. аплата страт; They gave me
a refund. Мне вярнулі грошы.
refund2  v. (to) вяртаць грошы
refurbish  v. паднаўляць; асвяжаць
(пра будынак, пакой і да т.п.)
refusal  n. (of) адмова; a ﬂat refusal
катэгарычная адмова
refuse1  n. адкды, смецце
refuse2  v. 1. адмаўляць, адхіляць; 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. адмаўляцца
refute  v. fml абвяргаць, даказваць няслушнасць, беспадстаў насць
regain  v. атрымаць назад; набыць зноў;
аднавць; regain consciousness апрытомнець;
regain one’s health паздаравець, паправіцца
(пра здароўе)
regard1  n. 1. fml (for) павага, прыхльнасць; show regard for smb. быць высокай
думкі пра каго-н. 2. fml (to/for) увага; клопат;
pay no regard to/for smth. грэбаваць чым-н.
3. pl. regards прывітанні, пажаданні; with
best regards з найлепшымі пажаданнямі ♦ in
this/that regard fml у сувязі з гэтым; in/with
regard to smb./smth. fml што (да)тычыцца
каго-н./чаго-н.
regard2  v. 1. разглядаць, лічыць; They
regard him as a hero. Яны лічаць яго героем.
2. лічыцца 3. паважаць ♦ as regards што тычыцца
regarding  prep. адносна, што тычыцца, наконт (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

regenerate
regenerate  v. 1. аднаўляць (цалкам),
адраджаць 2. biol. зноў расц, адраджацца
regime  n. рэжым; лад; улада; a fascist/
totalitarian/military regime фашысцкі/таталітарны/ваенны рэжым; a puppet regime марыянетачны ўрад
regimen  n. med. рэжым; дыета
regiment  n. 1. полк 2. fml вялкая
колькасць (людзей, рэчаў)
regimental  adj. палкавы; a regimental ﬂag палкавысцяг
region  n. 1. мясцовасць; рэгіён; раён,
вобласць; Few unknown regions are left on the
Earth. На Зямлі засталося мала нявывучаных
мясцін. 2. : (пра часткі цела) the abdominal
region брушная поласць ♦ in the region of
прыблзна
regional  adj. рэгіянальны, абласны;
мясцовы
register 1  n. 1. журна л (запісаў);
рэ естр; метрычная кнга; a civil register of
births, deaths and marriages кнга запісаў актаў грамадзянскага стану 2. афіцыйны спіс;
a register of voters спіс выбаршчыкаў 3. mus.
рэгстр
register2  v. 1. рэгістраваць, уносіць у
спіс 2. адзначаць, паказваць (пра прыборы)
The thermometer registeres 20° C. Тэрмометр
паказваў 20° па Цэльсію. 3. адлюстроўваць;
паказваць 4. адпраўляць заказной поштай; a
registered letter заказное пісьмо
registrar  n. 1. рэгістратар 2. сакратар (у навучальнай установе)
registration  n. 1. рэгістрацыя, рэгістраванне; унясенне ў спіс/рэестр 2. рэгістрацыйны запіс; the registration number of a
car BrE (рэгістрацыйны) нумар аўтамабля
registry  n. рэгістратура; канцылярыя
registry ofﬁce  n. бюро запісаў
актаў грамадзянскага стану
regress1  n. рэгрэс, адваротны рух
regress2  v. fml (to) рухацца ў адваротным кірунку
regret1  n. шкадаванне; I have no regrets.
Я ні аб чым не шкадую.
regret2  v. шкадаваць (аб чым-н.)
regretful  adj. поўны шкадавання;
засмучаны
regroup  v. (for) перагрупоўваць; перагрупоўвацца
regular1  n. 1. пастаянны наведвальнік
абокліент 2. салдат рэгулярнай арміі
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regular2  adj. 1. правільны, размераны,
рэгулярны; His breathing was slow and regular. Яго дыханне было павольнае і раўнамернае. 2. пастаянны, заўсёдны; regular employment пастаянная праца 3. mil. рэгулярны, кадравы; a regular army рэгуляр ная армія; a regular ofﬁcer кадравы афіцэр 4. ling. правільны;
regular verbs правільныя дзеясловы
regularity  n. рэгулярнасць; правільнасць
regularly  adv. 1. рэгулярна, праз аднолькавыя прамежкі часу; The club meets
regularly once a fortnight. Клуб збіраецца рэгулярна, раз у два тыдні. 2. правільна, размерана
regulate  v. 1. рэгуляваць, кантраляваць; regulate the trafﬁc рэгуляваць вулічны
рух; regulate one’s conduct кантраляваць
свае учынкі 2. рэгуляваць; regulate a clock
выверыць гадзннік
regulation1  n. 1. правіла, статут;
There are too many rules and regulations
governing small business. Існуе занадта многа
розных норм і правіл для кіравання малым
бізнесам. 2. рэгуляванне, упарадкоўванне;
government regulation дзяржаўнае ўпарадкаванне
regulation2  adj. прыняты, усталява-
ны, прадпсаны; regulation uniform абмундзіраванне
regulator  n. рэгулятар, стабілізатар
rehabilitate  v. 1. рэабілітаваць
(у розных знач.) 2. аднаўляць; рамантаваць;
рэканструяваць
rehearsal  n. рэпетыцыя; a dress
rehearsal генеральная рэпетыцыя
rehearse  v. 1. рэпецраваць; The musicians were rehearsing until 2 o’clock in the
morning. Музыканты рэпеціравалі да дзвюх
гадзін ночы. 2. fml паўтараць; пералчваць
reheat  v. паўторна награваць; падаграваць
reign1  n. 1. царстваванне, цараванне; кіраванне дзяржавай 2. уладарства; панаванне;
the reign of lаw панаванне закону; правапарадак
reign2  v. 1. царстваваць, цараваць; Queen
Victoria reigned over sixty years. Каралева
Вікторыя была на троне звыш шасцідзесяці
год. 2. уладарыць; панаваць; Anarchy reigned
for many years. Анархія панавала на працягу
многіх гадоў.
rein1  n. pl. reins лейцы; draw reins нацягнуць лейцы, спынць каня ♦ give smb. free

rein
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rein даваць каму-н. поўную свабоду дзеянняў; keep a tight rein on smb. трымаць пад
строгім кантролем, трымаць у цуглях, трымаць у чорным целе
rein2  v. 1. нацягваць аброць, лейцы
2. стрымліваць; кантраляваць; He could not
rein his impatience. Ён не мог стрымаць нецярпенне.
reincarnate  v. пераўвасабляць
reincarnation  n. рэінкарнацыя,
пераўвасабленне
reindeer  n. zool. (pl. reindeer or reindeers) паўночны алень; Herds of reindeer
graze on the tundra. Статкі аленяў пасвяцца ў
тундры.
reinforce  v. узмацняць, умацоўваць;
reinforce troops at the front пасылаць папаўненне на фронт
reinforced concrete  n. жалезабетон
reinterpret  v. тлумачыць па-новаму, даць новае (іншае) тлумачэнне (чаму-н.)
reinvest  v. зноў інвесцраваць капітал
reissue1  n. перавыданне; паўторны выпуск фльма на экран; паўторны гуказапіс
reissue2  v. перавыдаваць; паўторна
выпускаць фільм на экран; рабць паўторны
гуказапіс
reject1  n. брак, недабраякасны выраб
reject2  v. адкідаць; адхіляць, адмаўляцца; Sarah rejected her brother’s offer of help.
Сара адхіліла прапанову брата аб дапамозе.
rejoice  v. fml (at/in/over) радаваць;
радавацца; цешыць; цешыцца; A letter from
you rejoiced my heart. Ваша пісьмо ўзрадавала мяне.
rejoicing  n. 1. весялосць, радасць
2. святкаванне, свята; There was great rejoicing over the victory. З выпадку перамогі адбылося вялікае свята.
rejoin  v. 1. далучацца зноў; Jane went
to rejoin her friends in the lounge. Джэйн зноў
пайшла да сваіх сяброў у гасцінай. 2. злучыць зноў; The broken pieces were rejoined
and glued. Разбітыя кавалкі склалі і склеілі.
rejuvenate  v. амалоджваць; аднаўляць; маладзець
relate  v. (to) 1. устанаўліваць сувязь або
адносіны; relate theory and practice звязаць
тэорыю з практыкай 2. адносіцца; мець дачыненне (да чаго-н.); He notices nothing but
what relates to himself. Ён звяртае ўвагу толькі на тое, што тычыцца непасрэдна яго.
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related  adj. 1. узаемазвязаны; related
phenomena звязаныя памж сабой з’явы
2. роднасны, сваяцкі, блзкі; related by marriage сваякпа мужу/жонцы
relation  n. 1. pl. relations адносіны;
The two countries established diplomatic relations in 1970. Гэтыя дзве краіны ўстанавілі
дыпламатычныя адносіны ў 1970 г. 2. сувязь,
кантакт 3. сваяк; сваячка; a close/near relation блзкі сваяк
relationship  n. (between, with) 1. узаемаадносіны, узаемадачыненні, стасункі; We
have a good working relationship with the managers. У нас добрыя рабочыя адносіны з менеджарамі. 2. (любоўная) сувязь
relative1  n. сваяк; сваячка; We visit
friends and relatives at Christmas. Мы наведваем сяброў і сваякоў на Каляды.
relative2  adj. fml 1. : relative to адносны, суадносны; the facts relative to this case
адноснае становішча 2. умоўны, параўнальны, адносны; Beauty is a relative term. Прыгажосць – паняцце адноснае. 3. ling. адносны;
a relative pronoun адносны займеннік ♦ it’s
all relative усё адносна
relatively  adv. адносна, параўнаўча,
параўнальна; a relatively useful contraption
даволі карысная прылада ♦ relatively speaking увогуле, наогул; уласна кажучы
relativity  n. 1. fml адноснасць
2. phys. тэорыя адноснасці
relax  v. 1. адпачываць; расслабляцца;
рабць перадышку; After a hard day’s work,
relax in the swimming pool. Пасля цяжкага
працоўнага дня адпачні ў басейне. 2. расслабляць, паслабляць, аслабляць; relax tension аслабляць напружанасць
relaxation  n. 1. адпачынак; забава;
take some relaxation зрабць перадышку; He
ﬁnds relaxation in playing the piano. Ён знаходзіць адпачынак у ігры на піяніна.
2. рэлаксацыя, расслабленне
relaxed  adj. 1. натуральны, раскаваны
2. спакойны; ураўнаважаны
relaxing  adj. рэлаксацыйны, змякчальны, расслабляльны
release1  n. 1. выслабаненне; вызваленне
(ад зняволення); release on bail вызваленне
пад заклад 2. збавенне, вызваленне, выратаванне; палёгка; a wonderful feeling of release
цудоўнае пачуццё палёгкі 3. выпуск фльма
(на экран) 4. : press release прэс-рэлз; паведамленне для прэсы
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release2  v. (from) 1. вызваляць, выслабаняць, выпускаць на волю; release a prisoner/hostage адпусцць зняволенага/заложніка
2. выпускаць з рук 3. збаўляць; вызваляць
(ад абавязкаў) 4. выпускаць на экран
relevant  adj. (to) 1. рэлевантны, слушны, дарэчны; як мае дачыненне да справы
2. актуальны; важны, неабходны; be not
relevant быць лшнім, незапатрабаваным
reliable  adj. 1. надзейны; a reliable
friend надзейны сябар 2. як заслугоўвае
даверу; пэўны, дакладны; a reliable source of
information надзейная крынца інфармацыі
reliance  n. (on/upon) давер; упэўненасць; I put little reliance on him. Я мала яму
давяраю.
reliant  adj. залежны; be reliant on/
upon smb./smth. залежаць ад каго-н./чаго-н.
relic  n. 1. рэлквія; keep smth. as a relic
захоўваць што-н. як рэлквію 2. (of, from)
след, рэшта; рэлкт; a relic of early civilization рэлкт старажытнай цывілізацыі
relief  n. 1. палёгка; суцішэнне; I felt a
huge surge of relief and happiness. Мяне захліснула хваля палёгкі і адчування шчасця.
2. зніжэнне; змякчэнне; the relief of suffering
аблягчэнне пакут 3. дапамога (грашыма,
адзеннем, харчаваннем і да т.п.); дапамога
па беспрацоўі; a relief fund for refugees
фонд дапамогі бежанцам 4. змена дзяжурных
relieve  v. 1. аблягчаць, палягчаць, аслабляць; Drugs helped to relieve the pain. Лекі дапамаглі суцішыць боль. 2. аказваць дапамогу,
выручаць; relieve from poverty вызваліць з
галечы 3. змяняць, забяспечваць змену (на
працы) 4. : relieve smb. of smth. вызваліць
каго-н. ад чаго-н. infml абакрасці (каго-н.);
The thief relieved him of his watch. Злодзей
украў у яго гадзіннік.
relieved  adj. супакоены, задаволены;
She looked immensely relieved when she heard
the news. Яна выглядала вельмі задаволенай,
калі пачула гэтую навіну.
religion  n. 1. рэлгія; веравызнанне;
the Christian religion хрысціянства. 2. культ,
святыня
religious  adj. 1. рэлігйны, якмае адносіны да рэлгіі; a religious ceremony рэлігйны абрад 2. набожны, веруючы; a deeply
religious person глыбока веруючы чалавек
religiously  adv. 1. рэлігйна; набожна 2. дакладна; I was religiously following all
the instructions. Я дакладна выконваў усе інструкцыі.
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remark
relinquish  v. fml здаваць, пакідаць;
relinquish one’s place адмовіцца ад свайго
месца; relinquish territory уступць тэрыторыю; relinquish hope пакнуць усялякую
надзею; relinquish a habit перамагчызвычку
relish1  n. 1. задавальненне, асалода;
смак; There was a certain relish in his voice as
he announced the news. У яго голасе адчувалася задавальненне, калі ён паведамляў навіну. 2. (вострая) прыправа
relish2  v. атрымліваць задавальненне;
смакаваць
relive  v. уваскрэсіць у памяці; перажыць
зноў; We often ﬁnd ourselves reliving our schooldays when we meet up. Кожны раз пры
сустрэчы мы ўзгадваем свае школьныя гады.
reluctance  n. неахвота; нежаданне
reluctant  adj. неахвотны; He is reluctant to accept. Ён неахвотна згаджаецца.
rely  v. (on/upon) 1. спадзявацца; разлчваць, давяраць; You may rely on me. Вы можаце 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. заставацца; Only one
question remains to be answered. Застаецца адказаць толькі на адно пытанне. 2. знаходзіцца, быць; remain at home заставацца дома
3. захоўвацца; заставацца ў пэўным стане;
remain silent захoўваць маўчанне
remainder  n. 1. рэшта, астатак,
рэшткі; The remainder of his life he spent in the
country. Астатак свайго жыцця ён правёў
у вёсцы. 2. the remainder астатнія; The
remainder sat down. Астатнія селі. 3. math.
астача
remains  n. 1. рэшта, рэшткі; the
remains of the meal рэшткі яды 2. руны,
разваліны; the remains of ancient Rome руны старажытнага Рыма 3. астанкі; прах
remake1  n. рымейк; новая версія (пастаноўкі, фільма, музычнага запісу і да т.п.)
remake2  v. (remade) перарабляць, рабць нанава
remark1  n. 1. заўвага; make a remark
зрабць заўвагу 2. увага; назіранне; It is worthy of remark. Гэта варта ўвагі.
remark2  v. 1. заўважаць; адзначаць;
“That’s a lovely shirt you are wearing,” she remarked. «Якая прыгожая на табе кашуля», –
адзначыла яна. 2. рабць заўвагу, выказвацца;
remark on/upon smth. выказвацца аб чым-н.;
Everyone remarked on his absence. Усе выказаліся наконт яго адсутнасці.

remarkable
remarkable  adj. (for) надзвычайны, цудоўны, дзўны; яквылучаецца чым-н.;
Finland is remarkable for its large number of
lakes. Фінляндыя вылучаецца вялікай колькасцю азёраў. ♦ in a remarkable manner дзўным чынам
remarry  v. узяць новы шлюб
rematch  n. sport перагульванне
remediable  adj. fml папраўны; вылечны
remedial  adj. 1. папраўчы 2. як карэкцруе
remedy1  n. (for/to) 1. сродак; мера
(супраць чаго-н.); remedy for polution сродак барацьбы з забруджанасцю 2. лекі, лякарства; лячэбны сродак; an excellent remedy for pains выдатны сродак ад болю
remedy2  v. 1. вылечваць 2. выпраўляць; That cannot be remedied. Гэтага ўжо не
выправіш.
remember  v. 1. успамінаць, узгадваць, прыгадваць; I remember my father bringing home a huge Christmas tree. Я ўзгадваю,
як мой бацька прыносіў дадому вялікую калядную ёлку. 2. памятаць, захоўваць у памяці
3. не забываць, мець на ўвазе; Remember to
turn out the light. Не забудзьце выключыць
святло. ♦ be remembered for smth./as smth.
праславіцца чым-н.
remembrance  n. памяць; успамн;
within my remembrance на маёй памяці; in
remembrance of у памяць аб
Remembrance Day  n. (таксама Remembrance Sunday) дзень памяці
загнуўшых у Першую і Другую сусветныя
войны (адзначаецца ў найбліжэйшую да
11 лістапада нядзелю ў Вялікабрытаніі і некаторых іншых краінах)
remind  v. 1. (about/of) напамінаць,
рабць напамн; I must remind you of your
promise. Я павінна напомніць вам аб вашым
абяцанні 2. : remind smb. of smb./smth. нагадваць каму-н. каго-н./што-н.; выклікац
 ь успамны
reminisce  v. (about) успамінаць, узгадваць, аддавацца ўспамнам; We walked on,
reminiscing about the old days. Ідучы, мы
ўспаміналі былыя дні.
reminiscence  n. 1. успамн, згадка;
He signed in reminiscence. Ён уздыхнуў, нешта прыгадаўшы. 2. звыч. pl. мемуары,
успамны; reminiscences of the war успамны пра вайну
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rendering
remiss  adj. fml нядбайны; няўважлівы;
be remiss in one’s duty грэбаваць свамі
абавязкамі
remission  n. 1. рэмсія; (часовае)
аслабленне хваробы 2. BrE скарачэнне тэрміну зняволення 3. fml вызваленне (ад штрафу, падатку і да т.п.)
remnant  n. рэшта, рэштка
remorse  n. 1. (for) пакуты сумнення
2. жаль, спачуванне; without remorse бязлтасна
remorseful  adj. поўны раскаяння
remorseless  adj. бязлтасны
remote  adj. 1. аддалены, далёкі; remote
past далёкае мінулае; remote ancestors далёкія продкі 2. глух, адасоблены; a remote
village глухая вёска 3. далёкі, дальні (пра сваякоў) 4. малы; a remote chance невялкі шанц
5. (from) якне звязаны з чым-н. непасрэдна;
якмае аддаленыя адносіны да чаго-н.
remote access  n. comput. дыстанцыйны доступ
remote control  n. comput.
дыстанцыйнае кіраванне
removal  n. (of) 1. пераезд; перамяшчэнне; the removal of furniture перавозка
мэблі; the removal of load разгрузка; the
removal into a new house пераезд у новы дом
2. зняцце з пасады
remove  v. (from) 1. выносіць; прымаць;
перастаўляць; Reference books should not be
removed from the library. Даведнікі нельга выносіць з бібліятэкі. 2. здымаць, знімаць; He
removed his hat and gloves. Ён зняў капялюш
і пальчаткі. 3. знімаць (з пасады) 4. пераязджаць, мяняць кватэру 5. пазбаўляцца
(ад чаго-н.)
renaissance  n. 1. the Renaissance
Рэнесанс, эпоха Адраджэння; Renaissance
art мастацтва эпохі Адраджэння 2. адраджэнне (мастацтва, архітэктуры, літаратуры
і да т.п.)
rename  v. пераймяноўваць, даваць новае імя
renascence  n. fml адраджэнне; ажыўленне
render  v. fml 1. аддаваць; адплачваць;
дапамагаць; render assistance аказваць дапамогу 2. (to) падаваць, прадстаўляць; render an account to smb. падаць каму-н. рахунак 3. перакладаць (на іншую мову)
rendering  n. 1. пераклад; варыянт
перакладу; перадача (арыгінала) 2. выкананне, трактоўка (музычнага твора; ролі)

rendezvous
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rendezvous1  n. франц. (pl. rendezvous -) 1. (with) рандэву; спатканне
2. месца спаткання; We arrived early at the
rendezvous. Мы рана прыехалі на сустрэчу.
rendezvous2  v. франц. (with) сустракацца, прыбываць на месца сустрэчы;
The refugees rendezvoused in the valley. Бежанцы сабраліся ў даліне.
renew  v. 1. аднаўляць; рэстаўрыраваць;
renew one’s friendship аднавць сяброўства;
The window frames will have to be renewed.
Трэба будзе аднавіць аконную раму. 2. прадаўжаць, працягваць; I must remember to
renew the car insurance. Я павінен не забыцца
прадоўжыць страхоўку аўтамабіля.
renewable  adj. якможна аднавць
renewal  n. (of) аднаўленне, замена;
рэстаўрацыя; прадаўжэнне
renounce  v. fml адракацца; выракацца, адмаўляцца (у розных знач.); renounce
one’s property адмовіцца ад уласнасці; renounce one’s errors адрачыся ад свах памылак;
renounce beliefs/ideals/principles адрачыся
ад перакананняў/ідэалаў/ прын
 цыпаў
renovate  v. паднаўляць, рамантаваць
renown  n. fml слава, папулярнасць; a
man of high renown славуты чалавек
rent1  n. арэндная плата; high/low/fair rent
высокая/нзкая/умераная арэндная плата ♦ for
rent здаецца ў найм (надпіс)
rent2  v. 1. здаваць у арэнду 2. арандаваць;
браць у наём/найм, рэнтаваць
rental  n. 1. сума арэнднай платы; рэнтавы даход 2. тое, што здаецца ў арэнду або
ў пракат
reopen  v. 1. адкрываць зноў; адкрывацца зноў; reopen a shop зноў адкрыць
магазн 2. аднаўляць; reopen a discussion
зноў адкрыць дыскусію ♦ reopen old wounds
верадзць старую рану
reorder  v. паўтараць/аднаўляць заказ
reorganize  v. рэарганізоўваць, пераўтвараць
repaid  past, p.p. → repay
repair1  n. рамонт, рамантаванне; minor
repairs дробны рамонт; a repair shop рамонтная майстэрня ♦ in good repair/in a good
state of repair fml у добрым стан
 е; in bad
repair/in a bad state of repair fml у дрэнным
стане
repair2  v. 1. рамантаваць, папраўляць;
repair a broken fence адрамантаваць паламаны плот 2. аднаўляць (адносіны)

repentant
repay  (repaid) v. 1. вярнуць (пазыку);
repay a debt/loan вярнуць доўг/пазыку; repay a mortgage вык упіць закладную 2. адплачваць; узнагароджваць; repay smb. for
smth. адплачваць каму-н. за што-н. ♦ repay
good for evil адплацць дабром за зло
repayable  adj. якпадлягае выплаце/
кампенсацыі
repayment  n. вяртанне грошай; выплата (пазыкі)
repeal  v. ануляваць, адмяняць
repeat1  n. 1. паўтарэнне радыё- або тэлепраграмы; There will be a repeat of this ﬁlm
on Friday. Гэты фільм будуць зноў паказваць
у пятніцу. 2. паўтарэнне; a repeat order паўторны заказ 3. mus. паўтарэнне асобных раздзелаў п’есы; рэпрыза
repeat2  v. паўтараць; паўтарацца; Can
you repeat your question, please? Паўтарыце,
калі ласка, сваё пытанне.
repeated  adj. шматразовы, часты; неаднаразовы; repeated attempts шматразовыя
спробы; on repeated occasions неаднаразова
repeatedly  adv. неаднаразова, шматразова; 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. адпхваць; выклікаць агду; Her heavy make-up and cheap scent repelled him. Тоўсты слой грыму на яе твары і
танныя духі выклікалі ў яго агіду. 2. адбівац ь; адганяць; repel an attack адбць атаку;
a cream that repels insects крэм, як адганяе
насякомых 3. phys. адштурхоўваць; адштурхоўвацца
repellent1  n. рэпелент, сродак ад
насякомых; mosquito repellent сродак ад
камароў
repellent2  adj. 1. fml (to) яквыклікае
агду; Stories about famous villains can be both
repellent and fascinating. Апавяданні пра вядомых злачынцаў бываюць як агідныя, так і
захапляльныя. 2. воданепранікальны; repellent materials воданепранікальныя матэрыялы
repent  v. fml (of) раскайвацца; каяцца;
смуткаваць; Repent of your sins and you will
be forgiven. Пакайся ў сваіх грахах, і табе даруюць.
repentance  n. (for) раскаянне; пакаянне; show repentance раскаяцца; He shows no
sign of repentance. Ён зусім не раскайваецца.
repentant  adj. якраскайваецца; She
was not in the least repentant. Яна ніколькі не
раскаялася.

repercussion
repercussion  n. pl. repercussions
рэзананс; водгук, рэха, водгалас; possible
repercussions магчымыя вынікі
repertoire  n. 1. рэпертуар (тэатра,
аркестра) 2. сума навыкаў, уменняў
repertory  n. 1. тэатр з пастаян
 най трупай і з пэўным рэпертуарам 2. fml рэпертуар
repetition  n. паўтарэнне (у розных
знач.); I don’t want a repetition of this incident.
Я не хачу паўтарэння гэтага інцыдэнту.
repetitious  adj. якпаўтараецца
repetitive  adj. 1. нуд
 ны 2. як паўтараецца
rephrase  v. перафразаваць, змяняць
фармулёўку
replace  v. 1. замяняць 2. (by/with) замяшчаць (кім-н./чым-н.); He was replaced by
Tom on the team. Яго ў камандзе замяніў Том.
3. класці/вяртаць на месца; He replaced the
book on the shelf. Ён паставіў кнігу на месца,
на паліцу.
replacement  n. (for) 1. замяшчэнне, замена; They need to ﬁnd a replacement for
Jane. Ім трэба знайсці замену Джэйн. 2. кампенсаванне; the replacement of lost books
кампенсаванне згубленых кніг 3. пераемнік;
пераемніца
replay1  n. 1. sport перагульванне 2. (паўторнае) прайграванне запісу; паўтор фрагмента (фільма і да т.п.)
replay2  v. 1. sport перагульваць, гуляць
паўторна; The match ended in a draw and will
be replayed next Wednesday. Матч закончыўся
ўнічыю і будзе перагульвацца ў наступную
сераду. 2. паўторна прайграваць (плёнку, касету і да т.п.)
replenish  v. fml (with) зноў напаўняць;
папаўняць
replicate  v. fml каправаць
reply1  n. адказ; in reply у адказ; in reply
to your letter у адказ на ваша пісьмо; a replypaid envelope канверт з аплач
 аным адказам
reply2  v. (to, with) адказваць (у розных
знач.); reply to the enemy’s ﬁre адказаць на
агонь працўніка; He never replied to any of my
letters. Ён не адказаў ні на адно маё пісьмо.
report1  n. 1. (on) даклад, справаздача;
паведамленне; the chairman’s report даклад
старшын; a weather report зводка надвор’я
2. чуткі; According to reports he’s not coming
back. Гавораць, што ён не збіраецца вяртацца. 3. BrE табель паспяховасці
report2  v. 1. паведамляць, апавядаць, апсваць; the newspapers report газеты паведам-
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representation
ляюць 2. (on) рабць справаздачу, рэпартаж;
Next week you’ll report on your progress. На
наступным тыдні вы раскажаце пра стан
спраў. 3. данесці (на каго-н.) 4. з’яўляцца,
прыбываць (куды-н.)
reportage  n. fml рэпартаж
reportedly  adv. па паведамленняx;
як паведамляюць
reported speech  n. ling. ускосная
мова
reporter  n. рэпарцёр, карэспандэнт
repose1  n. lit. адпачынак, перадышка;
спакой; work without repose працаваць без
адпачынку; disturb smb.’s repose парушаць
чый-н. спакой
repose2  v. lit. 1. (on) ляжаць (на чым-н.);
адпачываць; repose on a coach адпачываць
на канапе; 2. стаяць (на чым-н.); Two small
glasses reposed on the tray. Дзве маленькія
шклянкі стаялі на падносе. 3. : repose conﬁdence in smb. давяраць каму-н.
repository  n. fml умяшчальня; ёмішча; сховішча; склад; a furniture repository
склад для захоўвання мэблі; He was the
repository of all her secrets. Яна давярала яму
ўсе свае тайны.
reprehend  v. fml асуджаць, ганіць;
reprehend smb.’s conduct ганіць чые-н. паво-
дзіны
reprehensible  adj. fml заганны;
ганебны; варты асуджэння; His conduct was
thoroughly reprehensible. Яго паводзіны сурова асуджалі.
reprehension  n. ганьбаванне; асуджэнне
represent  v. 1. рэпрэзентаваць,
прадстаўляць; represent the interests прадстаўляць інтарэсы; Many countries were represented by their ambassadors. Многія краіны
былі прадстаўлены сваімі пасламі. 2. абазначаць, увасабляць, сімвалізаваць; Phonetic
signs represent sounds. Фанетычныя значкі
абазначаюць гукі. 3. адлюстроўваць; What
does this picture represent? Што намалявана
на гэтай карціне?
representation  n. 1. прадстаўнцтва; permanent representation пастаяннае прадстаўнцтва; proportional representation прапарцыянальнае прадстаўнцтва 2. pl.
representations fml сцверджанне, заява; пратэст; make representations to smb. заявць
каму-н. пратэст 3. адлюстраванне; вобраз; an
allegoric representation алегарычнае адлюстраванне

representative
representative1  n. 1. прадстаўнк,
дэлегат, упаўнаважаны; representatives of
the press прадстаўнік прэсы 2. тыповы
прадстаўнк 3. Representative член палаты
прадстаўнікоў ЗША
representative2  adj. 1. (of) характэрны, тыповы, як сімвалізуе; Are your
opinions represantative of the views of all the
students? Ці адлюстроўваюць вашы меркаванні погляды ўсіх студэнтаў? 2. прадстаўнчы;
якстварае ўяўленне (аб чым-н.); a representative collection of modern art калекцыя карцн, якая даеўяўленне аб сучасным мастацтве
repress  v. 1. падаўляць, душыць; утаймоўваць; прыгнятаць; repress an uprising падавць паўстанне 2. рэпрэсраваць 3. стрымліваць (пачуцці, смех і да т.п.); repress tears
стрымліваць слёзы; I could hardly repress my
laughter. Я ледзь стрымліваў смех.
repression  n. 1. рэпрэсія; падаўленне
2. стрымліванне (пачуццяў, смеху і да т.п.)
repressive  adj. рэпрэсўны; a repressive regime/law рэпрэсўны рэжым/закон;
a repressive measure рэпрэсўная мера
reprieve1  n. 1. адтэрміноўка выканання
смяротнага прысуду 2. перадышка, часовая
палёгка (у цяжкасцях, клопатах)
reprieve2  v. 1. адтэрміноўваць выкананне смяротнага прысуду 2. даваць перадышку; часова аблягчаць (боль, пакуты і да т.п.)
reprimand1  n. вымова, заўвага
reprimand2  v. fml (for) рабць/
аб’яўляць вымову; be reprimanded by smb. for
smth. атрымаць вымову ад каго-н. за што-н.
reprint1  n. рэпрынт, перадрук; новае
выданне; It was an abridged reprint of the
1817 edition. Гэта быў скарочаны перадрук
выдання 1817 года.
reprint2  v. перавыдаваць; перадрукоўваць
reproach1  n. 1. папрок, дакор; above/
beyond reproach беззаганны; a life without
reproach бездакорнае жыццё 2. ганьба, сорам; give smb. a look of reproach паглядзець
на каго-н. з дакорам
reproach2  v. (for) папракаць, дакараць,
папікаць, упікаць; You’ve got nothing to reproach yourself for. Вам няма ў чым папракнуць
сябе.
reproachful  adj. дакорлівы; a reproachful glance дакорлівы позірк
reprobate1  n. fml нягоднік; паганец
reprobate2  adj. амаральны, разбэшчаны, распусны
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repute
reproduce  v. 1. узнаўляць; рэпрадуктаваць 2. пладзць; размнажацца, размножвацца
reproduction  n. 1. размнажэнне
2. узнаўленне 3. рэпрадукцыя, копія; exact
reproductions of famous statues дакладныя
копіі вядомых скульптур
reproductive  adj. 1. узнаўленчы
2. : biol. reproductive organs органы размнажэння
reproof  n. fml вымова; папрок, дакор
reprove  v. fml (for) рабць вымову;
дакараць, папікаць; сварыцца (на каго-н.);
I was reproved for wasting paper. Мне зрабілі
вымову за расходаванне паперы.
reptile  n. 1. zool. рэптылія; паўзун
2. падхалм, ліслвец
republic  n. рэспубліка
republican  n. 1. рэспубліканец
2. Republican член рэспубліканскай партыі
Republican Party  n. the Republican Party рэспубліканская партыя
(у ЗША)
repudiate  v. fml 1. адракацца, выракацца; repudiate one’s former friends адракацца ад (свах) старых сяброў 2. не прымаць,
не прызнаваць
repugnance  n. fml агда, антыпатыя; have repugnance to smth. адчуваць антыпатыю да чаго-н.
repugnant  adj. fml агдны, брыдкі
repulse1  n. fml адпор, адбіццё, адбіванне (атакі); suffer a repulse цярпець паражэнне
repulse2  v. fml 1. адбіваць; repulse an
attack адбіваць атаку 2. выклікаць агду, адварочваць 3. адхіляць, не прымаць; He offered to help but was repulsed. Ён прапанаваў дапамагчы, але яго прапанову не прынялі.
repulsion  n. 1. агда, антыпатыя
2. phys. адштурхоўванне
repulsive  adj. 1. як адштурхоўвае,
выклікае агду 2. phys. якадштурхоўвае
reputable  adj. паважаны; шаноўны;
a reputable scientist паважаны вучоны
reputation  n. 1. рэпутацыя, слава;
a good/bad reputation добрая/дрэнная рэпутацыя; have a reputation for honesty славіцца сумленнасцю 2. добрае імя, доб
 рая слава;
She has lost her reputation. Яна страціла сваё
добрае імя.
repute1  n. fml рэпутацыя; добрая слава;
a writer of repute пісьменнік з мем; I know
him by repute. Я ведаю пра яго па чутках.

repute
repute2  v. : He is reputed to be a good
doctor. Яго лічаць добрым урачом.
reputedly  adv. на агульную думку
request1  n. 1. просьба, (ветлівае) патрабаванне; at smb.’s request па чыёй-н. просьбе; a request for smth. патрабаванне чаго-н.;
on request па просьбе 2. запыт; заяўка;
a request programme канцэрт па заяўках
request2  v. fml прасць (дазволу)
requiem  n. рэквіем, памінал ьная меса
require  v. fml 1. патрабаваць, загадваць; 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. патрабаванне; неабходная ўмова; The new computer
system will meet all our requirements. Новая
камп’ютарная сістэма задаволіць усе нашы
запатрабаванні. 2. патрэба, неабходнасць;
daily requirements штодзённыя патрэбы;
meet/fulﬁl/satisfy the requirements задавальняць патрэбы
requisite1  n. fml неабходная рэч;
kitchen requisite кухонны посуд
requisite2  adj. fml неабходны, патрэбны; He lacks the requisite qualiﬁcations. Яму
нестае неабходнай падрыхтоўкі.
requisition1  n. заяўка; a requisition
form/order заяўка
requisition2  v. рэквізаваць
rerun1  n. 1. паўторны паказ кінафльма;
паўторная тэлеперадача 2. паўтор (якога-н.
мерапрыемства); a rerun of elections перавыбары
rerun2  v. 1. паўторна паказваць (фільм
і да т.п.) 2. паўтараць (мерапрыемства);
rerun a race паўтарыць забег
resale   n. перапродаж
resat  past, p.p. → resit2
rescind  v. fml ануляваць, абвяшчаць
несапраўдным
rescission  n. fml ануляванне; скасаванне
rescue1  n. выратаванне, вызваленне,
збавенне, пазбаўлен
 не; a rescue boat выратавальная лодка
rescue2  v. (from) ратаваць, выратоўваць, вызваляць
research1  n. (into/on) даследаванне, вывучэнне, пошук; навукова-даследчая работа; Jane is a research worker in our
lab. Джэйн – навуковы супрацоўнік нашай
лабараторыі.
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reshufﬂe
research2  v. (into/on) даследаваць,
займацца даследаваннем
researcher  n. даследчык; даследчыца
resell  v. (resold) перапрадаваць
resemblance  n. (to, between) падабенства; bear no resemblance to smb. быць
зусм не падобным да каго-н.
resemble  v. быць падобным (да каго-н./на што-н.); мець падабенства; Nick
closely resembles his father. Нік вельмі падобны да свайго бацькі.
resent  v. абурацца, гневацца; Does he
resent my being here? Яму не падабаецца, што
я тут?
resentful  adj. (of/at/about) абураны;
поўны абурэння; гнеўны; a resentful look
гнеўны позірк
resentment  n. абурэнне, пачуццё
крыўды; bear/feel no resentment against/
towards anyone не адчуваць крыўды ні на
каго
reservation  n. 1. папярэдні заказ;
рэзерваванне; make a reservation забранраваць месца 2. таксама reserve рэзервацыя;
Indian reservation індзейская рэзервацыя
3. агаворка; without reservations без агаворак
reserve1  n. 1. запас, рэзерв; the gold
reserve залатызапас 2. запаведнік 3. стрыманасць; замкнутасць 4. sport запасны (ігрок)
5. mil. запас, рэзерв 6. агаворка ♦ in reserve у
запасе; We always keep some money in reserve,
just in case. У нас заўсёды ёсць у запасе грошы, калі што якое.
reserve2  v. 1. (for) рэзерваваць; бранраваць; заказваць загадзя; I’d like to reserve a
table for two. Я хачу заказаць столік на дваіх.
2. адкладаць, запасіць, пакідац
 ь 3. : reserve
judgement адкладваць рашэнне 4. : reserve
the right захоўваць права
reserved  adj. 1. замкнёны, замкнуты;
стрыманы; Ellen was a shy, reserved girl. Элен
была сарамлівая, замкнёная дзяўчынка. 2. зарэзерваваны, заказаны загадзя
reservist  n. рэзервст; ваеннаабавязаны, якзнаходзіцца ў запас е
reservoir  n. 1. басейн; вадаём; вадасховішча 2. рэзервуар 3. fml запас
resettle  v. перасяляць; перасяляцца
resettlement  n. рассяленне, перасяленне (у іншае месца)
reshufﬂe1  n. перастаноўка; a Cabinet
reshufﬂe перастаноўка ў кабінеце мінстраў
reshufﬂe2  v. праводзіць перастаноўку
(ва ўрадзе)

reside
reside  v. fml 1. пражываць, жыць; знаходзіцца, быць 2. : reside in smb./smth. быць
уласцвым каму-н./чаму-н.
residence  n. fml 1. рэзідэнцыя, дом
2. месцажыхарства 3. пражыванне; John is in
residence at Oxford. Джон жыве пры Оксфардскім універсітэце.
resident1  n. 1. пастаянны жыхар;
пастаялец (у гасцініцы) 2. рэзідэнт
resident2  adj. як пастаянна пражывае; the resident population пастаяннае насел ьніцтва; a resident representative пастаянны
прадстаўнк
residential  adj. жылы; a quiet
residential area цхі жылыраён
resign  v. 1. (from) адмаўляцца (ад права,
пасады, абавязку і да т.п.) 2. пайсцў адстаўку 3. (to) скарыцца (чаму-н.); Ted resigned
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; пакорнасць
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 акісляецца. 3. устрымлівацца
resistance  n. 1. (to) супраціўленне;
There has been a lot of resistance to this new
law. Многія пратэставалі супраць гэтага новага закона. 2. супраціўляльнасць; Vitamins
can build up your resistance to colds. Вітаміны
могуць дапамагчы выпрацаваць у вас устойлівасць да хвароб прастуднага характару.
3. electr. супраціўленне
resistant  adj. (to) як супраціўляецца; стойкі; resistant to heat гарачаўстойлівы;
ﬁre-resistant materials вогнетрывалыя матэрыялы; This type of ﬂu is resistant to antibiotics. На грып гэтага тыпу антыбіётыкі не
дзейнічаюць.
resistor  n. phys. рэзстар, катушка супраціўлення
resit1  n. пераздача экзамену, пераэкзаменоўка
resit2  v. (resat) пераздаваць экзамен
resold  past, p.p. → resell
resolute  adj. цвёрды, рашучы; поўны
рашучасці; He is resolute in his decision. Яго
рашэнне беспаваротнае.
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respectability
resolution  n. 1. рэзалюцыя, пастанаўленне; pass/adopt/carry a resolution выносіць рэзалюцыю 2. рашучасць
resolve1  n. fml рашучасць; рашэнне,
намер; make a resolve прыняць рашэнне; His
encouragement and support strengthened our
resolve. Яго падбадзёрванне і падтрымка
ўмацавалі 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. Праблема яшчэ не вырашана.
resonance  n. fml рэзананс
resort1  n. 1. курорт; месца адпачынку;
a seaside/ski/mountain resort марск/лыжны/
горны курорт 2. надзея; выратавальная мера;
An operation was the only resort. Аперацыя
была адзінай надзеяй. ♦ in the last resort у
крайнім выпадку; нарэшце, у рэшце 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 рэхам
resounding  adj. 1. : resounding success шумны поспех 2. рэзанансны (пра гук)
resource  n. 1. звыч. pl. resources
запасы, рэсурсы, сродкі; магчымасці; natural
resources прыродныя рэсурсы; Martin has
inner resources. У Марціна ёсць запас духоўных сіл. 2. знаходлівасць; вынаходлівасць;
a man of great resource знаходлівы чалавек
resourceful  adj. знаходлівы,
вынаходлівы
respect1  n. 1. (for) павага; пашана; She
won the respect of everyone. Яна заслужыла
ўсеагульную павагу. 2. pl. respects прывітанне, шанаванне; Give my respects to your wife.
Перадай ад мяне прывітанне сваёй жонцы.
♦ in respect of/with respect to fml што датычыцца, што да…; pay one’s respect to smb.
выказваць каму-н. сваю пашану; without
respect to не прымаць пад увагу, не прымаючы пад увагу
respect2  v. 1. (for) паважаць, шанаваць
2. выконваць, не парушаць; respect the law
не парушаць закон
respectability  n. рэспектабельнасць; шаноўнасць

respectable
respectable  adj. 1. паважаны, шаноўны, рэспектабельны 2. прыстойны, прымальны, дапушчальны; a respectable hotel
рэспектабельны атэль; a respectable salary
прыстойная зарплата
respected  adj. паважаны; a highly
respected journalist вельмі паважаны журналст
respectful  adj. пачцвы, ветлівы
respective  adj. адпаведны; The workers were given work according to their respective abilities. Рабочым была даручана работа ў адпаведнасці з іх кваліфікацыяй.
respectively  adv. адпаведна; у прызначаным парадку; The ﬁrst, the second prizes
went to John and Mary respectively. Джон і
Мэры атрымалі адпаведна першую і другую
прэміі.
respiration  n. fml дыханне; normal/artiﬁcial respiration нармал ьнае/штучнае дыханне
respirator  n. 1. med. прыбор для
штучнага дыхання; She was put on a respirator. Яе падключылі да апарата штучнага дыхання. 2. процівагаз, рэспіратар
respiratory  adj. рэспіраторны; дыхальны; respiratory diseases рэспіраторныя захворванні
respite  n. 1. перадышка; They continued to work without respite. Яны працягвалі
працаваць без перадышкі. 2. (from) адтэрміноўка
respond  v. fml 1. (to, with) адказваць;
рабць (што-н.) у адказ 2. рэагаваць; адклікацца, адгуквацца (на што-н.); Her disease
failed to respond to treatment. Яе хвароба не
паддавалася лячэнню.
respondent  n. 1. law адказчык;
адказчыца 2. рэспандэнт; апытаны; 60% of
the respondents agreed to the question. Шэсцьдзясят працэнтаў рэспандэнтаў станоўча адказалі 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 станоўчае рэагаванне
responsibility  n. 1. (for) адказнасць; take/assume responsibility браць на
сябеадказнасць; a sense of responsibility пачуццё адказнасці 2. абавязак, абавязацельства
responsible  adj. 1. (for) адказны;
якнясеадказнасць; He should be responsible
for his actions. Ён павінен адказваць за свае
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restore
дзеянні. 2. надзейны, якому можна давяраць;
from responsible sources з надзейных крынц
3. адказны, важны; a responsible job адказная работа
responsibly  adv. адказна; act/behave responsibly дзейнічаць/паводзіць сябе
адказна
responsive  adj. (to) 1. чулы, спагадлівы 2. успрымлівы, успрымальны; a ﬂu
virus that is not responsive to treatment врус грыпу, якне паддаецца лячэнню
rest1  n. 1. спакой; адпачынак; сон;
without rest без адпачынку; have/take a rest
адпачываць, спаць 2. mus. паўза ♦ at rest у
стане спакою

rest2  v. 1. адпачываць; спаць 2. даваць
адпачынак (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 упэўненым,
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-рэстаран
restaurateur  n. fml уладальнік рэстарана; рэстарат ар
rest cure  n. лячэнне спакоем
restful  adj. якзаспакойвае, супакойвае
rest home  n. 1. інтэрнат для інвалдаў і састарэлых 2. санаторый
resting place  n. 1. месца спачыну;
her ﬁnal/last resting place яемаглка 2. месца
адпачынку
restitution  n. (of, to) 1. fml вяртанне законнаму ўладальніку (маёмасці) 2. law
пакрыццё страт; make restitution пакрыць
страты
restless  adj. 1. неспакойны, неўтаймаван
 ы; The audience was getting restless. Гледачы сталі праяўляць нецярплівасць. 2. неспакойны, трывожны; a restless night бяссонная ноч; a restless eye трывожны позірк
restoration  n. 1. рэстаўрацыя, рэканструкцыя 2. аднаўленне; the restoration
of diplomatic relations between the two
countries аднаўленне дыпламатыч
 ных зносін
памж дзвюма кранамі 3. the Restoration
Рэстаўрацыя, эпоха Рэстаўрацыі
restore  v. 1. аднаўляць; адраджаць; restore customs адраджаць звычаі; The public
order was quickly restored. Грамадскі парадак

restorer
быў хутка адноўлены. 2. рэстаўрыраваць;
адбудоўваць; restore a picture/palace рэстаўрыраваць 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 стрымлівала сябе, каб не засмяяцца. 2. абмяжоўваць; стрымліваць; The government is taking
steps to restrain inﬂation. Урад прымае меры,
каб стрымаць інфляцыю.
restrained  adj. стрыманы; спакойны;
a restrained smile стрыманая ўсмешка;
a restrained colour спакойны колер
restraint  n. 1. (on) абмежаванне;
without restraint без абмежаванняў; restraint on the export of some products абмежаванні на экспарт некаторых прадуктаў
2. стрыманасць 3. утаймаванне
restrict  v. (to) абмяжоўваць; restrict to
a diet прытрымлівацца дыеты; Speed is restricted to 30 miles per hour in towns. У гарадах
хуткасць абмежавана да 30 міль у гадзіну.
restricted  adj. 1. вузкі, абмежаван
 ы;
a restricted space абмежаваная прастора
2. абмежаваны (правіламі, законамі); The
tournament is restricted to players under the
age of 23. У турніры не дазваляецца ўдзельнічаць ігракам, якім не споўнілася 23 гады.
restriction  n. (on) абмежаванне;
restrictions on immigration абмежаванні на
іміграцыю; import restrictions абмежаванні
на мпарт; speed restrictions абмежаванні хуткасці
result1  n. 1. (of) вынік; следства; 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 загінулі 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/position заняць ранейшае месца
résumé  n. 1. рэзюмэ; a brief résumé
of events кароткая зводка падзей 2. AmE кароткая біяграфія
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retentive
resumption  n. fml аднаўлен
 не; the
resumption of peace talks аднаўленне мрных перамоў
resurgence  n. адраджэнне; the
resurgence of fascism адраджэнне фашызму
resurrect  v. 1. адраджаць; уваскрашаць; аднаўляць 2. уваскрасаць з мёртвых,
ажываць
resurrection  n. 1. eccl. the Resurrection уваскрэсенне Хрыста; уваскрэсенне з
мёртвых 2. аднаўленне; адраджэнне; уваскрашэнне
resuscitate  v. ажыўляць; вяртаць да
жыцця; рэанімаваць; The doctors resuscitated
him from apparent death. Урачы вывелі яго са
стану клінічнай смерці.
resuscitation  n. ажыўленне; рэанімацыя; вяртанне да жыцця; прывядзенне ў
прытомнасць; the resuscitation of economy
аднаўленне эканомікі
retail1  n. рознічны гандаль; sell by retail
прадаваць у розніцу; retail prices рознічныя
цэны
retail2  v. прадаваць у розніцу; прадавацца ў розніцу
retailer  n. рознічны гандляр; крамнік
retailing  n. рознічны гандаль
retain  v. fml 1. утрымліваць; захоўваць;
retain independence утрымліваць незалежнасць 2. захоўваць у памяці 3. law наймаць
(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 здаваць экзамен у выпадку ягоправалу
retaken  p.p. → retake2
retaliate  v. адплачваць (тым жа самым);
помсціць; прымаць меры ў адказ; retaliate an
insult адказваць абразай на абразу
retaliation  n. адплата, пом
 ста; in
retaliation for smth. у адказ на што-н.
retard  v. fml запавольваць, замаруджваць; затрымліваць; retard development/
progress стрымліваць развіццё/прагрэс
retell  v. (retold) пераказваць
retention  n. fml 1. утрымліванне,
утрыманне, захаванне; retention of ﬂuid затрымка вадкасці; the retention of power утрыманне ўлады 2. здольнасць запамінаць, памяць
retentive  adj. учэпісты (перан.), якдобра запамінае; a retentive memory учэпістая
памяць

rethink
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 стратэгію нашай кампаніі.
rethought  past, p.p. → rethink2
reticent  adj. маўклвы; скрытны; стрыманы; She’s naturally reticent even with some
of her closest friends. Яна па характары
скрытная, нават са сваімі лепшымі сябрамі.
retina  n. anat. (pl. retinas or retinae)
сятчатка
retinae  n. pl. → retina
retinue  n. свта, эскорт
retire  v. 1. (from) пайсцна пенсію; пайсці ў адстаўку; He had to retire early from his
post because of poor health. Ён быў вымушаны рана пакінуць пасаду з-за дрэннага
стану здароўя. 2. sport пакнуць поле; сысцз
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 адстаўцы; retirement age пенсіённы ўзрост
2. адасобленасць
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
retort 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 Марка Пола. 3. прасачыць, аднавць у памяці
(працэс развіцця)
retract  v. 1. fml браць назад (слова);
адракацца, адмаўляцца (ад абяцання, пагаднення і да т.п.) 2. уцяг ваць; уцягвацца; retract chassis прымац
 ь шас
retraction  n. 1. fml адрачэнне ад свах
слоў; адмова ад свайгоабяцання 2. уцягванне
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return
retrain  v. перападрыхтоўваць; перападрыхтоўвацца; праходзіць перападрыхтоўку
retreat1  n. 1. адступлен
 не; адыход; The
army was in full retreat. Армія адступала па
ўсім фронце. 2. (from/into) адасабленне;
самота; a retreat from public life адыход ад
грамадскага жыцця 3. прыстан
 ішча, прытулак; a country retreat лецішча, дачны домік
retreat2  v. адступаць, адыходзіць; аддаляцца; пакідаць; 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, кара; retribution for terrorist attacks адплата
за тэрарыстычныя атакі
retributive  adj. яккарае, карны
retrieval  n. 1. fml атрыманне назад;
вяртанне (сабе); retrieval of one’s property
вяртанне маёмасці 2. comput. выбарка (інфармацыі)
retrieve  v. fml 1. (from) узяць назад, вярнуць сабе 2. comput. весці пошук; выбіраць;
рабць выбарку 3. выпраўляць (сітуацыю)
retrograde1  n. рэтраград; рэакцыянер
retrograde2  adj. fml 1. якрухаецца
ў адваротным напрамку 2. рэтраградны,
рэакцыйны
retrogressive  adj. fml рэгрэсўны,
адваротны
retrospect  n. позірк у мінулае ♦ in
retrospect рэтраспектыўна
retrospection  n. fml рэтраспекцыя; роздум аб мінулым
retrospective  adj. рэтраспектыўны, накіраваны ў мінулае; a retrospective
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 адказ 3. econ. абарот; даход; прыбытак
4. comput. a return key клавіша звароту ♦ by
return (of post) зварот най поштай; in return
(for smth.) замест (чаго-н.); узамен (чаго-н.)
return2  v. 1. (to, from) варочацца, вяртацца; 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)

return ticket
5. econ. прыносіць (даход); return good
interest прыносіць добры даход
return ticket  n. зваротны білет
reunion  n. 1. (with, between)
уз’яднанне 2. сустрэча сяброў; a college reunion сустрэча былых аднакаш
 нікаў; a family
reunion збор усёй сям’
reunite  v. (with) уз’ядноўваць;
уз’ядноўвацца
reusable  adj. прыгодны для шматразовага выкарыстан
 ня
reuse1  n. паўторнае выкарыстанне
reuse2  v. паўторна выкарыстоўваць
revaluation  n. рэвальвацыя, пераацэнка
revalue  v. рэвальвраваць, пераацэньваць
revamp  v. паднаўляць; перарабляць
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. паказваць, адкрываць; 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) атрымліваць асалоду, 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 revenge у адплату; take one’s revenge on smb.
for smth. адпомсціць каму-н. за што-н. 2. прага помсты; помслівасць, мсцвасць 3. sport
рэванш; give smb. his revenge даць каму-н.
магчымасць адыграцца; get revenge узяць
рэванш
revenge2  v. помсціць, адпомсціць; revenge oneself on smb. lit. адпомсціць каму-н.;
revenge on injustice адпомсціць за несправядлвасць; be revenged быць адпомшчаным
revenue  n. даход; дзяржаўныя даходы
revere  v. fml глыбока паважаць; шанаваць
reverence  n. (for) fml глыбокая павага, шанаванне; пачцвасць; show/pay reverence выказваць пашану
reverent  adj. fml пачцвы, поўны
глыбокай пашаны; They sat in reverent silence.
Яны сядзелі ў пачцівым маўчанні.
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review
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;
пераварот; a sudden reversal of policy раптоўная перамена ў палтыцы; a reversal of
fortune(s) зменлівасць лёсу 2. law адмена
reverse1  n. 1. the reverse адваротнае,
процілеглае; процілегласць; We are the reverse 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. паражэнне;
правал; няўдача ♦ in reverse наадварот
reverse2  adj. адваротны, процілеглы; in
reverse order у адваротным парадку; have
the reverse effect мець процілеглы эфект
reverse3  v. 1. мяняць (на процілеглае);
поўнасцю змяняць (напрамак, палітыку, рашэнне); паварочваць назад; The situation was
reversed. Сітуацыя крута змянілася. 2. давац
ь
задні ход; He reversed his car into the garage.
Ён заехаў у гараж заднім ходам. 3. адмяняц
 ь,
анулявац
 ь; reverse a sentence адмянць прыгавор; He reversed his decision. Ён адмяніў
сваё рашэнне.
reversible  adj. 1. двухбаковы (пра
адзенне, тканіну і да т.п.); a reversible coat
двухбаковае паліто2. абарачальны; a reversible process абарачальны працэс; a reversible
reaction абарачальная рэакцыя
reversion  n. (to) 1. fml вяртанне (у папярэдні стан) 2. law пераход маёмасных
правоў назад да першапачатковага ўладальніка абонаследніка
revert  v. (to) 1. вяртацца (у папярэдні
стан) 2. вяртацца (да ранейшай тэмы);
I’d like to revert to the ﬁrst point of our discussion. Мне хацелася б вярнуцца да першага
пункта нашага абмеркавання. 3. law вяртацца
(пра маёмасць, правы)
review1  n. 1. перагляд
 ; разгляд, агляд;
the review of education system перагляд сістэмы адукацыі; a review of the year’s events
агляд падзей года 2. рэцэнзія, водзыў; Her
last novel got good reviews in the press.
Яе апошні раман атрымаў добрыя водгукі ў
прэсе. 3. перыядычны часопіс, перыядычнае
выдан
 не 4. mil. парад
review2  v. 1. разглядаць; пераглядаць;
He often reviews the past. Ён часта ўспамінае
мінулае. 2. рэцэнзаваць; пісаць крытычны

reviewer
водзыў; His new ﬁlm was well reviewed in the
papers. Яго новы фільм атрымаў у прэсе станоўчую 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, змяняц
 ь (меркаванне, погляд і да т.п.); I’ve revised my
opinion. Я перадумаў. 2. BrE праглядаць, паўтараць; She’s got a lot of revising to do before
the exam. Ёй яшчэ трэба многае паўтарыць
перад экзаменам. 3. правяраць, выпраўляць;
revised edition выпраўленае выданне; She
revised her lectures for publication. Яна выправіла свае лекцыі перад іх выданнем.
revision  n. 1. перагляд; праверка, выпраўленне; His lecture needs revision. Яго лекцыю трэба перагледзець. 2. паўтарэнне, прагляд канспекта перад экзам
 енам
revisit  v. зноў наведваць; He revisited
the town he grew up in. Ён зноў наведаў горад,
у якім вырас.
revival  n. 1. аднаўленне; an economic
revival аднаўленне эканомікі 2. адраджэнне;
the revival of old customs адраджэнне былых
звычаяў
revive  v. 1. адраджаць; адраджацца;
абуджацца; ажыўляць 2. апрытомнець 3. аднаўляць; The opera was recently revived. Гэтую оперу нядаўна паставілі зноў.
revolt1  n. паўстанне, мяцеж; бунт; пратэст; lead/stage a revolt узначаліць/арганізаваць паўстанне
revolt2  v. 1. (against) паўставаць; бунтаваць 2. (against) працвіцца; Public opinion
will revolt against any further increase in taxes.
Грамадскасць будзе супраць далейшага павелічэння падаткаў. 3. выклікаць агду
revolting  adj. агдны; як выклікае
агду
revolution  n. 1. рэвалюцыя (таксама перан.) 2. рэвалюц
 ыя; a cultural/ social/
scientiﬁc revolution культурная/ сацыял ьная/
навуковая рэвалюцыя; Computer technology
has caused a revolution in business practices.
Камп’ютарныя тэхналогіі зрабілі рэвалюцыю 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. рэвалюцыйны; a time of rapid and revolutionary chan-
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rhyme
ges час хут кіх 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. Вентылятар 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. агда
reward1  n. 1. (for) узнагарода,
узнагароджанне

2. грашов ая ўзнагарода, прэмія; A reward was offered for the return of the
jewels. За вяртанне каштоўнасцей абяцалі
грашовую ўзнагароду.
reward2  v. (for) узнагароджваць; аддаваць належнае; How can I reward your kindness? 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. перапрацоўка
rewrite2  v. (rewrote, rewritten) перапсваць; 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-фактар; rhesus positive станоўчы рэзус-фактар;
rhesus negative адмоўны рэзус-фактар
rhetoric  n. fml. 1. рыторыка; прамоўніцкае майстэрства 2. фразёрства
rhetorical  adj. 1. рытарычны; a rhetorical question рытарычнае пытанне 2. fml
напышлівы; высакамоўны
rheumatism  n. med. рэўматызм
rhinoceros  n. (pl. rhinoceros or
rhinoceroses) zool. насарог
rhododendron  n. bot. рададэндран
rhombi  n. pl. → rhombus
rhombus  n. (pl. rhombuses or
rhombi) ромб
rhyme1  n. 1. рыфма 2. рыфмаваны верш;
nursery rhymes дзіцячыя вершы ♦ there’s no
rhyme or reason гэта не мае ніякага сэнсу;

rhyme
without rhyme or reason ≅ ні к сялу ні к гораду; ні да вока ні да бока
rhyme2  v. 1. (with) рыфмаваць; рыфмавацца; rhyme words рыфмаваць словы
2. складаць рыфмаваныя вершы
rhythm  n. 1. рытм; music with fast/
slow rhythm музыка з хуткім/павольным рытмам 2. перыядычнасць, цыклчнасць, пастаянная змена; the rhythm of the seasons
змена пораў года; biological rhythms біялагчныя рытмы
rhythmic(al) () adj. рытмчны
rib  n. 1. рабро, рабрына; He broke a rib in
the accident. Ён зламаў рабро ў аварыі. 2. востры край, рабро(чаго-н.)
ribbon  n. стужка, каснк; тасьма, тасёмка; Jane was wearing a ribbon in her hair. У валасы Джэйн была ўплецена стужка.
rice  n. 1. bot. рыс 2. рыс (крупы); a grain
of rice зерне рысу; boiled rice рысавая каша
rice pudding  n. рысавы пудынг
rich1  n. pl. the rich багатыя, багачы, багацеі
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 урадлвая глеба 5. здобны;
тлусты (пра ежу); a rich fruit cake здобны
фруктовы торт 6. густы, інтэнсўны, яркі
(пра колер, гук, пах і да т.п.)
riches  n. pl. багацце; скарб; the riches of
the soil скарбы нетраў; material riches матэрыяльныя каштоўнасці
richly  adv. 1. багата, раскошна; He lived
in a richly furnished ﬂat. Ён жыў у багата абстаўленай кватэры. 2. цалкам, поўнасцю; She
richly deserved the success. Яна цалкам заслужыла гэты поспех.
richness  n. 1. багацце, дастатак 2. тлустасць; урадлвасць 3. яркасць, жывасць (фарбаў) 4. прыгажосць, пышнасць
rid  v. (rid) вызваляць, пазбаўляць; rid oneself of debt расплаццца з даўгамі ♦ get rid of
smb./smth. пазбаўляцца 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. рэшата
riddle3  v. рабць дзркі, дзірав іць; The
wall was riddled with bullets. Сцяна была прадзіраўлена кулямі.
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riﬂe
ride1  n. прагулка вярхом; паездка (на веласіпедзе, аўтамабілі і да т.п.); go for a ride
выехаць на прагулку; give smb. a ride падвезці каго-н.; a two-hour ride двухгадзнная
паездка ♦ take smb. for a ride infml ашукаць
каго-н.
ride2  v. (rode, ridden) 1. ехаць вярхом;
скакац
 ь (на кані); She learnt to ride when she
was seven. Яна навучылася ездзіць вярхом,
калі ёй было 7 гадоў. 2. ехаць, ез дзіць (на веласіпедзе, аўтобусе, у машыне і да т.п.)
3. рух ацца; плысці; слзгаць ♦ be riding for a
fall дзейнічаць неразваж
 ліва; ride herd on
smb./smth. AmE, infml камандаваць кім-н./
чым-н.; распараджацца чым-н. паводле свайгомеркавання
ride down  phr.v. 1. заганяць, вымотваць; 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 становішча; The company managed
to ride out the scandal successfully. Кампанія
змагла паспяхова выйсці са скандалу.
rider  n. 1. коннік, вершнік; яздок; He’ll
make a good rider. З яго можа атрымацца
добры коннік. 2. (to) райдар; дапаўненне;
папраўка да дакумента
ridge  n. 1. горны краж; горны хрыбет
2. край (чаго-н.); the ridge of a roof вльчык,
вільчак; канёк
ridicule1  n. абсмейванне; насмешка;
an object of ridicule аб’ект кпнаў; 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. недарэч
 на; смешна; They are ridiculously alike. Яны да смешнага падобныя.
riding  n. верхавая язда
rife  adj. 1. распаўсюджаны 2. (with)
поўны, напоўнены; rife with rumours поўны
чутак
riffraff  n. derog. падонкі грамадства;
зброд
riﬂe1  n. вінтоўка
riﬂe2  v. 1. наразаць канал ствала(у зброі)
2. красці

rift
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rift  n. 1. трэшчына, расколіна, шчыліна
2. разрыў (паміж сябрамі); трэшчына (у адносінах); раскол (у партыі); канфлкт (паміж
краінамі)
rig1  n. 1. буравая вышка 2. naut. аснастка
rig2  v. 1. маніпулраваць, дамагацца чаго-н.
ашуканствам, падманам; дзейнічаць несумленна або спадцішка; They rigged the elections. 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 направа; on the right справа ♦ bang to rights BrE/
dead to rights AmE, infml выкрыты, выяўлены (у здзяйсненні злачынства); put/set smth.
to rights прыводзіць што-н. у належ
 ны стан
right2  adj. 1. правільны, справядлвы
2. належны; правільны; зручны; даклад
 ны;
the right size патрэб
 ны 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 зрабць паварот
направа; on my right hand справа ад мяне
♦ in one’s right mind пры свам розуме і
цвёрдай памяці; (as) right as rain infml ≅ зусм здаровы
right3  v. 1. выпраўляць; аднаўляць справядлвасць; right the oppressed абараняць правы
прыгнечаных; That is a fault that will right
itself. Гэта выправіцца само сабой. 2. выпростваць; выраўноўваць
right4  adv. 1. дакладна, якраз; She was
standing right in the middle of the crowd. Яна
стаяла ў самай сярэдзіне натоўпу. 2. правільна; guess right здагадацца 3. справядлва;
it serves you right так табеі трэба 4. направа;
turn right павярнуць направа ♦ right and left
усюды, скрозь; ва ўсе бак; з усх бакоў;
right away/off адразу; неадкладна; I’ll ﬁnd
the address for you right away. Я неадкладна
знайду вам адрас; right now цяпер; адразу,
зараз жа; right off the bat infml з месца ў
кар’ер, адразу
right angle   n. math. прамывугал
right-angled  adj. прамавугольны
righteous  adj. fml 1. праведны 2. справядлвы, апраўданы; righteous anger праведны гнеў

ring
righteousness  n. fml праведнасць;
справядлвасць
rightful  adj. fml. законны, правамерны;
rightful authority законная ўлада
right-hand  adj. 1. правы, як знаходзіцца з правага боку; right-hand turn правы
паварот; It’s on the right-hand side. Гэта з правага боку. 2. правы, прыстасаваны для правай рук; a right-hand glove пальчатка на правую руку
right-handed  adj. 1. як робіць
усё правай рукой 2. прыстасаваны для правай рук
right-hand man  n. незаменны
памочнік; He’s my right-hand man. Ён мая
правая рука.
rightist  n., adj. правы, палтык правых
поглядаў
rightly  adv. 1. правільна; We were rightly
informed. Мы атрымалі правільную інфармацыю. 2. справядлва
right-wing  adj. прыналежны да прав ага крыла
right-winger  n. правы; член правага
крыла(партыі)
rigid  adj. 1. суровы, строгі, няўхльны
2. нягнуткі; непадатлівы
rigidity  n. 1. стойкасць, трываласць
2. строгасць, суровасць, непахснасць; We
were surprised at the rigidity of their beliefs.
Мы былі здзіўлены непахіснасцю іх перакананняў.
rigidly  adv. жорстка, цвёрда, строга;
нерухома
rigor  AmE = rigour
rigorous  adj. 1. строгі; суровы; rigorous measures строг ія меры 2. дакладны; a rigorous scientiﬁc method дакладны навуковы
метад
rigour  n. BrE 1. fml строгасць; няўмольнасць; бязлтаснасць; няўхльнасць; with the
full rigour of the law па ўсёй строгасці закону
2. суровасць (клімату); the rigour of winter
суровасць зімы3. 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 пярсцёнак 2. кольца; кола, круг; a key ring кольца ад ключа; rings of smoke кольцы дыму
3. цыркавая арэна; рынг 4. канфорка

ring
ring2  n. 1. гук; звон 2. званок; give smb.
a ring BrE, infml патэлефанавац
 ь каму-н.;
There was a ring at the door. У дзверы пазванілі. ♦ run rings around/round smb. infml
намнога апярэдзіць/абагнаць каго-н.
ring3  v. (rang, rung) 1. званць (пра тэлефон); The telephone hasn’t stopped ringing all
day. Тэлефон званіў увесь дзень. 2. (таксама
ring up) тэлефанаваць; I’ll ring up the manager tomorrow. Я пазваню дырэктару заўтра.
3. гучаць; звінець ♦ ring a bell infml нагадваць (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, вешаць трубку; He rang off without giving his
name. Ён павесіў трубку, не назваўшы сваё
імя.
ring out  phr.v. гучаць; чуцца; The
sound of a shot rang out. Прагучаў стрэл.
ring ﬁnger  n. безыменны палец
ringing1  n. звон, перазвон
ringing2  adj. звонкі, гучны
ringleader  n. derog. верхавод; завадатар; Police arrested the ringleaders but let the
others go free. Паліцыя арыштавала завадатараў, а астатніх адпусціла.
ring road  n. BrE кальцавая дарог а
ringside  n. першыя радывакол рынга
абоарэны
rink  n. каток
rinse1  n. 1. паласканне; give a rinse выпалоскваць; прапалоскваць 2. сродак для падфарбоўвання валасоў
rinse2  v. паласкаць; I’ll rinse my hands
ﬁrst. 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. беспарадкі, парушэнне грамадскага парадку 3. fml пышнасць, багацце, буйства; The
garden is a riot of colour in June. У чэрвені ў
садзе пануе пышнасць фарбаў. ♦ run riot буяніць; разбушавацца (пра людзей); буйна
расц, буяць (пра расліны)
riot2  v. парушаць грамад
 скі парадак, буяніць
riotous  adj. fml 1. мяцежны 2. бур ны;
шумлвы, шумны; бязладны
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rise
rip1  n. разрыў, прарэх, 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 крычаць (на каго-н.), лая ць (каго-н.)
rip off  phr.v. infml : rip smb. off
вымагаць грошы, шантажыраваць; rip smth.
off красці, займацца плагіятам
rip up  phr.v. (і)рваць на шматк/кавалкі; Kate ripped his photo into tiny bits. Кэт парвала яго фотакартку на дробныя кавалачкі.
ripe  adj. 1. спелы, выспелы; The apples
aren’t ripe yet. Яблыкі яшчэ не выспелі. 2. вытрыманы; ripe cheese вытрыманы сыр; ripe
wine вытрыманае віно 3. гатовы, наспелы
♦ 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. удар
у адказ (у фехтаванні)
ripple1  n. 1. рабізна(на вадзе); зыб 2. хвалістасць; хвалепадобнасць 3. : a ripple of laughter серабрысты смех; a ripple of talk гоман
ripple2  v. 1. пакрывацца рабізной 2. струменіцца
rip-roaring  adj. infml бурны, шумны, шумлвы
rise1  n. 1. (in) павелічэнне, павышэнне;
There has been a rise in the number of the
unemployed lately. Апошнім часам колькасць
беспрацоўных павялічылася. 2. BrE прыбаўка (да заробку) 3. невялкае ўзвышша, узгорак 4. пад’ём (у розных знач.) 5. усход, узыход
(сонца, месяца) 6. узнікненне, пачатак, паходжанне ♦ get a rise out of smb. раздражнць
каго-н.; вывесці каго-н. з сябе
rise2  v. (rose, risen) 1. расц, павышацца,
павялчвацца; падымацца; 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, узыходзіць (пра сонца, месяц, зоркі); The sun rose.
Сонца ўзышло. 5. (from) уваскрасаць, ажыўляць; адраджацца; This city rose from the
ruins. Горад падняўся з руін; On the third day
Jesus rose from the dead. На трэці дзень Ісус

risen
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 вышэй; rise above prejudices
быць вышэй забабонаў, прымхаў
rise to  phr.v. быць у стане справіцца
(з чым-н.); rise to the challenge прыняць выклік
risen  p.p. → rise2
risible  adj. fml смешны, смяхотны;
It was a risible suggestion. Гэта была смешная
прапанова.
rising  n. 1. паўстанне, бунт 2. пад’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. небяспека, пагроза; a risk to national security
пагроза нацыянальнай бяспецы 3. аб’ект рызыкі (пра чалавека або бізнес); a poor risk
ненадзейны кліент; a good risk кліент, на якога 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 людзі пачынаюць курыць, яны рызыкуюць сваім здароўем. 2. адважвацца, асмельвацца;
I can’t risk a failure. Я не магу пайсці на яўны
правал.
risky  adj. рызыкоўны, небяспечны; a risky business рызыкоўны бзнес
rissole  n. BrE сечаная катлета; фрыкадэлька
rite  n. абрад, рытуал; funeral rites пахавальныя абрады
ritual1  n. 1. рытуал 2. звычай; цырымонія, асаблва традыцыйная
ritual2  adj. абрад
 авы, рытуальны
ritualistic  adj. рытуалістычны;
звязаны з абраднасцю
ritzy  adj. infml шыкоўны, раскошны;
багаты; They had lunch in a ritzy restaurant.
Яны паабедалі ў шыкоўным рэстаране.
rival1  n. сапернік; саперніца; канкурэнт;
канкурэнтка; business rivals канкурэнты ў бзнесе; without a rival якне мае сапернікаў
rival2  adj. саперніцкі, канкурэнтны
rival3  v. сапернічаць, канкурыраваць
rivalry  n. сапернцтва, канкурэнцыя
riven  adj. fml (by/with) расколаты, расшчэплены; рассечаны
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roaring
river  n. 1. рака; the River Thames рака
Тэм
 за; 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,
узбярэжжа
rivulet  n. fml. рачулка; ручай; Rivulets
of sweat ran down his face. Пот ручайкамі
сцякаў па яго твары.
road  n. 1. дарога, гасцнец; a major/minor road галоўная/другарадная дарога; a country/mountain road прасёлачная/горная
дарога; along the road уздоўж дарогі; up/
down the road уверх/унз па дарозе; Your
road lies straight before you. Вам ісці прама.
2. шлях (да чаго-н.), спос аб (дасягнення чаго-н.); be on the road to smth. быць на шляху
да чаго-н. ♦ any road ва ўсякім разе, прынамсі; one for the road infml развітальная чарка
roadblock  n. загарода на дарозе
roadhouse  n. прыдарожны рэстаран
абобар
road map  n. дарож
 ная карта
road show  n. радыё- аботэлерэпартаж
з месца падзей
roadside  n. абочына дарогі; roadside
inn прыдарожная гасцніца
road sign  n. дарожны знак
roadway  n. дарога, праезная дарога
roadworks  n. дарожныя работы
roadworthy  adj. прыгодны, прыдатны да язды па дарогах або да эксплуатацыі
(пра аўтамабіль)
roam  v. 1. падарожнічаць, вандраваць;
блукаць; roam the countryside вандраваць па
сельскай мясцовасці; roam the streets блукаць па вул іцах 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 ветру 2. роў; рогат; крык, лямант; roars of laughter выбухі смеху
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, моцны; a roaring ﬁre агонь, як бушуе; roaring
applause бур ныя апладысменты ♦ do a roar-

roast
ing trade (in smth.) infml весці бойкі гандаль
(чым-н.); a roaring success ашаламляльны
поспех
roast1  n. смажанна, смажаны кавалак мяса
roast2  adj. смажаны
roast3  v. 1. смажыць, пячы, запякаць
2. сушыць (на агні); падсмажваць; roast coffee beans падсмажыць зярняты кавы 3. infml
жорстка крытыкаваць; Her ﬁrst play got
roasted by the critics. Яе першую п’есу моцна
раскрытыкавалі.
roast beef  n. ростбіф
roasting  n. жорсткая крытыка, заўвага
♦ give smb. a roasting крытыкаваць каго-н.;
get a roasting падвяргацца крытыцы
rob  v. грабіць, рабаваць, красці; rob smb.
of smth. адабраць слай што-н. у каго-н. ♦ rob
Peter to pay Paul ашчаслвіць аднагоза кошт
ншага
robber  n. грабежнік, рабаўнк, злодзей,
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 адзяваць; адзявацца; апранаць; апранацца; robed in black апрануты ў
чорнае
robin  n. zool. малнаўка
robot  n. робат
robust  adj. здаровы; дужы; моцны;
robust roots моцныя 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 мелі; between a rock and a hard place ≅ між двух агнёў; памж лха і гора; у бязвыхадным становішчы
rock2  n. mus. рок (музычны кірунак);
a rock band рок-гурт; a rock star рок-зорка
rock3  v. 1. калыхаць; калыхацца; люляць,
закалыхваць; The boat rocked in the waves.
Лодка гайдалася на хвалях. 2. трэсці; трэсціся; хваляваць; уражваць; The explosion made
the whole house rock. Ад выбуху затросся ўвесь
дом; The news rocked the city. Навіна шакіравала горад. ♦ rock the boat infml уносіць
разлад; перашкаджаць зладжанай рабоц
е
rock and roll  n. mus. (таксама
rock’n’roll) рок-н-рол; Elvis was the king of
rock’n’roll. Элвіс быў каралём рок-н-рола.
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role
rock bottom  n. infml нжняя мяжа;
the rock bottom of despair мяжаадчаю
rock candy  n. AmE ледзянец
rock climbing  n. альпінзм
rock crystal  n. горны хрусталь
rocker  n. 1. крэс ла-качалка 2. рокер (у
розных знач.) ♦ be off your rocker infml ≅ у яго
клёпкі нестае; у ягоне ўсе дома
rockery  = rock garden
rocket1  n. bot. начная фіялка, вячорніца
rocket2  n. 1. ракета; a space rocket касмчная ракета; a rocket site стартавая пляцоўка, палігон 2. рэактыўны снарад ♦ give smb.
a rocket BrE, infml даць каму-н. наганяй; get
a rocket BrE, infml атрымаць наганяй
rocket3  v. 1. рэз ка 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. альпінарый, сад з дэкаратыўнымі 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) рокмузыка
rock’n’roll  n. = rock and roll
rocky  adj. 1. скалсты, камянсты 2. няўстойлівы, хсткі; са шматлкімі перашкод
 амі;
a rocky marriage нетрывалы шлюб; a ﬁnancially rocky year цяжкі ў фінансавых адносінах год
rococo1  n. (таксама Rococo) стыль
ракако
rococo2  adj. у стылі ракако
rod  n. 1. прут, пруток, лазна; a ﬁshing
rod вудачка 2. fml розга, хлыст 3. стрыжань
(металчны) ♦ make a rod for one’s own
back ≅ капаць яму самому сабе
rode  past → ride2
rodent  n. zool. грызун
rodeo  n. радэа
roentgen  n. рэнтген
rogue  n. 1. dated жулік, махляр; a rogues’
gallery паліцэйскі архў фотаздымкаў злачынцаў 2. hum. ашуканец; свавольнік
roguish  adj. жулікаваты, хітраваты;
a roguish smile хтрая ўсмешка
role  n. 1. роля; the role of leader роля лдара; a major/key/vital role галоўная/ключавая/

role-play
жыццёвая роля; The media play a major role
in inﬂuencing 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 ролевай ігры ў выкладанні замежных моў.
role-play2  v. разыгрываць рол ю
role-playing game  n. ролевая
ігра
roll1  n. 1. рулон (паперы, тканіны і да т.п.);
сувой 2. спіс; рэестр; ведамасць 3. бул ачка
4. кручэнне, варочанне; пагойдванне 5. грукат; a roll of thunder грукат грому; a drum
roll барабанны дробат ♦ infml a roll in the
hay ноч кахання
roll2  v. 1. кацць; каццца; рухацца; roll a
trolley кацць каляску 2. скручваць; The
hedgehog rolled itself into a ball. Вожык скруціўся ў клубок. 3. гайдаць; гайдац
 ца 4. грымець, грукатаць; Thunder rolled. Прагрымеў
гром. 5. раскат ваць (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, паніжац
ь
(інфляцыю, цэны) 2. адкочваць назад
roll by  phr.v. праходзіць (пра час)
roll in  phr.v. infml прыходзіць, прыбываць у вялкай колькасці; Offers to help
were rolling in. Дапамогу прапаноўвалі з усіх
бакоў.
roll over  phr.v. 1. пераварочваць,
перакульваць (каго-н.) 2. варочацца; паварочвацца; 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’явцца, паявцца; заявцца; Tom ﬁnally rolled up. Том нарэшце з’явіўся. 2. павялчвацца; His debts were
rolling up. Яго даўгі раслі. 3. зачыняць (акно
ў аўтамабілі)
roll call  n. пераклчка
rolled oats  n. плюшчаная аўсянка,
геркулес
roller  n. 1. tech. цылндр; каток; валік
2. хваля, вал
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romantic
roller coaster  n. амерыканскія горкі (атракцыён)
roller skate1  n. ролік, ролікавы
канёк; a pair of roller skates ролікі
roller skate2  v. катацца на роліках
roller skating  n. катанне на роліках
rollicking  adj. 1. бесклапотны, бестурботны 2. шумны
rolling mill  n. пракатны стан
rolling pin  n. качалка (для раскатвання цеста)
roly-poly1  n. рулет з варэннем
roly-poly2  adj. infml пухлы; поўны
(пра чалавека)
Roman1  n. рымлянін; ancient Romans старажытныя рымляне
Roman2  adj. 1. рымскі; the Roman
alphabet лацнскі алфавт; the Roman Empire Рымская імперыя; Roman numerals рымскія лчбы 2. рымска-каталцкі
Roman Catholic  n. relig. (таксама Catholic) каталк (католік); каталчка;
(Roman Catholic) Church касцёл
Roman Catholic Church  n.
the Roman Catholic Church рымска-каталцкая царква
Roman Catholicism  n.
рымска-каталцкае веравызнанне; каталцтва
Romance  adj. раманскі; Romance
languages раманскія мовы; Romance culture
раманская культура; Spanish is a Romance
language. Іспанская мова належыць да групы
раманскіх моў.
romance1  n. 1. раман; любоўная сувязь 2. рамантыка 3. раман 4. рыцарскі раман
(звыч. у вершах) 5. mus. раманс
romance2  v. 1. перабольшваць 2. аддавацца марам, фантазраваць 3. заляцацца
(да каго-н.)
Romanesque1  n. archit. раманскі
стыль
Romanesque2  adj. раманскі
Romanian1  n. 1. румын; румын
 ка;
the Romanians румыны 2. румынская мова
Romanian2  adj. румынскі
Roman law  n. рымскае права
Roman nose  n. рымскі нос
romantic1  n. 1. рамантык 2. Romantic пісьменнік, мастак, музыкант, чые
прац
 ы грунтуюцца на рамантызме
romantic2  adj. 1. рамантычны
2. Romantic рамантычны, як адносіцца да

romanticism
рамантызму; Romantic poets паэты эпохі
рамантызму
romanticism  n. 1. (таксама
Romanticism) рамантызм (напрамак у літаратуры і мастацтве) 2. рамантызм
romanticize, BrE -ise  v. рамантызаваць; паказваць у ідэалізаваным выглядзе
Romany1  n. 1. цыган; цыганка; the Romany цыгане 2. цыганская мов а
Romany2  adj. цыганскі
Rome  n. 1. Рым (горад) 2. Рымская імперыя 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; маладыпалюбоў нік
rondo  n. mus. рон
 да
roof1  n. 1. дах, страха; a ﬂat roof пакаты
дах; a thatched/slate roof саламяны/шыферны дах 2. : the roof of one’s mouth паднябенне ♦ 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
rooﬂess  n. 1. як не мае даху 2. як не
мае прытулку; бяздомны
roof rack  n. багажнік (на даху аўтамабіля)
rook  n. 1. zool. грак 2. chess ладдзя, тура
rookie  n. infml навічок, нявопытны работнік
room1   n. 1. пакой; a dining room
сталовая; a living room гасцная; a threeroomed/ three-room appartment трохпакаёвая кватэра 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. магчымасць; There was no room for doubt. Не было
падставы сумнявацца. ♦ room and board
кватэра і стол; поўны пансіён; no room to
swing a cat infml нямадзе павярнуцца
room2   v. AmE (with, together) жыць
на кватэры; займаць пакой
 ; Shall we room
together? Ці не пасяліцца нам разам?
roomful  n. поў ны 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
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rosebud
room service  n. абслугоўванне нумароў у гасцніцы
roomy   adj. прасторны, свабодны;
умяшчальны
rooster  n. певень
root1  n. 1. корань (расліны); take roots пускаць каран; root vegetables караняплоды
2. прычын
 а, крынца; the root of the problem
крынца праблемы 3. корань (зуба, языка, воласа); 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, карэнным 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 капацца у сумцы; I managed 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. : root
for smb. infml заахвочваць; адабраць, хвалць,
падтрымліваць каго-н.
root out  phr.v. выкараняць, вынішчаць
(перан.)
root up  phr. v. выкарчоўваць, выкопваць (пра расліны)
rootless  adj. 1. бязродны, без каранёў,
якне мае каранёў (пра чалавека) 2. безгрунтоўны, беспадстаўны
rope1  n. 1. канат, вяроўка 2. нтка, вязка;
a rope of onions вязка цыбулі; a rope of
pearls нтка жэмчугу ♦ give smb. enough
rope даць каму-н. свабоду дзеянняў; a rope of
sand падманлівая трываласць; know the ropes
infml ведаць усехадыі выхады
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 (вяроўкай і да т.п.)
rope ladder  n. вяровачная лесвіца
ropy  adj. BrE, infml (таксама ropey)
1. дрэнны, кепскі, благ2. нядужы, хваравты
rose1  n. 1. bot. ружа 2. ружовы колер ♦ be
coming up roses infml знаходзіцца ў выдатным стане; have roses in one’s cheeks infml
≅ кроў з малаком; як макаў цвет
rose2  adj. (таксама rose pink) ружовы
rose3  past → rise2
rosebud  n. бутон руж
ы

rose-colored
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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; графік; расклад
rostra  pl. → rostrum
rostrum  n. (pl. rostrums or rostra)
трыбуна; кафедра
rosy  adj. 1. ружовы; румяны; rosy cheeks румяныя шчокі 2. радасны
rot1  n. 1. гніенне 2. the rot гніенне (перан.); The rot set in. Пачалася паласа няўдач.
3. BrE, dated лухта, глупства, недарэчнасць;
Don’t talk rot! Кінь малоць бязглуздзіцу!
rot2  v. гнсці; гнаць; псаваць; псавацца; Sugar rots your teeth. Ад цукру псуюцца зубы.
rotate  v. 1. (about/around) круцць;
круццца; варочаць; варочацца; rotate a wheel круцць кола 2. чаргаваць; чаргавацца; змяняцца па чарзе
rotation  n. 1. кручэнне; вярчэн
 не;
варочанне; абарот; one hundred rotations
per minute сто абаротаў за мінуту; the rotation of the earth on its axis вярчэнне Зямл
вакол сваёй восі 2. ратацыя, чаргаван
 не;
перыядычнае паўтарэнне; in rotation па чарзе; на змену
rotten  adj. 1. гнілы, прагнлы; сапсаваны; тухлы; rotten ﬂoorboards прагнлыя
маснцы; a rotten egg тухлае яйка 2. infml несумленны 3. infml паганы, паскудны; дрэнны;
агдны; rotten weather вельмі дрэннае надвор’е; a rotten player нікуды не варты ігрок;
rotten work халтурная работа ♦ a rotten
apple ≅ паршывая авечка
rotund  adj. fml 1. поўны; пухлы; a
rotund ﬁgure пухлая фігура 2. сферычны,
шарападобны
rotunda  n. archit. ратонда
rouble  n. рубель
rough1  n. dated, infml грубіян, хуліган ♦ in
rough у незакончаным выглядзе; take the
rough with the smooth стойка пераносіць зменлівасць 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; разбушаваны; rough weather непагадзь; a rough

round
game грубая гульня 4. неапрацаваны; rough
leather нявырабленая скура 5. чарнавы; a
rough draft эскз; a rough copy чарнавк
6. цяжкі, непрыемны; He had a rough time.
Яму прыйшлося крута.
rough3  v. : ♦ rough it infml абыходзіцца
без звычайных выгод; перанос іць, цярпець
нягоды
rough out  phr.v. рабць (што-н.) у
агульных рысах; rough out an article накдаць артыкул; rough out some arrangements
намеціць прыблзны план
rough up  phr.v. infml збць, моцна
пабць (каго-н.); He was roughed up and pushed 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, зроблены абы-як 2. грубаваты, бесцырымонны
roughly  adv. 1. прыблзна 2. груба;
недалікатна; няветліва
roughness  n. 1. шурпатасць 2. няроўнасць 3. грубасць
round1  n. 1. тур; этап; раўнд; the ﬁnal
round фінал; 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 спіртнога; 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. круглы,
прыблзны (пра лічбы); in round numbers у
акругленых лчбах; His year’s proﬁt was about
$ 5 000 as a round ﬁgure. Яго гадавы прыбытак 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; акругляц
 ца; рабцца круг-

round
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лым; Her eyes rounded with amazement. Ад
здзіўлення яе вочы акругліліся. 3. (up/down)
акруглць, выразіць у круглых лчбах
round off  phr.v. 1. завяршаць,
канчаць 2. выраўноўваць
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 круглы год; better
all round лепей ва ўсіх адносінах; 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 вакол свету; She had a necklace
round her neck. На шыі ў яе былі каралі.
♦ round here недзе побач
roundabout1  n. 1. кальцавая транспартная развязка з аднабаковым рухам
2. карусель
roundabout2  adj. акружны; абходны
rounded  adj. закруглены, акруглы
round-shouldered  adj. сутулы
round-the-clock  adj. кругласутачны
round trip  n. паездка тудыі назад
rouse  v. 1. fml будзць, абуджаць; абуджацца; I was roused by the ringing of the bell. Мяне разбудзіў званок. 2. падахвочваць, заахвочваць; схіляць 3. fml узбуджаць (пачуцці, дзейнасць); rouse interest выклікац
 ь цікавасць
4. раздражняц
 ь, выводзіць з сябе; He is not
easily roused. Яго цяжка вывесці з сябе.
rout1  n. разгром, паражэн
 не; хаатычныя
ўцёкі
rout2  v. разбіваць ушчэнт
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; пэўны рэжым; распарадак дня 2. руцна, шаблон
3. comput. (стандартная) праграма; падпраграма 4. нумар; выступленне; a dance routine
танцавальны нумар
routine2  adj. 1. рэгулярны; чарговы; як
адпавядае заведзенаму парадку; routine
duties вызначаныя службовыя абавязкі; It’s
just a routine medical examination, nothing to
get worried about. Няма чаго хвалявацца –

royalist
гэта звычайны медагляд. 2. манатонны, шаблонны
rove1  n. fml бязмэтная прагулка, бадзянне; be on the rove прагульвацца
rove2  v. fml 1. вандраваць; бадзяцца,
блукаць; He roved in every land. Ён усюды пабываў. 2. блукаць (пра вочы, думкі); His eyes
roved over the pictures. Яго позірк блукаў па
карцінах.
row1  n. 1. рад, шэраг; a row of ﬁgures шэраг 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 лодцы;
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 веславац
 ь су-
праць ветру; row against smb. спаборнічаць
з кім-н. у вяслярных гонках 2. перавозіць у
лодцы; row to/out the shore веславаць да/ад
берага; row smb. across the river перапра-
віць каго-н. праз раку
row4  n. infml 1. шумная сварка, спрэчка,
скандал; family rows сямейныя спрэчкі; have
a row with smb. about/over smth. пасварыцца, паскандаліць з кім-н. з-за чаго- н. 2. шум;
make a row усчынаць шум
row5  v. BrE, infml скандаліць, шумець,
буяніць
rowan   n. (таксама rowan tree)
рабна
rowboat  n. AmE вёсельная шлюп
 ка
rowdy1  n. грубіян
rowdy2  adj. шумны; грубы; a rowdy
crowd шумны натоўп
rower  n. вясляр
rowing  n. sport грэбля
rowing boat  n. BrE вёсельная шлюпка
royal1  n. infml член каралеў скай сям’
royal2  adj. 1. каралеўскі, царскі; the
royal family каралеўская сям’я 2. каралеўскі
(у назвах); Royal Botanic Gardens Каралеўскі 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. яр ка-сні колер
Royal Highness  n. : His/Her/Your
Royal Highness Яго/Яе/Ваша каралеўская
высокасць
royalist  n. раялс т

royalty
royalty  n. 1. прадстаўнік каралеўскай
сям’2. pl. royalties аўтарскі ганарар, адлічэнні аўтару 3. pl. royalties плата за права распрацоўкі нетраў; oil royalties плата за права
здабычы нафты
RP  n. (скар. ад Received Pronunciation)
нарматыўнае вымаўленне (брытанскага варыянта англійскай мовы)
rub1  n. 1. націранне, расціранне; сціранне; the rub of a brush чыс тка шчоткай 2. fml
перашкода, замнка, цяжкасць; There is the
rub! А ў гэтым якраз і загваздка!
rub2  v. 1. (with) церці; церціся; націраць;
паціраць; She rubbed her hands in delight. Яна
з задавальненнем пацерла рукі; A cat was
rubbing against my leg. Кот цёрся аб маю
нагу. 2. выціраць (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 раздражняць, злаваць каго-н.;
гладзіць супраць шэрсці; rub smb.’s nose in it
infml упікаць каго-н за што-н.; рабць папрок
rub along  phr.v. BrE, infml ладзіць,
ужывацца; We rubbed along very unhappily.
Мы не змаглі ўжыцца.
rub down  phr.v. 1. абцірац
 ь; выціраць; rub oneself down with a towel выцерціся ручніком 2. зачышчаць 3. масажаваць
rub in  phr.v. 1. убіваць у галаву,
удзёўбваць 2. уціраць (мазь і да т.п.)
rub off  phr.v. сціраць, счышчаць;
rub the rust off счышчаць іржу
rub out  phr.v. 1. BrE сціраць, вычышчаць (нанесенае алоўкам) 2. AmE, slang
прышыць (забіць); зншчыць, вынішчыць
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. гуміраваны
rubbish1  n. 1. смецце, хлам; a rubbish
bin вядродля смецця; household rubbish старызна; макулатура і да т.п. 2. infml бязглуздзіца, лухта
rubbish2  adj. BrE, infml дрэн
 ны, нікуды
не варты; They are a rubbish football team.
Гэтая футбольная каманда нікуды не вартая.
rubbish3  v. BrE, infml трэцраваць; крыўдзіць
rubbishy  adj. BrE, infml дрэнны; That’s
all rubbishy stuff. Усё гэта хлам.
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ruin
rubble  n. бут, камень; шчэбень
Rubicon  n. the Rubicon Рубікон;
cross/pass the Rubicon перайсц Рубікон
,
прыняць беспаваротнае 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 чырвоныя вусны
ruby wedding  n. BrE рубнавае
вяселле (40-я гадавіна шлюбу)
ruche  n. руш
rucksack  n. BrE рукзак, заплечнік,
паходны мяшок
ructions  n. pl. хваляванні; беспарадкі
ruddy  adj. 1. румяны; ruddy cheeks румяныя шчокі 2. lit. чырвоны; ruddy sky чырвонае неба 3. BrE, infml пракляты; You ruddy
liar! Ты пракляты лгун!
rude  adj. 1. (to) грубы, няветлівы; абразлівы; Don’t be rude to your father. Не грубі
бацьку. 2. непрыстойны 3. fml рэзкі; a rude
shock раптоўны шок 4. lit. прымітыўны ♦ in
rude health BrE, dated моцнага здароўя
rudely  adv. 1. абразліва, нахаб
 на, груба
2. моцна; рэзка, раптоўна; I was rudely
interrupted. Мяне рэзка перабілі.
rudimentary  adj. 1. fml элементарны; She had a rudimentary knowledge of botany. У яе былі элементарныя веды батанікі.
2. fml рудыментарны, недаразвіты, зачаткавы; a rudimentary organ рудыментарны орган
ruff  n. жабо
rufﬂe1  n. брыжы
rufﬂe2  v. 1. раздражняць, злаваць; Nothing ever rufﬂes him. Нічога не можа вывесці
яго з сябе. 2. рабацць (ваду); натапырваць
(пер’е); узлахмачваць (валасы) ♦ rufﬂe 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, няглад
 кі (пра
ландшафт); rugged coast скалсты бер аг
2. груб
 ы; rugged features грубыя рысы твару
3. трывалы, устойлівы 4. вынослівы, стойкі;
rugged men загартаваныя людзі
ruin1  n. 1. pl. ruins руны, разваліны; the
ruins of Rome рымскія руны 2. гбель, крушэнне; разарэнне; the ruins of one’s hopes
крушэнне ўсіх надзей; Gambling was his ruin.
Азартная гульня загубіла яго. ♦ in ruins у ру-

ruin
нах; The town lay in ruins. Горад ляжаў у руінах; His life lay in ruins. Яго жыццё было загублена.
ruin2  v. 1. разбураць, знішчац
 ь, ншчыць; псаваць; The storm ruined the crops.
Бура знішчыла ўраджай. 2. разараць; He was
ruined. Ён разарыўся.
ruination  n. fml знішчэнне, (па)гбель; поўнае разарэнне
ruined  adj. 1. разбураны, развалены
2. зншчаны, загублены; ruined health падарванае здароўе
ruinous  adj. fml згубны, разбуральны
rule1  n. 1. правіла; норма; прынцып;
break the rule парушыць правіла; 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. кіраванне; улада 4. лінейка
rule2  v. 1. кіраваць, панаваць; уладарыць
2. вырашаць (справу); пастанаўляць; The
judge ruled that she should have custody. Суддзя пастанавіў, што ёй павінны прызначыць
апякунства. 3. лінеіць, разлінейваць ♦ 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. аддзяляць рысай; правесці лінейкай рысу
rule out  phr.v. выключац
 ь; He was
ruled out of the game. Яго выключылі з гульні.
ruler  n. 1. правцель 2. лінейка
ruling1  n. пастанова, рашэнне
ruling2  adj. якмае ўладу, кіруючы
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 вул іцы памж бан
 дамі
rumble2  v. 1. грукатаць; грымець;
A lorry rumbled along the road. Па дарозе прагрукатаў грузавік. 2. бурчаць, буркатаць 3. BrE,
infml бачыць наскрозь
ruminant1  n. zool. жвачныя
ruminant2  adj. жвачны; ruminant
animals жвачныя жывёлы
ruminate  v. 1. fml думаць, раздумваць, разважаць; ruminate on/over/about a project абдумваць праект 2. zool. жаваць жвачку
rummage1  n. вобыск; пошукі
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run
rummage2  v. (in, about, around,
through) капацца, корпацца, шукаць, абшукваць; rummage around in a desk корпацца ў
пісьмовым стале
rummage sale  n. барахолка;
распродаж старых рэчаў, адзення
rumor  AmE = rumour
rumour1  n. (of/about) чутка
rumour2  v. : it is rumoured that… ходзяць 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); азадак (у чалавека і жывёлы)
rumple  v. 1. мяць; камячыць; He rumpled the letter. Ён скамячыў пісьмо. 2. кудлаціць, лахмаціць (валасы)
rump steak  n. рамштэкс; выразка
(частка філею)
rumpus  n. infml шум, гоман; скандал;
What is all this rumpus about? З-за чаго ўвесь
гэты шум?
run1  n. 1. бег, прабег; go for a run прабегчыся; She usually goes for a run before breakfast. Яна звычайна робіць прабежку перад
снеданнем. 2. кароткая паездка (на аўтамабілі, 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 ﬁrst run of the ﬁlm 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 прабегчы дыстанцыю; I had to run to
catch the bus. Мне прыйшлося бегчы, каб
паспець на аўтобус. 2. правод
 зіць спаборніцтвы, скачкі і да т.п.; The Derby will be run
in spite of bad weather. Дэрбі адбудуцца нягледзячы на дрэннае надвор’е. 3. кіравац
ь
установай, весці справу прадпрыемства і да т.п.;
run a hotel/ store/ school кіраваць гасцніцай/
крамай/школай; run a business весці справу
4. кіраваць (аўтобусам, цягніком) 5. працаваць, дзей
 нічаць (пра машыны, механізмы);
Most cars run on petrol. Большасць аўтамабіляў працуюць на бензіне. 6. хадзць, ездзіць,
курсраваць, плаваць (пра транспарт); The
buses run daily. Аўтобусы ходзяць штодзённа. 7. ліць; лцца; цячы, сачыцца, струменіц-

runaway
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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) балацравацца (на пасаду); run in
the election балацравацца на выбарах 12. ліняць (пра колер, фарбы) 13. цягнуцца, распасцірацца, рассцілацца; The road runs across
the plain. Дарога праходзіць па раўніне.
run across  phr.v. выпадкова сустрэць (каго-н.); наткнуцца (на каго-н./што-н.)
run around  phr.v. бязмэтна бегаць туды-сюды
 ь (такrun away  phr.v. 1. уцякац
сама перан.) 2. (with) выйграваць, выгрываць (гульню, прыз, спаборніцтва); She ran
away with the gold medal. Яна выйграла залаты медаль.
run down  phr.v. 1. спыняць; спыняцца (пра механізм і да т.п.) 2. разрадзцца (пра батарэйку) 3. збіць (каго-н./што-н.);
The dog was run down by a car. Сабаку збіла машына. 4. зняважліва гаварыць (пра каго-н.)
run into  phr.v. 1. нечакана сустрэць
(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, уцякац
ь
2. друкаваць (рабіць копіі) 3. страчыць (вершы, артыкулы і да т.п.)
run on  phr.v. працягвацца, доўжыцца
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. пераех аць (каго-н./што-н.)
run through  phr.v. 1. lit. (with)
праткнуць, пранізац
 ь (нажом) 2. хутка прагледзець; абмеркаваць
run up  phr.v. 1. падымаць, паднімац
ь
2. рабць што-н. хутка 3. даход
 зіць; дасягац
ь
4. сустракацца з цяжкасцямі
runaway1  n. уцякач
runaway2  adj. 1. як ўцёк, збеглы
2. лёгкі, як дастаўся без працы; a runaway
victory лёгкая перамога 3. нястрымны, як
хутка расце; runaway inﬂation нястрымная
інфляцыя
rundown1  n. 1. сцслы пераказ; канспект 2. (on/of) інфармацыя 3. BrE (in/of)

rupture
скарачэнне; a rundown of transport services
скарачэнне транспартных паслуг
run-down2  adj. 1. у дрэнным стане,
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) падрыхтоўка
(да чаго-н.)
runner  n. 1. бягун, удзельнік спаборніцтва па бегу; a long-distance runner бягун

на доў гую дыстанцыю; a marathon runner
марафонец 2. пасыл ьны, 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); running events бягучыя падзеі; running repairs
бягучы рамонт 2. цякучы (пра ваду); running
water водаправод
 ; праточная вада 3. бесперапынны; паслядоўны
running3  adv. запар; Sylvia has won the
poetry prize for the fourth year running. Чацвёрты год запар Сільвія выйграе прыз у паэтычным 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; прагон,
прагляд
run-up  n. BrE падрыхтоўка; папярэдняе 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; прарыў; the rupture of an oil pipeline разрыў нафтаправода;
the rupture of a blood vessel разрыў крывяноснага сасуда 2. med. грыжа 3. fml разлад;
разрыў; the rupture of diplomatic relations
разрыў дыпламатычных адносін

rupture
rupture2  v. 1. прарываць, разрываць;
разрывацца; a ruptured ulcer прабадная язва
2. надарвацца 3. разрываць (адносіны)
rural  adj. сельскі, вясковы; rural
scenery сельскі пейзаж; rural customs вясковыя звычаі; rural economy сельская гаспадарка
ruse  n. хтрасць; хтрыкі, выкрут
rush1  n. bot. трыснёг; чарот
rush2  n. 1. імклвы рух; a rush of cold air
струмень халоднага паветра; a rush of blood
to the head прылў крывда галавы; a rush of
anger прыступ гневу 2. спешка; паспех; be in
a rush спяшацца; the Christmas rush перадкалядная мітусня3. (for/on) вялкі попыт
(на што-н.); There was a rush for the newspapers. Газеты купляліся нарасхват.
rush3  v. 1. кдацца, імчацца, несціся 2. дзейнічаць паспешліва, хапацца 3. выкон
 ваць
вельмі хутка; The injured were rushed to the
hospital. Пацярпелых хутка даставілі ў бальніцу. 4. (into) падганяць, прымушаць (каго-н.)
рабць паспешліва (што-н.); She rushed him
into marriage. Яна ажаніла яго з сабой. 5. рынуцца; браць штурмам
rush out  phr.v. вырабляць, выпускаць
(што-н. вельмі хутка)
rush through  phr.v. без прамаруджвання вырашаць пытанні ў афіцыйных, урадавых, камерцый
 ных органах; The legislation
was rushed through parliament. Законапраект
адразу ж быў прыняты парламентам.
rush hour  n. гадзны пік; It’s difﬁcult to
get to work at rush hour. У гадзіны пік цяжка
дабірацца да работы.
rusk  n. сухар, сухарык
russet  adj. чырванавата-карычневы
Russian1  n. 1. рускі; руская; a Russian
расіянін; расіянка; the Russians рускія 2. руская мова
Russian2  adj. рускі; расйскі; the Russian
language руская мова
Russian doll  n. матрошка
Russian roulette  n. руская рулет ка
rust1  n. 1. ржа; There were large patches of
rust on the car. На машыне былі вялікія плямы
ржы. 2. колер іржы3. ржа(хвароба раслін)

rust2  v. ржавець; пакрывацца ржой
rustic1  n. hum. дзеравеншчына
rustic2  adj. 1. просты; несапсаваны;
rustic simplicity вясковая прастата 2. груб
 ы,
нeчасаны; a rustic bridge мост з нечасанага
лесу

sabotage
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rustle1  n. шолах, шалясценне, шамаценне, шорах
rustle2  v. 1. шамацець, шапацець; Stop
rustling that newspaper! Перастань шамацець
газетай! 2. красці жывёлу
rustler  n. канакрад
rustproof  adj. нержавеючы, каразйна-ўстойлівы
rusty  adj. 1. пакрыты ржой, іржавы,
заржавелы; rusty nails іржавыя цвік2. кол еру
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, жорсткі; 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) relig. Армiя выратавання 2. (пісьмовае скар. ад
South Africa, South America, South Australia) 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 працы); be on sabbatical быць у творчым водпуску
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. sables жалоба, жалобнае адзенне; clad in rueful 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 падэшве
sabotage1  n. 1. сабатаж 2. дыверсiя;
аn act of sabotage дыверсiйны акт

sabotage
sabotage2  v. 1. сабатаваць, сабатажнічаць 2. арганiзоўваць дыверсiю, весцi падрыўную работу; sabotage smb.’s plans зрываць
чые-н. планы
saboteur  n. 1. сабатажнiк; сабатажнiца;
шкоднiк; шкоднiца 2. дыверсант; дыверсантка
sabra  n. сабра; яўрэй, як нарадзўся
ў Iзраiлi (не iмiгрант)
sabre  n. 1. шабля, шашка; а sabre blade
клiнок шашкi 2. палаш; rattle the sabre бразгаць зброяй

sabre-rattling  n. прапаганда вайны, распальванне ваеннай

iстэрыi; sabre-rattling tactics тактыка распальвання вайны
sac  n. 1. biol. мяшочак, мяшэчак; сумка
(у раслiн i жывёл) 2. med. кiста
saccharin  n. сахарын
saccharine  adj. цукрысты; прытарны; а saccharine disease цукровая хвароба, дыябет; а saccharine smile саладжавая
ўсмешка; saccharine poetry сентыментальнaя паэзія
а sasachet  n. 1. BrE пакецiк; мяшэчак;

chet of sugar пакецiк цукру 2. сашэ, сухя
дух
sack1  n. 1. мех, мяшок; куль; a sack of
candy AmE пакецiк ледзянцоў 2. таксама
sack dress кароткая прасторная сукенка; сак
♦ hit the sack infml завалцца спаць
 з праsack2  n. infml : the sack звальненне
цы; get the sack быць зволеным з працы;
give the sack звальняць з працы
sack3  v. infml звальняць з працы
sackcloth  n. мешкавна; радно, дзяруга; палатно ♦ in sackcloth and ashes поўны
раскаяння i пакорлiвасцi
sackful  n. поўны мех, поўны куль
(чаго-н.); sackfuls of money куча грошай,
незлiчонае багацце
sack race  n. бег у мяшках (вiд спаборнiцтва)
sacral  adj. fml сакральны, абрадавы,
рытуальны
sacrament  n. eccl. прычасце, прычашчэнне; таiнства; the Blessed/Holy Sacrament Святое Прычасце; take the sacrament
прычашчацца; the sacrament of confession
таінства споведзi
sacramental  adj. cвяшчэнны; сакраментальны; запаветны; а sacramental
oath свяшчэнная клятва; pronounce the sacramental words вымаўляць сакраментальныя
словы
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saddle
sacred  adj. 1. святы, свяшчэнны; духоўны; рэлiгйны; а sacred duty святыабавязак; sacred music духоўная музыка; the sacred book Бблiя; a sacred object святыня;
а sacred procession хросны ход 2. непарушны; а sacred promise непарушнае абяцанне
3. fml (to) прысвечаны; sacred to the memory
of my brother (звыч. надмагiльны надпiс)
памяцi майго брата ♦ а sacred cow
светлай

derog. чалавек, якога нельга крытыкаваць
sacredly  adv. свята, непарушна; preserve an oath sacredly свята выконваць
клятву
sacriﬁce1  n. 1. ахвярапрынашэнне;
the ﬁre of sacriﬁce ахвярны (в)агмень; make
a sacriﬁce of fruit ахвяраваць плады2. ахвя-
ра; a sacriﬁce willingly offered дoбраахвотная ахвяра; at the sacriﬁce of smth. ахвяруючы чым-н.; make a sacriﬁce ахвяраваць
sacriﬁce2  v. 1. прыносiць у дар; sacriﬁce to the gods прыносiць у дар багам 2. ахвярaваць; ахвяроўваць; sacriﬁce oneself/one’s
life ахвярaваць сабою/свам жыццём
sacriﬁcial  adj. ахвярны; a sacriﬁcial
lamb ахвярны агнец; a sacriﬁcial offering ахвярапрынашэнне
sacrilege  n. святатацтва; блюзнерства, кашчунства; commit sacrilege абрабаваць

храм
sacristan  n. eccl. рызнiчы
sacristy  n. eccl. рызнiца; сакрыстыя
sacrosanct  adj. свяшчэнны, недатыкальны; а sacrosanct place святыня
sad  adj. 1. сумны, смутны, засмучаны;
журботны, маркотны; sad misfortune страшнае гора; be sad at heart/with a sad heart
сумаваць, засмучацца; I feel sad. Мне сумна.
2. жудасны, жахлвы, страшэнны; sad to
say… на жаль…; sadder and wiser навучаны
горкiм вопытам; That’s a sad excuse. Гэта
кепскае апраўданне.
sadden  v. fml засмучаць; засмучацца;

смуткаваць, маркоцiцца; а heart saddened
with disappointment сэрца, змучанае расчараваннямi
saddle1  n. 1. сядло; а ﬂat saddle спартыўнае сядло; rise in the saddle ехаць англйскай
рыссю; leap into the saddle ускокваць на каня; jump out of the saddle саскокваць з каня;
2. седлавна (у горным хрыбце) ♦ be in the
saddle кіраваць; верхаводзiць
saddle2  v. сядлаць, сядаць у сядло; saddle smb. with smth. узвальваць што-н. на
каго-н., абцяжарваць каго-н.
 чым-н.

saddler
saddle up  phr.v. сядлаць, сядаць
у сядло; Saddle up! Па конях!
saddler  n. рымар
sadism  n. садызм

sadist  n. садыст; садыстка
sadly  adv. 1. сумна, засмучана, журботна 2. варта жалю; на жаль; You are sadly mistaken. Вы, на жаль, памыляецеся; I need it
sadly. Мне гэта вельмi патрэбна.
sadness  n. смутак, сум; маркота, туга,
журба; real sadness непрытворная журба
sadomasochism  n. садамазахзм
s.a.e  BrE (скар. ад self-addressed envelope) канверт, адрасаваны самoму сабе
safari  n. сафары; паляўнчая экспедыцыя (звычайна ў Афрыцы); on safari на паляваннi
safari park  n. заапарк «сафары»
safari suit  n. касцюм «сафары»

(доўгi жакет з кароткiмi рукавамі і штаны
або шорты)
safe1  n. сейф; break/force the safe узламаць
сейф
safe2  adj. 1. бяспечны; keep smth. safe
захоўваць што-н. у бяспечным

месцы; He’s
now safe from danger. Яму цяпер не пагражае
небяспека. 2. цэлы, непашкоджаны 3. верны,
надзейны ♦ in safe hands у надзейных руках;
on the safe side на ўсякi выпадак; для большай надзейнасцi; play (it) safe асцярожна
пазбягаць рызыкi; safe and sound жывы-здаровы; we are safe as houses BrE мы тут як за
мураванай сцяной
safe-breaker  n. BrE узломшчык
сейфаў
safe-cracker  n. AmE = safe-breaker
safe deposit box  n. сейф, сховiшча, скрынка для перахоўвання каштоўнасцей у банку
safeguard1  n. (against) гарантыя, ахова, засцярога (ад); а safeguard against
disease гарантыя супраць хваробы

safeguard2  v. fml гарантаваць (што-н.);
ахоўваць; safeguard the traditions jealously
руплва захоўваць традыцыi
safely  adv. надзейна,

паспяхова; Put it
away safely. Схавай гэта ў надзейным месцы;
One can safely say. Можна з упэўненасцю
сказаць.
safe seat  n. BrE «надзейная выбарчая
акруга», забяспечанае месца для кандыдата
якой-н. партыi (у выбарчым органе)
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sagebrush
safety  n. 1. бяспека, адсутнасць рызыкі;
road safety дарожная бяспека; public safety
грамадская бяспека 2. захаванасць, непашкоджанасць; travel in safety добра падарожнiчаць ♦ play for safety рабць што-н. не рызыкуючы; (there is) safety in numbers калектыўная адказнасць менш небяспечная,

чым
iндывiдуальная
safety belt  n. 1. прывязны рамень/
рэмень 2. выратавальны пояс
safety catch  n. tech. засцерагальнiк
safety glass  n. небiткое шкло
safety island  n. астравок бяспекi
(на дарозе)
safety lamp  n. tech. бяспечная лямпа, руднiковая лямпа
safety lock  n. замок з сакрэтам
safety match  n. (бяспечная)

запалка

safety net  1. n. сетка бяспекi (у цырку) 2. страхоўка,

гарантыя; If I lose my job, I’ll
get no safety net. Калi я страчу працу, у мяне
не будзе страхоўкi.
safety pin  n. шплька
safety razor  n. бяспечная брытва
safety valve  n. засцерагальны клапан; a psychological safety valve псiхалагчная разрадка
saffron  n. 1. bot. шафран 2. bot. восеньскі крокус 3. цёмна-аранжавы колер; колер
шафранy
sag1  n. прагб, правiсанне; асяданне
sag2  v. 1. прагiнацца, прагiбацца, правiсаць; His shoulders sagged. Ён згорбiўся. 2. звiсаць, абвiсаць 3. cлабець; My spirits sagged.
У мяне ўпаў настрой.
saga  n. 1. сага; Icelandic sagas iсландскiя сaгi 2. паданне, сказанне пра подзвiгi герояў; a wеstern saga захапляльны вестэрн
sagacious  adj. fml пранклiвы, дальнабачны, празорлiвы; кемлівы; sagacious advice разумная парада
sagacity  n. fml дальнабачнасць, празорлiвасць; кемлівасць; the sagacity of age
мудрасць дарослых людзей
sage1  n. fml мудрэц; the seven sages of
Greece сем мудрацоў старажытнай Грэцыi;
the Eastern Sages bibl. вeшчуны
sage2  n. bot. шалфей; sage tea настойка
шалфею
sagebrush  n. bot. палын; the Sagebrush State Палыновы штат (жартоўная
назва штата Невада); Sagebrush States штаты раёна Скалстых гор

Sagittarius
Sagittarius  n. 1. astron. Стралец
(сузор’е) 2. astrol. Стралец
 (знак задыяка;
чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
sago  n. (pl. -os) сага (крупы)
said  past, p.p. → say
sail1  n. 1. ветразь, парус; hoist/lower the
sails падымаць/спускаць ветразi; in full sail
на ўсх парусах, поўным ходам; under sail
пад раскрытымi парусамi It’s time to hoist
sail. Пара адыходзiць. 2. плаванне; go for
a sail адпраўляцца плаваць на паруснай

лодцы 3. крыловетрака♦ set sail fml адпраўляцца ў плаванне
sail2  v. 1. плысцi пад ветразямі; sail round
the world рабць кругасветнае падарожжа
2. кiраваць (яхтаю, лодкаю i да т.п.) 3. пускаць караблiкi 4. адплываць, адыходзiць (пра
судна) 5. павольна рухацца; She sailed into
the room. Яна прайшла ў пакой як пава. ♦ sail
against the wind плысцi супраць цячэння;
sail close to the wind моцна рызыкаваць,
хадзць па краi прорвы
sailboat  n. AmE = sailing boat
sailing  n. 1. плаванне, мараплаванне
2. навігацыя
лодка, паsailing boat  n. парусная

руснiк
sailor  n. марак, матрос ♦ be a good/bad
sailor добра/кепска вытрымлiваць гайданку
на моры
sailor hat  n. саламяны капялюш з вузкiмi палямi (дзiцячы, жаночы)
sailor cap  n. матроска
saint1  n. 1. relig. святы; святая; прапаведнiк; анёл 2. вельмі добры цярплвы чалавек;
I’m no saint. Я зусiм не святы. ♦ be with the
Saints ≅ пайсцна той свет, памерцi
saint2  adj. святы, святая
saint3  v. кананiзаваць; далучаць да лку
святых
sainted  adj. 1. relig. кананiзаваны 2. святы, свяшчэнны; a sainted place свяшчэннае
месца ♦ my sainted aunt! Божухна!
sainthood  n. 1. святасць 2. relig.
сонм святых
Saint-John’s-wort  n. bot. святаяннiк, зверабой
saintly  adj. святы, праведны, бязгрэшны; saintly patience анёльскае цярпенне
saint’s day  дзень (якога-н.) святога
sake  n. : ♦ for God’s/goodness/Heaven’s
sake на ласку божую; богам прашу; напрамлы бог; for the sake of smb./smth.; for smb.’s/
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salesslip
smth.’s sake дзеля каго-н./чаго-н.; for conscience’ sake для ўласнага заспакаення, для ачысткi сумлення
salaam  n., interj. 1. салам, салям (усходняе прывiтанне) 2. паклон;
 with profound salaams з глыбокiмi паклонамi
salacious  adj. fml непрыстойны; распусны, юрлвы; salacious books непрыстойныя кнгi
salacity  n. fml непрыстойнасць;

распуснасць
salad  n. салата; fruit salad салата з садавны; Russian salad вiнегрэт ♦ one’s salad
days dated паразялёнага юнацтва
salad cream  n. BrE coуc тыпу
маянэзу
salad dressing  n. запраўка для
салаты
salad oil  n. алей

salamander  n. 1. zool. саламандра 2. myth. саламандра 3. аматар сонца i гарачын
salami  n. салямі (вэнджаная кiлбаса)
salaried  adj. : а salaried post штатная
пасада; salaried teachers настаўнiкi на цвёрдым акладзе
salary  n. аклад, заработная плата; be
paid a ﬁxed salary быць на цвёрдым акладзе;
increase/raise salaries павялчваць/паднiмаць
аклады; cut/slash salary панiжаць/урэзваць
аклад
sale  n. 1. продаж, збыт; “For Sale” «прадаецца» (аб’ява); sale on credit продаж у крэдыт; These goods have a good sale. Гэтыя тавары добра iдуць у продаж. 2. распрадажа;
распродаж ♦ be on sale прадавацца па знжаных цэнах; for sale на продаж; put up for
sale прадаваць
 з малатка
saleable  adj. ходкi (тавар); Such houses
are highly salеable. На такiя дамы вялiкi
попыт.
saleroom  n. BrE аўкцыённая зала
salescheck n. BrE таварны, касавы
чэк
sales clerk  n. AmE = shopassistant
sales department  n. аддзел
збыту
salesgirl  n. прадаўшчыца

salesman  n. (pl. -men) прадавец
salesmanship  n. 1. прафесiя прадаўца 2. уменне прадаваць, гандляваць; His
salesmanship is bad. Ён благi камерсант.
salesroom  n. AmE = saleroom
salesslip  n. AmE = salescheck

salestalk
salestalk  n. расхвальванне тавару
(прадаўцом)
sales tax  n. падатак з абароту
saleswoman  n. (pl. -women) прадаўшчыца
salient1  n. вугал, выступ; push a salient убiваць клiн у абарону працўнiка
salient2  adj. 1. кдкi, характэрны; the
salient points in his speech найярчэйшыя месцы ў яго прамове 2. як выступае (пра вугал
прадмета)
saline1  n. 1. chem. соль (калiю, натрыю і да т.п.) 2. саланчак
saline2  adj. chem. 1. салявы; saline solution салявы раствор 2. саляны; a saline
spring саляная крынца
saliva  n. слна; run saliva пускаць
слну
salivary  adj. med. слнны; salivary
glands слнныя залозы
salivate  v. physiol. выклікаць слiнацячэнне; выдзяляць слну
salivation  n. physiol. слiнацячэнне,
слiнавыдзяленне
sallow1  n. bot. казная вярба, лаза
sallow2  adj. жаўтаваты; хваравты (колер твару)
sallow thorn  n. bot. крушына
sally1  n. 1. досцiп,

саркастычная заўвага;
кпны; эпiграма 2. вылазка, атака; make a sally рабць вылазку; ісцна шпацыр
sally2  v. рабць вылазку, выпраўляцца
куды-н.; sally forth into the world пускацца
ў (белы) свет; sally into the fairyland of poetry акунацца ў чароўны свет паэзii

salmon  (pl. salmon) n. 1. zool. ласось;
pink salmon сёмга; humpback salmon гарбуша; calico/chun salmon кета 2. жаўтаватаружовы колер
salmonella  n. med. сальманела

(бактэрыя)
salmon pink  n. аранжава-ружовы
колер, колер сёмгi
salon  n. салон; гасцёўня; a beauty salon касметычны салон; a literary salon лiтаратурны салон
saloon  n. 1. таксама saloon-car BrE седан (тып аўтамабiля з закрытым кузавам)
2. таксама saloon-bar BrE бар (у рэстаране
або гатэлi) 3. салон
 (на параходзе)
salt1  n. 1. соль; rock/sea/table salt каменная/марская/сталовая соль; Epsom salts англйская соль 2. iскрынка, пiкантнасць ♦ rub salts
into the wound/smb.’s wounds сыпаць соль
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salvage
на рану/раны; the salt of the earth соль зямл
(пра лепшых людзей грамадства); take smth.
with a grain of salt ставiцца да чаго-н. скептычна, недаверлiва
salt2  adj. салёны; саляны; засолены; a salt
spring саляная крынца; salt pork саланна,
салёная свiнна; salt tears горкiя

слёзы; salt
water марская вада
salt3  v. салць; засольваць; salted beef
засоленая ялавiчына

salt away  phr.v. збіраць грошы;
складваць грошы ў скарбонку
salt-and-pepper  adj. з моцнай
сiвiзною (пра валасы)
salt cellar  n. BrE сальнца
saltmine  n. 1. саляная капальня, саляная шахта 2. pl. saltmines катаржныя работы
salt-peter  AmE = sаltpetre
sаltpetre  n. chem. салетра
salt shaker  AmE = salt cellar
saltwater  adj. марск; як жыве
ў салёнай вадзе; salt-water ﬁsh марская рыба
salty  adj. 1. салёны; too salty перасолены 2. вельмі рэзкi, непрыстойны; salty humour «салёны» гумар
salubrious  adj. fml здаровы, карысны, гаючы; а salubrious climate здаровы клмат; salubrious air гаючае паветра
salutary  adj. дабратворны, гаючы, карысны; salutary advice карысная парада;
а salutary effect дабратворны ўплыў
salutation  n. fml 1. прывiтанне;
raise one’s hat in salutation узняць капялюш
у знак прывiтання 2. словы
 прывiтання ў лiсце
salute1  n. 1. салют; give a salute mil.
аддаваць чэсць 2. прывiтанне; а friendly salute дружалюбнае прывiтанне; in salute у гонар; take the salute прымаць парад

salute2  v. 1. вiтаць, прывiтаць; I salute
you! Вiтаю вас! 2. fml сустракаць, прымаць

(каго-н.); salute smb. with cheers сустракаць

каго-н. апладысментамi
salvage1  n. 1. выратаванне

карабля,
маёмасцi (ад пажару); a salvage agreement
пагадненне аб выратавальнай дзейнасцi на
моры; a salvage corps выратавальная пажарная каманда;

make salvage of a ship выратаваць карабель 2. выратаванне
 ад гбелi судна; salvage money узнагарода за выратаваную маёмасць 3. лом, ламачча, адкды вытворчасцi, скрап; collect old newspapers for
salvage збiраць старыя газеты на макулатуру
salvage2  v. 1. ратаваць (судна ад пажару) 2. выратоўваць; выручаць; salvage a mar-

salvation
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riage захоўваць сям’ю; salvage a patient
ратаваць хворага
salvation  n. 1. relig. выратаванне, ратаванне, збавенне; ﬁnd salvation выратаваць
сваюдушу2. ратунак, паратунак; seek salvation in smth. шукаць паратунку ў чым-н.;
Work is my salvation. У працы мой ратунак.
Salvation Army  n. relig. the Salvation Army Армiя выратавання/збаўлення
salve1  n. гаючая мазь; крэм; lip salve губная памада; a salve dressing павязка з маззю
salve2  v. мазаць маззю; заспакойваць,
змякчаць (боль); salve wounds класцi бальзам
на раны, загойваць раны; salve one’s conscience fml рабць што-н., каб заспакоiць сумленне
salver  n. паднос (посуд)
salvo  n. (pl. salvos or salvoes) 1. залп,
салют; а salvo of twenty guns залп з дваццац
гармат 2. выбух (крыку, смеху i да т.п.);
а salvo of applause выбух апладысментаў
Samaritan  n. hist. самарыцянiн;
самарыцянка; the Samaritans самарыцяне
♦ a good Samaritan дoбрасардэчны чалавек
samba  n. самба (бразiльскi танец)
same  adj., pron. 1. так самы, такая самая, такое самае; той самы, тая самая, тое самае; аднолькавы; on the very same day у той
жа самы дзень; much the same зусм аднолькавы; She’s the same age as me. Мы з ёю аднагодкi. 2. адноi тое ж; at the same time у той
самы час; be of the same mind (about smth.)
мець аднолькавы погляд (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 адной
лодцы, знаходзіцца ў аднолькавых

абставiнах; just the same такм жа чынам; (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. падабенства,

аднолькавасць, тоеснасць; illusive sameness падманлiвае падабенства; sameness of views адзнства поглядаў; sameness and otherness ling.
тоеснасць i адрозненне 2. аднастайнасць; манатоннасць; There is sоme tedious sameness of
winter days. Усе днi зiмою аднолькава нудныя.
samey  adj. BrE, infml аднастайны, аднолькавы; The food we get here is terribly
samey. Яда тут кожны дзень адна i тая.
samovar  n. самавар
sample1  n. 1. узор; a book of samples
альбом узораў 2. проба; take a blood sample
узяць кроў для аналiзу

sand
sample2  v. 1. браць пробу 2. выпрабоўваць; спрабаваць; We sampled the delights of
Chinese food. Мы паспрабавалi цуды кiтайскай кухні.
sampler  n. узор, шаблон
samurai  n. (pl. samurai) самурай
sanatorium  n. (pl. sanatoriums
or sanatoria) санаторый
sanctify  v. 1. fml ачышчаць ад грахоў;
асвяшчаць, рабць свяшчэнным 2. апраўд
ваць; The end sanctiﬁes the means. Мэта
апраўдвае сродкi.
sanctimonious  adj. derog. крывадушны,

ханжаскi; a sanctimonious person
ханжа
sanction1  n. 1. афіцыйная згода, дазвол,
падтрымка, адабрэнне; tacit sanction маўклвая згода; give/grant sanction to smth. даць
згоду на што-н. 2. fml мера, санкцыя; apply
sanctions against smth. прымяняць санкцыi
супраць чаго-н.; punitive/vindicatory sanctions карныя санкцыi; the last sanctions of
the law вышэйшая мера пакарання
sanction2  v. fml 1. санкцыянаваць,
рабць правамоцным, ратыфiкаваць, зацвярджаць 2. дазваляць, ухваляць; I can’t sanction
your methods. Я не ўхваляю твае метады.
sanctity  n. (of) святасць; бязгрэшнасць; свяшчэннасць; angelic sanctity боскасць, анёльская чысцiня; the sanctity of an
oath свяшчэннасць клятвы
sanctuary  n. 1. запаведнiк; a bird
sanctuary птушыны запаведнiк; a sanctuary
forest лес-запаведнiк 2. прытулак, прыстанiшча; seek sanctuary шукаць прытулку; a
sanctuary for study пакой, дзе нiхто не
замiнае вучыцца; ﬁnd sanctuary in sleep
знайсцсупакой у сне; the sanctuary of one’s
heart тайнiк душы 3. храм, святыня, свяцлiшча; алтар; the sanctuary of sciences храм
навукi
sanctum  n. 1. relig. свяцлiшча; рака
2. fml рабочы кабiнет вучонага; 3. : a lady’s
sanctum будуар
sanctum sanctorum  n.
relig. святая святых; запаветнае месца
sand1  n. 1. пясок; a grain of sand пясчынка 2. pl. sands пясчаны пляж 3. pl. sands пустыня, пяск; The sands are running out. Час
бяжыць. ♦ plough the sand(s) займацца беcкарыснай

справай
sand2  v. 1. пасыпаць пяском 2. чысцiць
пяском, шлiфаваць; The ﬂoor has been sanded
smooth. Падлогу адшлiфавалi.

sandal
sandal  n. сандаля; басаножка; dancing
sandals адкрытыя бальныя туфлi
sandalwood  n. bot. сандал, сандалавае дрэва
sandbag  n. мех з пяском; баластавы
мех
sandbank  n. пясчаны бераг; водмель, пясчаны нанос
sandbar  n. наносная пясчаная выспа,
перакат; водмель
sandcastle  n. пясчаны замак; play
sandcastles будаваць замкi з пяску
sandﬂy  n. zool. маскт
sandman  n. (pl. -men) : the sandman казачны чалавек (якi сыпле дзецям у вочы пясок); Go to bed! The sandman’s coming!
Пара спаць! Iдзе казачнiк!
sandpaper  n. наждак, наждачная
папера
sandpiper  n. zool. кулк (птушка)
sandpit  n. 1. BrE пясочнiца (для дзяцей) 2. sport яма для скачкоў
sandshoes  n. pl. (закрытыя) пляжныя туфлi
sandstone  n. geol. пясчанiк
sandstorm  n. пясчаная
 бура,
 самум
sandwich1  n. сандвiч, бутэрброд; a
ham sandwich бутэрброд з вяндлнай; a sandwich box скрынка для бутэрбродаў; a hero
sandwich «сняданак героя» (гарачая страва
са смажанага хлеба з мясам, сырам, памiдорамi i да т.п.); a three-decker sandwich AmE
шматслойны бутэрброд з мясам, памiдорамi,
маянэзам i да т.п. ♦ a sandwich of good and
bad ≅ усяк бывае – i добра, i кепска; ride/sit
sandwich ехаць абосядзець зацснутым памж
двумасуседзямi
sandwich2  v. (between) устаўляць
(памж); уцскваць; I sandwiched myself between two men. Я ўціснуўся ў аўтобус памiж
двума мужчынамi.
sandwich board  n. рэкламныя
шчыты (якiя прымацоўваюць да чалавекарэкламы спераду i ззаду)
sandwich coarse  n. BrE курс
навучання, дзе чаргуецца тэорыя i практыка;
спалучэнне прафесйнай i агульнай адукацыi
sandwichman  n. (pl. -men)
чалавек-рэклама, жывая рэклама
sandy  adj. 1. пясчаны; sandy soil пясчаная глеба; sandy loam суглнак 2. жаўтаваты,
рыжы;

sandy hair рыжаватыя валасы
sane  adj. 1. пры свам розуме 2. разважлiвы, разумны; а sane person ураўнаважаная
асоба; а sane policy разумная палтыка
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Sapphic
sang  past → sing
sang-froid  n. франц. спакой, вытрымка, стрыманасць; lose one’s sang-froid
збянтэжыцца
sangria  n. сангрыя (напой з чырвонага вiна з фруктамi і вострымi прыправамi)
sanguinary  adj. 1. dated, fml крывавы, кровапралтны; a sanguinary battle
кровапралтная бтва 2. люты, крыважэрны;
a sanguinary tyrant люты тыран; sanguinary
laws крывавыя законы
sanguine  adj. fml сангвнiчны, жвавы; жыццярадасны; а sanguine person сангвнiк; be sanguine of success цвёрда спадзявацца на поспех; be/feel sanguine about the future быць упэўненым у будучынi
sanitarium  AmE = sanatorium
sanitary  adj. санiтарны,

гiгiенчны;
sanitary science гiгiена; a sanitary inspection
санiнспекцыя; а sanitary napkin AmE гігіенчная сурвэтка; sanitary wallpaper гiгiенчныя шпалеры (якiя мыюцца)
sanitary towel  n. BrE гiгiенчная
пракладка, гiгiенчная падушачка
sanitation  n. аздараўленне,

санацыя; паляпшэнне санiтарных умоў; improve
the sanitation of the town паляпшaць санітарны стан горада
sanitize, BrE -ise  v. fml 1. derog. надаваць прыстойнасць, рабць больш прымальным; They sanitized my report. Яны падправілi
мой даклад. 2. паляпшаць санiтарныя ўмовы
sanity  n. 1. здаровы розум, душэўная
раўнавага 2. разважлiвасць; bring some sanity into a difﬁcult situation унесцi здаровы
сэнс у цяжкую сiтуацыю
sank  past → sink2
Sanskrit  n. санскрыт
Santa Claus  n. Санта Клаус, Дзед
Мароз
sap1  n. 1. сок (раслiн); жывца 2. жыццёвыя слы, энергiя; the sap of youth слы
юнацтва

3. infml дурань,

дурыла
sap2  n. mil. сапа, падрыў, падкоп; an underground sap падземная сапа
sap3  v. знясльваць, адбiраць слы, энергiю; This sapped her conﬁdence. Гэта падарвала яе ўпэўненасць у сабе.
Sapir-Whorf hypothesis 
n. ling. гіпотэза Сэпра – Уорфа
sapling  n. маладое дрэва, дрэўца
sapper  n. BrE сапёр-мiнёр
Sapphic  adj. 1. poet. сафчны; Sapphic
verse сафчны верш 2. fml лесбйскi

sapphire
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sapphire  n. сапфр; the sapphire of
the skies сапфрны блакт нябёсаў
sappy  adj. сакавты (пра раслiны)
sarcasm  n. сарказм; злая iронiя; кпны; bitter sarcasm горкая iронiя
sarcastic  adj. саркастычны; deadly
sarcastic насмешлiвы, з’едлiвы; знiшчальны
sarcophagus  n. (pl. -gi) саркафаг
sardine  n. сардзна, сардзнка
♦ (packed/crammed) like sardines infml (набтыя) як селядцыў бочцы
sardonic  adj. сарданчны, зласлвы;
пагардлівы, зневажальны; a sardonic expression з’едлiвы выраз твару
sari  n. сары (жаночае адзенне ў Iндыi)
sarky  adj. BrE, infml саркастычны; She’s
a sarky little madam. Яна маленькая мадамзлосніца.
sartorial  adj. fml кравецкi, краўцоўскi; sartorial elegance уменне апранацца; вытанчанасць у вопратцы
sash  n. 1. пояс 2. рама (акна)
sashay  n. паездка, выхад (куды-н.)
sash window  n. пад’ёмнае акно
Sassenach  n. Scot., hum. англiчанiн
sassy  adj. infml 1. нахабны, дзёрзкi, развязны 2. бойкі, жвавы
sat  past, p.p. → sit
Sat. пісьмовае скар. ад Saturday субота
SAT  (скар. ад Standard Assessment Test
(у ЗША) : I scored 1050 on SAT. Я набраў
1050 балаў за тэст.
Satan  n. сатана; д’ябал; шайтан
satanic  adj. 1. сатаннскi, д’ябальскi;
satanic inﬂuence уплыў самога сатаны; His
Satanic Majesty joc. князь цемры, сатана; satanic rites чорная iмша, пакланенне сатане
2. fml. д’ябальскi, жорсткi, зласлвы; satanic
energy д’ябальская энергiя
satanism  n. сатанзм, культ сатаны
satanist  n. сатанст
satchel  n. сумка
 (для кнiг), ранец
sated  adj. fml (with) задаволены, натолены, нацешаны; be sated with food аб’есцiся; be sated with pleasure нацешыцца заба-
вамi
satellite  n. спадарожнiк; an artiﬁcial
satellite штучны спадарожнiк; a satellite
town горад-спадарожнiк;

a satellite state крана-сатэлт; shoot up/launch a satellite запусцць спадарожнiк
satiate  v. fml насычаць, здавальняць; be
satiated with smth. быць здаволеным чым-н.

saturation point
satin  n. атлас;
 a satin dress атласная
сукенка; satin stitch гладзь (вышыўка)
satire  n. 1. (on) сатыра; biting satire вострая сатыра; a master of political satire майстар палiтычнай сатыры 2. сатырычны твор,
сатыра
satiric(al) () adj. сатырычны, насмешлiвы, з’едлiвы; satirical writers пiсьменнiкiсатырыкi; a satirical person насмешнiк
satirist  n. сатырык
satirize, BrE -ise  v. высмейваць; Politicians are often satirized on TV. Палiтыкаў
часта высмейваюць на тэлебачаннi.
satisfaction  n. 1. задавальненне,
задаволенасць;

a feeling of satisfaction пачуццё задавальнення; get/оbtain/derive satisfaction from smth. атрымлiваць задавальненне ад чаго-н. 2. здавальненне (голаду, жадання) 3. выклiк на дуэль; demand satisfaction
патрабаваць сатысфакцыi ♦ to the satsfaction of
smb. для чыйго-н. задавальнення
satisfactory  adj. здавальняючы;
a satisfactory explanation здавальняючае, пераканаўчае/перакана

льнае тлумачэнне; bring
negotiations to a satisfactory conclusion удала закончыць перамовы; The cooking is very
satisfactory here. Тут вельмi добра гатуюць.
satisﬁed  adj. задаволены; feel satisﬁed адчуваць задавальненне

satisfy  v. 1. здавальняць, задавальняць,
наталяць; be satisﬁed with smth. быць задаволеным чым-н.; satisfy a request выконваць
просьбу; satisfy one’s hunger наталяць голад;
I am satisﬁed with your explanation. Я прымаю
ваша тлумачэнне. 2. прыно сiць задавальненне; радаваць; satisfy the ear лашчыць слых
3. адпавядаць (чаму-н.); satisfy demands/requirements адпавядаць патрабаванням 4. пераконваць; satisfy oneself of smth. пераканацца ў чым-н.
satisfying  adj. : а satisfying meal
сытная яда; а satisfying performance добры
спектакль
saturate  v. 1. (with/in) праптваць,
напаўняць, насычаць (чым-н.); My shoеs are
saturated. Мае туфлi прамоклi. 2. chem. нейтралiзаваць
saturated  adj. прамоклы; saturated
terrain забалочаная

мясцовасць, балацявна
saturation  n. насычанасць, насычванне; прамочванне
saturation point  n. 1. максiмальная колькасць (месцаў); The market has
reached a saturation point. Рынак насычаны
таварамі. 2. chem. кропка насычэння

Saturday
Saturday  n. субота; on Saturday у
суботу; by Saturday да суботы
Saturn  n. 1. myth. Сатурн (бог пасеваў
i земляробства) 2. astron. Сатурн (планета)
Saturnalia  n. fml сатурналiя; оргiя,
вакханалiя; дзкi разгул
saturnine  adj. lit. змрочны, пануры,
хмурны; а person of saturnine temper замкнёны, зацяты чалавек
satyr  n. 1. myth. сатыр 2. распуснiк, юрлвец
sauсe  n. 1. соус, прыправа, падлўка; apple sauсe яблычнае пюрэ 2. BrE, infml, dated
дзёрзкасць; What а sauсe! Якая дзёрзкасць!
♦ hunger is the best sauce ≅ на галодны зуб
усё смачна
sauce boat  n. соуснiк
saucepan  n. каструля
saucer  n. (чайны) сподак; ﬂying saucers
«лятаючыя талеркi»
saucy  adj. 1. дзёрзкi, непачцвы, нахабны; You, saucy little girl! Ты, дзёрзкае дзяўчо!
2. infml стыльны, фарссты, модны; a saucy
little hat какетлiвы капялюшык
sauerkraut  n. квашаная/кслая капуста
sauna  n. саўна, фнская лазня
saunter1  n. прагулка, шпацыр, паволь
ная хада; take an evening saunter хадзць на
вячэрнi шпацыр
saunter2  v. прагульвацца, шпацыраваць,
праходжвацца
saunter away  phr.v. марнаваць,
растрачваць; saunter away one’s time марнаваць час
sausage  n. каўбаса, кілбаса; сасска,
сардэлька ♦ not a sausage BrE, dated, infml
нiчагусенькi, нiчагуткi, ні каліўца, нічогачкі
sausage dog  n. BrE, infml такса
(сабака)
sausage meat  n. каўбасны фарш
sausage roll  n. пiражок з мясам; булачка з сасскай
saute1  п. сатэ
saute2  v. смажыць у невялкай коль
касцi тлушчу
savage1  n. dated дзiкун; дзікунка; варвар; грубiян; грубіянка; хам; хамка
savage2  adj. 1. dated дзкі, дзікунскі,
варварскi; а savage man дзiкун; а savage life
першабытнае жыццё; а savage temper злы нораў; savage tribes дзкiя плямёны 2. люты,
раз’юшаны, раз’ятраны; а savage attack
ярасная атака; savage methods жорсткiя ме-

534

savoir faire
тады; get/grow/turn savage разлютавацца,
раз’юшыцца, раз’ятрыцца
savageness  n. дзiкунства, варварства
savagery  n. жорсткасць, лютасць; нецывілізаванасць; relentless savagery бязмежная лютасць
savanna(h)  n. савана
savant  n. fml (выбтны) вучоны; буйныспецыялст у якой-н. галiневедаў
save1  v. 1. (from) ратаваць, выратоўваць;
save smb.’s life выратаваць чыё-н. жыццё;
save oneself ратавацца; save smb. the trouble
of doing smth. пазбавiць каго-н. неабходнасцi рабць што-н. 2. эканомiць, зберагаць,
ашчаджаць; save time/money эканомiць час/
грошы;

save on one’s wages адкладваць з зарплаты; We saved a mile by taking this route.
Выбраўшы гэтую дарогу, мы скарацiлі шлях
на мiлю. 3. пакiдаць, прыберагаць 4. ахоўваць, засцерагаць; God save you! беражывас
Бог! 5. адбiваць нападзенне (у футболе)
♦ save appearances рабць выгляд, што нiчога не здарылася; save against a rainy day
адклад(в)аць на чорны дзень; save one’s skin
ратаваць сваюшкуру

save up  phr.v. адкладаць, збiраць
(грошы)
save2  prep. dated акрамя, апрача, за выняткам чаго-н.; all save him усе, акрамя яго;
the last save one перадапошнi; save and except за выключэннем
save3  conj. dated акрамятаго, што; I know
nothing save that he returns. Я не ведаю нiчога, акрамя таго, што ён вяртаецца.
saver  n. укладчык (банка)
saving1  n. 1. ашчаджэнне, эканомiя;
а saving of time/on money выйгрыш у часе/
эканомiя грошай 2. pl. savings зберажэннi
saving2  adj. эканомны, ашчадны; а saving housekeeper эканомная гаспадыня; saving grace станоўчая якасць, што перавышае
недахопы; Generosity is his saving grace. За
велiкадушнасць яму можна прабачыць усё.
savings account  n. рахунак
(у ашчадным банку)
savings bank  n. ашчадны банк;
ашчадная каса
savior  AmE = saviour
saviour  n. 1. выратавальнiк;

выратавальнiца 2. the Saviour relig. Iсус Хрыстос, Збаўца, Збавцель
savoir faire  n. франц. вынаходлiвасць, уменне выходзiць

з цяжкага стано-
вiшча; вытрымка, такт

savor
savor1  AmE = savour1
savor2  AmE = savour2
savory1  n. bot. чабор
savory2  AmE = savoury
savour1  n. 1. смак, прысмак; пах; His
views have a savour of fanatism. У яго поглядах ёсць нейкi фанатызм. 2. цікавасць,
вастрыня; Life seems to have lost some of its
savour. Жыццё, здаецца, страцiла цiкавасць.
savour2  v. 1. смакаваць, атрымлiваць задавальненне (ад паху, смаку i да т.п.) 2. (of)
мець смак; The soup savours of onion. Суп
пахне цыбуляй; savour of smth. fml мець рысы/прыкметы чаго-н.
savoury  adj. 1. салёны; востры (пра
стравы) 2. апетытны, смачны; savoury food
смачная ежа 3. прыемны, прывабны; not a
very savoury reputation няпэўная рэпутацыя;
not a very savoury district непрыгожы
 раён
savvy1  n. infml кемлiвасць, здаровы сэнс;
political savvy палiтычны вопыт
savvy2  v. infml кеміць, цяміць, здагадвацца, кумекаць; savvy? дайшло? сцяміў?; no
savvy не дайшло
saw1  n. пiла, плка; а circular saw цыркулярка
saw2  v. (sawed, sawn) пiлаваць; пілавацца;
рэзаць; This kind of wood saws easily. Гэтая
драўніна лёгка пілуецца.
saw down  phr.v. спiлаваць
saw off  phr.v. адпiлаваць
saw up  phr.v. распiлаваць
saw3  past → see
sawdust  n. аплкi; пілавнне ♦ knock/
let the sawdust out of smb. збiць гонар з каго-н.;
раскрыць чыю-н. сутнасць
sawmill  n. тартак
sawn  p.p. → saw2
sawyer  n. лесаруб, пльшчык, дрывасек
sax  n. infml (скар. ад saxophone) саксафон
Saxon1  n. 1. hist. сакс 2. саксонец
Saxon2  adj. саксонскi; Saxon tribes
саксонскiя плямёны
Saxonic  adj. 1. саксонскi 2. англасаксонскi
saxophone  n. mus. саксафон
saxophonist  n. саксафанст
say1  n. 1. выказванне, думка; слова; have
one’s say выказваць думку 2. аўтарытэт, уплыў
♦ have a say in the matter мець уплыў у нейкай справе; I have no say in this matter. Я не
вырашаю гэтае пытанне.
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say2  v. (said) 1. гаварыць, казаць; say nothing маўчаць; Say no more! Нi слова больш!
Хопiць!; He is said to be a good singer. Кажуць, што ён добры спявак; The clock says
6 o’clock. Гадзiннiк паказвае 6 гадзiн. 2. выказваць думку, лiчыць, меркаваць, дапускаць;
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. сведчыць, прыводзiць доказы; say smth. for/against выказвацца за/супраць 4. дэкламаваць, прамаўляць
на памяць; say one’s lessons паўтараць урокi;
say a prayer малцца ♦ before you could/can
say Jack Robinson ≅ раптам, знячэўку, знянац
ку, неспадзеўкі; I say! infml паслухай!; it goes
without saying само сабой зразумела; I’m
sorry to say на жаль; let us say напрыклад;
I should say so! вядома, дзва што!; the less/
least said the better чым менш слоў, тым
лепш; never say die не вешай нос; to say
nothing of smth. не гаворачы ўжо пра што-н.;
that is to say гэта значыць; they say гавораць; you don’t say! infml што ты кажаш! не
кажы! (выражае здзiўленне)
saying  n. 1. афарызм; прымаўка; as the
saying goes/runs/is як гаворыцца/кажуць
2. выказванне; doings and sayings словы
 i
справы; it needs no saying само сабой

зразумела
say-so  n. infml загад, распараджэнне
♦ on smb.’s say-so па чым-н. загадзе
scab  n. 1. струп 2. парша, кароста 3. infml
штрэйкбрэхер
scabbard  n. ножны (зброі)
scabies  n. med. кароста
scads  n. pl. infml вялкая колькасць, маса, куча, груда; scads of money куча грошай
scaffold  n. 1. плаха, эшафот; go to
the scaffold iсц на плаху,
 быць пакараным
2. рыштаваннe
scaffolding  n. рыштаваннe
scald1  n. апёк (кiпенем)
scald2  v. апарваць (кiпенем), апякаць;
scalded cream заварны крэм; be scalded to
death памiрaць ад апёкаў
scalding  adj, adv: scalding tears гаручыя слёзы; scalding sun пякучае сонца; It’s
scalding hot. Нязносна горача.
scale1  n. 1. луска, лускавнка; a lizard’s
scale луска яшчаркi 2. тонкi слой, плёнка,
шалупнне; scrape off scale саскрабаць шалупнне 3. накiп (на чайнiку) 4. зубны ка-
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мень ♦ remove the scales from the eyes расплюшчыць вочы (на рэальны стан спраў);
Scales fell from his eyes. Заслона спала з яго
вачэй.
scale2  v. 1. здымаць шалупнне, луску і
да т.п. 2. здымаць зубныкамень
scale3  n. 1. шкала; Fahrenheit scale шкала Фарэнгейта; а wave-length scale шкала
хваляў (пра радыё); а scale of wages шкала
зарплаты 2. маштаб, памер; on a large scale у
вялкiм памеры; on a world scale у сусветным маштабе 3. лесвiца; be high in the social
scale займаць высокае становiшча

ў грамадстве 4. mus. гама; practise scales iграць гамы
5. маштабная лiнейка; to scale па маштабе
scale4  v. fml падымацца,

узлазiць (таксама перан.); scale a mountain узбiрацца на
гару
scale down  phr.v. скарачаць;
scale down imports паступова скарачаць мпарт; scale down prices знiжаць цэны
scale up  phr.v. паступова павялчваць, падвышаць; scale up production пашырaць вытворчасць; scale up taxes падвышаць падаткi
scales  n. pl. 1. вагi, шалi; That victory
turned the scales in our favour. Тая перамога
вырашыла вынiк справы на нашу карысць;
а scales weight гра 2. the Scales astron. Шалi
(знак задыяка) 3. the Scales astrol. Шалi
(знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад
гэтым знакам) ♦ tip the scale(s) at smth.
infml вырашаць канец справы
scallop  n. 1. створкавая ракавiна; формачка ў выглядзе ракавiны (для запякання
рыбы) 2. вострая

страва з вустрыц (прыгатаваная ў ракавiне рыбы-грабянька); эскалоп; смажаная бульба

ў цесце
scallywag  n. BrE, infml лодар, гультай, лайдак, абібок; You naughty little scallywag! Ты малы непаслухмяны гультай!
scalp1  n. 1. скура чэрапа; a hairless
scalp лысы чэрап 2. скальп ♦ be after smb.’s
scalp быць агрэсўна настроеным

да каго-н.;
have smb.’s scalp перамагчыкаго-н.
 (у спрэчцы); адпомсцiць каму-н. (за крыўду)
scalp2  v. 1. скальпаваць; абрaзаць коратка валасы2. рэзка крытыкаваць (каго-н.)
scalpel  n. скальпель
scaly  adj. пакрыты лускавнай, лускаваты; пакрыты накiпaм, iржoй; scaly with rust
iржавы
scam  n. infml жульнiцтва, круцельства,
ашуканства, махлярства

scant
scamper1  n. хуткi бег, прабежка;
a scamper through the city хуткi агляд горада; go for/take/have a scamper прабегчыся
scamper2  v. несцiся; бегчы стрымгaлoў; scamper up the steps ляцець па прыступках; The children scampered away through
the door. Дзеці шмыгнулi праз дзверы.
scampi  n. pl. BrE вялкiя крэветкi
scan1  n. 1. уважлiвае i падрабязнае вывучэнне, пльны разгляд 2. comput. прагон,
пошук, прагляд;
 after/at a single scan за адзн
прагон
scan2  v. 1. разглядаць, уважлiва глядзець;
вывучаць, падрабязна разбiраць; scan smb.’s
face уважлiва ўзiрацца ў чый-н. твар; scan a
book closely уважлiва ўчытвацца ў кнгу
2. праглядаць, прабягаць вачыма; scan the
bill праглядаць афшу 3. comput. сканраваць;
праглядаць, правяраць. 4. скандзраваць; чытаць рытмчныя вершы; scan a poem скандзраваць верш; This verse won’t scan. У гэтым
вершы няма памеру.
scandal  n. 1. скандал; ганьба; cause/
ць скандал
hush up a scandal учыняць/замя

2. плёткi, зласлоўе; spread scandal распаўсюджваць плёткi, пляткарыць
scandalize, BrE -ise  v. абураць;
бянтэжыць, шакраваць; She was scandalized
by his misconduct. Яна была абурана яго кепскімі ўчынкамi.
scandalous  adj. 1. скандальны,

ганебны,

абуральны; scandalous behaviour ганебныя

паводзiны 2. паклёпнiцкi; scandalous
rumours паклёпнiцкiя чуткi; scandalous tongues злыя язык
Scandinavian1  n. скандынаў,
скандынавец; скандынаўка; the Scandinavians скандынавы
Scandіnavian2  adj. скандынаўскi
scanner  п. comput. сканер, сканруючая прылада
scant  adj. 1. недастатковы, мiзэрны; be
of scant breath задыхацца; be of scant speech
быць скупым на словы; do scant justice
несправядлва ставiцца (да каго-н., чаго-н.),
недаацэньваць (што-н., каго-н.); scant attendance кепскае наведванне; show smb. scant
hospitality кепска прымаць каго-н.; 2. абмежаваны, малы; scant two hours усяго дзве
гадзны; He is scant of sense. Яму не хапае
разважнасцi; We are scant of money. У нас
канчаюцца грошы.

scanty
scanty  adj. бедны, мiзэрны, недастатковы; scanty vegetation убогая раслннасць;
a scanty crop бедны ўраджай;
 scanty hair рэдкiя валасы
scapegoat  n. казёл адпушчэння; He
was made a scapegoat. З яго зрабiлi казла адпушчэння.
scapula  n. anat. лапатка (спіны)
scar1  n. 1. шрам, рубец; глыбокая драпiна
(на дрэвах, камянях i да т.п.) 2. глыбокi
след, рана; а scar upon one’s good name пляма на рэпутацыi; Her years in prison left a
scar. Яе гады ў турме пакiнулi глыбокi след.
scar2  v. 1. пакiдаць шрамы, пакiдаць
 след;
а face scarred with sorrow твар, на якм гора
пакнула сляды 2. (over) зарубцоўвацца (пра
рану); Will the cut scar over? Парэз зарубцуецца?
scarce  adj. 1. бедны, мiзэрны, недастатковы, дэфiцытны; scarce resources бедныя
рэсурсы; It was war-time and food was scarce.
Была вайна, i не хапала прадуктаў. 2. рэдкi,
нячасты; This book is now scarce. Гэтая кніга
цяпер рэдкасць. ♦ make oneself scarce infml
уцякаць, знiкаць; старацца не трапляць на
вочы
scarcely  adv. 1. як толькi, ледзь, ледзьве; 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. наўрад цi; You can scarcely
expect me to believe that. Наўрад цi трэба чакаць, што я паверу ў гэта.
scarcity  n. 1. недахоп, дэфiцыт;
a scarcity of food недахоп прадуктаў харчавання; a scarcity of labour дэфiцыт рабочых
рук; a scarcity price павышаная

цана ў час
недахопу тавараў 2. рэдкасць; This book is
scarcity now. Гэтую кнiгу рэдка дзе знойдзеш.
scare1  n. спалох, перапуд; панiка; give
a scare пужаць, палохаць; get a scare пужацца, палохацца; raise a scare паднiмаць панiку
scare2  v. пужаць; пужацца; палохаць; палохацца; scare smb. to death напалохаць каго-н. да смерцi; He scares easily. Яго лёгка
напалохаць.
scare away  phr.v. адпужваць
scare off [ phr.v. = scare away
scarecrow  n. пудзiла (у садзе, гародзе i да т.п.)
scared  adj. (of) спалоханы, напалоханы,
напужаны; be scared stiff infml моцна напужацца, вельмі баяцца (чаго-н., каго-н.)
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scenarist
scaremonger  n. панiкёр; панікёрша
scarf  n. (pl. scarves or scarfs) шалiк;
a head scarf хустка, хусцнка; касынка
scarify  v. 1. разрыхляць зямлюперад
сяўбой 2. med. рабць насечкi, надрэзы
scarlet  adj. пунсoвы, ярка-чырвоны;
blush scarlet чырванець, залiвацца румянцам; be scarlet with shame чырванець ад сораму
scarlet fever  n. med. шкарлятына
scarlet woman  n. (pl. -women)
dated, derog. прастытутка
scarp  n. крутыадхон
scarper  v. BrE, infml даваць драла,
даваць лататы
scarves  pl. → scarf
scathing  adj. (about) з’едлiвы, злы;
жорсткi; a scathing look пагардлiвы позiрк;
a scathing remark з’едлiвая заўвага
scatter1  n. раскдванне, роскiд; рассейванне; a scatter of hailstones градабой
scatter2  v. 1. раскдваць, рассыпаць;
scatter seed раскдваць зярняты; scatter sand
рассыпаць пясок; Don’t scatter your money
around. Не пускай грошы на вецер. 2. разганяць; расставацца, разыходзiцца; The police
scattered the crowd. Палiцыя разагнала натоўп; The birds scattered when a shot was ﬁred.
Птушкi разляцелiся, калi раздаўся выстрал.
3. насыпаць, усыпаць; scatter the ﬁelds with
seed засейваць

пал 4. разбiваць, развейваць
(надзеi, планы); All our hopes and plans were
scattered to the four winds. Усе нашы надзеi i
планы пайшлi марна.
scatterbrain  n. infml ветрагон,
шалахвост
scattered  adj. 1. рассыпаны, расцярушаны, раскданы 2. паасобны, некаторы; sunshine with scattered showers сонечнае надвор’е сям-там з лўнямi
scatty  adj. BrE, infml малахольны; крануты, дурнаваты, ненармальны; The noise will
drive anyone scatty. Ад гэтага шуму любы
здурнее.
scavenge  v. (for) корпацца, шукаць

(што-н.) у адкдах
scavenger  n. жывёліна, птушка
або рыба, якя кормiцца адкдамi
scenario  n. (pl. -os) 1. (кiна)сцэнарый 2. план дзеянняў; праграма iмпрэзы
3. лiбрэта
 (оперы, балета i да т.п.)
scenarist  n. сцэнарыст, кiнадраматург

scene
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scene  n. 1. месца дзеяння (у п’есе, рамане
i да т.п.); The scene is laid in France. Дзеянне
адбываецца ў Францыi. 2. месца (падзеi); the
scene of operations тэатр ваенных дзеянняў
3. вiдовiшча; пейзaж, краявд; a typical scene
of English life тыповая карцна англйскага
жыцця4. сцэна, скандал; make a scene учынць скандал 5. theatre сцэна, з’ява; the duel
scene in “Hamlet” сцэна дуэлi ў «Гамлеце»;
an act of four scenes акт з чатырох дзеяў
change/shift the sce6. pl. scenes дэкарацыя;

nes мяняць дэкарацыi ♦ behind the scenes за
кулсамi; закулсна; у кулуарах; behind the
scenes of politics у палiтычных кулуарах; be
on the scene прысутнiчаць; set the scene (for
smth.) падрыхтаваць глебу (для чаго-н.); His
arrival set the scene for another argument. Яго
прыезд стаў прычынаю яшчэ адной спрэчкi.
scene designer  n. мастак-дэкаратар
scenery  n. 1. краявд, пейзаж; mountain scenery горны краявд 2. theatre декарацыi; rolling scenery перасоўныя дэкарацыi
sceneshifter  n. рабочы сцэны
scenic  adj. 1. маляўнчы (краявiд); a scenic route across the Alps маляўнчы маршрут
праз Альпы 2. сцэнчны; scenic effects сцэнчныя эфекты
scent1  n. 1. пах, водар, духмянасць; the
scent of ﬂowers водар кветак 2. дух; She uses
too much scent. Яна залiшне ўжывае духі.
3. след (пра паляванне); pick up/lose the scent
напасцi на/згубць след ♦ be on the scent iсц
па слядах; быць на правiльным шляху; be on
a false scent iсц памылковым шляхам; put/
throw smb. off the scent збiць каго-н. са следу, з правiльнага шляху; заблытаць

каго-н.
scent2  v. 1. адчуваць пах, чуць нюхам; нюхаць; scent spring in the air адчуваць пах
вясны ў паветры 2. знюхваць, пранюхваць;
scent treachery западозрыць здраду; scent
danger адчуваць небяспеку 3. душыць,
надушыць; а handkerchief scented with lavender насоўка з пахам лаванды 4. напаўняць
пахам/водарам; The roses scented the whole
garden. Увесь сад быў напоўнены водарам
ружаў.
scepter  AmE = sceptre
sceptic  n. скептык; the sceptic school
школа фiлосафаў-скептыкаў
sceptical  adj. (of/about) скептычны;
be sceptical of smth. ставiцца да чаго-н. скептычна, сумнявацца ў чым-н.
scepticism  n. скептыцызм; The
reports were treated with scepticism. Да дакладаў ставiлiся скептычна.

scholar
sceptre  n. скпетр; hold/weild the sceptre уладарыць; lay down the sceptre адмовіцца ад вярхоўнай улады
schedule1   n. 1. расклад; графiк, план, праграма; according to/on schedule па раскладзе; ahead of schedule датэрмiнова; be behind the schedule адставаць ад
плана 2. спiс, пералк; каталог 3. AmE расклад
руху цягнікоў
schedule2   v. рабць расклад,
планаваць; а scheduled ﬂight рэйс па раскладзе; She is scheduled to give a speech. Плануецца, што яна выступiць з прамовай.
schema  n. (pl. schemata) fml 1. схема
2. ling. фiгура мовы
schematic  adj. схематычны; а schematic representation of smth. схематычная
падача чаго-н.
scheme1  n. 1. (for) план, праект, праграма; lay a scheme задумваць, складаць план
2. сiстэма, структура; а colour scheme спалучэнне колераў 3. iнтрыга, махiнацыя ♦ the
scheme of things стан спраў
scheme2  v. 1. (for) планаваць, праектаваць
2. задумваць (нядобрае), iнтрыгаваць; They
are scheming to get her elected as leader. Яны
плануюць выбраць яе лiдарам; Her enimies
are scheming her downfall. Яе ворагi задумваюць праваліць яе.
schemer  n. 1. iнтрыган; інтрыганка
2. змоўнік; змоўніца
scheming  adj. каварны, вераломны, хтры; scheming rivals хтрыя канкурэнты
scherzo  n. (pl. -os) mus. скерца
schism () n. 1. раскол 2. relig. ерась,
схзма 3. секта
schismatic () adj. 1. раскольнiцкi
2. relig. ерэтычны

schizoid  n. med. шызафрэнiк, шызоiд
schizophrenia  n. med. шызафрэня
schizophrenic  adj. шызафрэнчны
schmaltz  n. infml залшне сентыментальная музыка або лiтаратурны твор;
a schmaltz artist кампазтар або пiсьменнiк,
якпша залшне сентыментальныя

творы
schnapps  n. шнапс; гарэлка

schnitzel  n. шнцаль
scholar  n. 1. навуковец, даследчык; асо-
ба з вялкімі ведамі (звычайна гуманiтарных
навук); a Greek history scholar даследчык
грэчаскай гiсторыi 2. стыпендыят

scholarly
scholarly  adj. даследчы; навуковы;

a scholarly approach навуковы падыход; He’s
а scholarly type. Ён з навукоўцаў.
scholarship  n. 1. стыпендыя; win
а scholarship атрымаць стыпендыю 2. адукаванасць, вучонасць, навуковасць; a teacher
of great scholarship шырока адукаваны
 выкладчык
scholastic  adj. fml 1. школьны,
настаўнiцкi; scholastic achievements школьныя дасягненнi 2. схаластычны, фармальны;
scholastic theology схаластычная тэалогiя;
dull scholastic reports нудныя сухя даклады;
а scholastic manner педантычная манера
school1  n. 1. школа; a primary/secondary
school пачатковая/сярэдняя школа; a public/
private school прыватная школа;
 an art school
школа мастацтваў 2. школа, заняткi; go to
school вучыцца ў школе; leave school закончыць школу; School begins at 9.00. Заняткi
пачынаюцца a 9 гадзіне. 3. факультэт унiверсiтэта; the law school юрыдычны факультэт
4. кiрунак, школа (у навуцы, мастацтве i
да т.п.) 5. : a school of life жыццёвы вопыт
♦ a school of arts AustralE сельскі клуб;
a school of thought школа аднадумцаў
school2  n. касяк (рыбы); a school of
whales чарадакiтоў
school3  v. стрымлiваць, дысцыплінаваць;
school oneself in patience трэнiраваць цярпенне; school one’s tongue вучыцца не гаварыць лшняга; school oneself into a habit набываць звычку; school а horse аб’язджаць
каня
school age  n. школьны ўзрост; school
age children дзеці школьнага ўзросту
schoolboy  n. школьнiк; schoolbоy
slang школьны жаргон; schoolboy mischief
школьнае свавольства
schooldays  n. pl. школьныя

гады; in
my schooldays каля вучыўся ў школе
schoolfellow  n. аднакласнiк, аднакашнiк
school friend  n. школьны сябар;
школьная сяброўка
schoolgirl  n. школьнiца, вучанца
schoolhouse  n. будынак школы
(асабліва вясковай)
schooling  n. адукацыя, навучанне; free
schooling бясплатная адукацыя; He hаd very
little schooling. Ён мала вучыўся.
school leaver  n. BrE выпускнк школы
school-marm  n. derog. школьная
настаўнiца, якая любiць павучаць
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scissors
schoolmaster  n. dated школьны
настаўнiк
schoolmate  n. = school friend
schoolmistress  n. dated школьная настаўнiца
schoolroom  n. класны пакой
schoolteacher  n. школьны настаўнік; школьная настаўнiца
schooner  n. 1. шхуна 2. фужэр для шэры-брэндзі; AmE вялкi пiўныкеліх
schwa  n. ling. нейтральны галосны гук
sciatica  n. med. паяснчна-крыжавы
радыкулт, iшыяс
science  n. 1. навука; natural/exact sciences прыродазнаўчыя/дакладныя навукi;
а man of science навуковец 2. уменне, тэхнчнасць; blind smb. with science здзiўляць каго-н. свамi ведамi (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;
самба; the nоble science joс. бокс; фехтаванне
science ﬁction  n. навуковая фантастыка
scientiﬁc  adj. 1. навуковы; а scientiﬁc discovery навуковае адкрыццё; а scientiﬁc researcher навуковы даследчык 2. sport
высокага класа, тэхнчны; scientiﬁc boxing
бокс высокага класа
scientist  n. навуковец (у дакладных
навуках); а research scientist навуковы
супрацоўнiк, як займаецца даследчыцкай

працай
sci-ﬁ  n. infml = science ﬁction
scintilla  n. fml кропля; скра; not a scintilla of smth. нi кроплi
 чаго-н.; not a scintilla
of truth нi кроплi праўды;

speak without
a scintilla of animation гаварыць без усякага
натхнення
scintillate  v. 1. зiхацець; блiшчэць;
блскаць; Diamonds scintillate. Дыяменты
зiхацяць. 2. выпраменьваць; Her eyes scintillated. Яе вочы блiшчэлi (ад радасцi).
scintillating  adj. блiскучы, зiхатлвы, iскрысты; дасцпны; You were scintillating
on TV last night. Ты ўчора блiскуча выступiў
на тэлебачаннi.
scion  n. 1. fml нашчадак, патомак; а scion of an ancient house нашчадак старажытнага роду 2. bot. пасынак (раслiны)
scissors  n. pl. нажнцы ♦ scissors and
paste літаратурная кампiляцыя

sclerosis
sclerosis  n. med. (pl. scleroses)
склероз
scoff1  n. насмешка, здзек, глумленне;
сарказм; scoffs and jeers з’едлiвыя насмешкi
i шплькi
scoff2  v. (at) насміхацца, здзекавацца;
scoff at other people’s beliefs асмейваць веру
ншых людзей
scold  v. fml лаяць; лаяцца; сварыцца;
scold a naughty child ушчуваць непаслухмянае дзiця
scolding  n. вымова; catch a scolding
атрымаць вымову; give a scolding зрабць
вымову
scone  n. ячменны або пшанчны прасначок
scoop1  n. 1. шуфлiк, лыжачка (для цукру,
мукi i да т.п.); чарпачок (для вадкасцi); med.
лыжачка, коўшык 2. чэрпанне, зачэрпванне;

in/at one scoop, with a scoop адным махам;
за адзн раз; адным заходам 3. the scoop
AmE, infml сенсацыйная навiна (якая з’явiлася ў якой-н. газеце раней, чым у iншых)
scoop2  v. 1. капаць, выкопваць 2. чэрпаць, зачэрпваць; зграбаць, збiраць (шуфлiкам) 3. AmE, infml адхапць вялкія грошы;
scoop a large proﬁt адхапць кавал 4. друкаваць сенсацыйную навiну (раней за iншых)
♦ scoop the pool infml заграбастаць увесь
прыбытак
scoot  v. infml бегчы вельмі хутка; змывацца, уцякаць; Get out of here! Scoot! Выбiрайся
адсюль! Змывайся!
scooter  n. 1. скутар,

мотаролер 2. дзiцячы самакат
scope  n. 1. магчымасць, поле дзеяння;
прастор; This job gives him plenty of scope for
his abilities. Гэтая праца дае яму магчымасць
разгарнуцца. 2. маштаб,
 размах, сфера (дзейнасцi), ахоп; кругагляд; He has a mind of wide
scope. У яго шырокi кругагляд; It’s beyond my
scope. Гэта за межамi маёй кампетэнцыі.
scorch  v. 1. абпальваць; прыпальваць;
падсмальваць; I scorched my shirt when I was
ironing. Я прыпалiў кашулю прасам. 2. высушваць; спальваць; The grass looked scorched
after the heat. Трава выглядала высахлай пасля спякоты.
scorcher  n. infml 1. спякотны дзень;
Whew! It’s a real scorcher today. Цьфу! Але i
спякота сёння! 2. што-н. небывалае, ашаламляльнае; She is a scorcher! Яна проста ашаламляльная!
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Scot
scorching  adj. пякучы; гарачы, спякотны; It’s scorching hot today. Сёння нязносная
гарачыня.
scorch mark  n. падпалiна, прыпаленае месца
score1  n. 1. лiк; лiк ачкоў (у гульнi); keep
the score весцi лiк; make a score of 50 points
набраць 50 балаў 2. метка, зарубка, рубец
3. два дзясяткi; two score and ten пяцьдзясят;
scores of people шмат людзей 4. mus. партытура ♦ on more scores than one па шматлкiх прычынах; on this score на гэты конт, у гэтых адносiнах; play/settle old scores зводзiць
старыя рахункi;

расквтвацца
score2  v. 1. весцi лiк (у гульнi); набiраць
ачк, балы; score a goal забць гол; She scored
100 in the test. Яна набрала 100 балаў за тэст.
2. залчваць (ачкi) 3. дабiвацца поспеху;

The programme scored a real hit with the public. Праграма мела вялiкi поспех у публiкi.
4. драпаць, рабць зарубкi
score off  phr.v. атрымаць
 верх (над
кiм-н.); It’s easy to score off that poor silly
woman. Вельмi лёгка збiць з панталыку гэтую дурнiцу.
score out [ phr.v. выкрэслiваць
score through  phr.v. = score out
scorer  n. 1. лiчыльнiк ачкоў,
 маркёр
2. iгрок, гулец, якзабiвае мяч; аўтар гола
scorn1  n. 1. (for) пагарда, грэбаванне;
show one’s scorn ставiцца з пагардаю, грэбаваць; hold smb. in scorn пагарджаць кiм-н.
2. аб’ект пагарды; laugh smb. to scorn высмейваць каго-н., паднiмаць каго-н. на смех; He is
the scorn of his friends now. Сябры ставяцца
да яго цяпер з пагардаю. ♦ pour/heap scorn
on smb. вылiваць
 на каго-н. сваюпагарду
scorn2  v. 1. пагарджаць, ставiцца з пагардаю 2. fml адхiляць, адмаўляцца (ад чаго-н.);
scorn smb.’s advice грэбаваць чыёй-н. парадаю
scornful  adj. (of) пагардлiвы; She was
scornful of our efforts. Яна пагардлiва ставiлася да нашых намаганняў.
Scorpio1  n. 1. astron. Скарпiён (сузор’е) 2. astrol. Скарпiён (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
scorpion2  n. 1. скарпiён; з’едлiвы чалавек 2. the Scorpion astron. Скарпіён (сузор’е) 3. the Scorpion astrol. Скарпіён (знак
задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым
знакам)
Scot  n. шатландзец; шатландка

Scotch
Scotch1  n. 1. шатландскае вскi 2. : Do
you want a Scotch? Не хочаш чарку віскі?
Scotch2  adj. шатландскi
scotch3  v. выводзiць са строю; абясшкоджваць; спыняць, знiшчаць (што-н.); scotch a
mutiny задушыць паўстанне; scotch a snake
вырваць джала ў змя; scotch a rumour спынць чуткі (пра што-н.)
Scotch broth  n. BrE ячны крупнiк,
панцак (з гароднiнай)
Scotch cap  n. шатландская

шапачка, берэт
Scotch egg  n. яйцо па-шатландску
(запечанае ў каўбасным фаршы)
Scotchman  n. (pl. -men) шатландзец (у мове нешатландцаў) ♦ Flying Scotchman экспрэс «Лондан – Эдынбург»
Scotch mist  n. густытуман з iмглою
Scotch tape  n. «скотч» (лента для
склейвання), клейкая стужка
Scotch terrier  n. шатландскi тэр’ер
(сабака)
Scotchwoman  n. (pl. -womеn)
шатландка (у мове нешатландцаў)
scot free  adj. infml цалюсенькі, цэлы,
цалюткі ♦ go/get off scot free выйсцi сухм з
вады
Scotland Yard  n. Скотланд-Ярд
Scots  adj. шатландскi; a Scots accent
шатландскi акцэнт; the Scots Guards шатландскi гвардзейскi

полк
Scottish  adj. шатландскi; Scottish dancing шатландскi танец
scoundrel  n. dated нягоднiк,

падлюга; a regular scoundrel страшэнны нягоднiк
scour1  n. чыстка,

мыццё; Give the pan a
good scour. Добра пачысці патэльню.
scour2  v. скаблць, чысцiць, шараваць,
скрэбцi; scrub and scour наводзiць парадак;
scour clean адмывaць дачыста
scour out  phr.v. адскрабаць,
 адчышчаць
scourge  n. 1. кара, бяда, няшчасце,

напасць; the scourge of war бяда, выкліканая
вайною; the divine scourge божая

кара 2. fml
бiзун, пуга ♦ the white scourge туберкулёз,
сухоты
Scouse  n. BrE, infml 1. лiверпулец
2. лiверпульскi дыялект
scout1  n. 1. the Scouts скаўты (дзiцячая і
юнацкая арганiзацыя, узнiкла ў Англii) а boy
scout бойскаўт 2. разведчык; разведчыца;

а geological scout геолагаразведчык; а talent
scout шукальнiк талентаў

3. разведка; по-
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scrape
шукi; go on the scout iсц ў разведку; be on
the scout for smth. шукаць, адшукваць што-н.
4. выведніцкі самалёт абокарабель
scout2  v. (for) рабць разведку, разведваць
scout around  phr.v. (for) шукаць (каго-н./што-н.)
scowl  v. (at) 1. сярдзта глядзець, кiдаць
злосны позірк; He scowlеd me down. Ён сярдзiта паглядзеў на мяне. 2. хмурыцца, насуплiвацца
scrabble  v. 1. скрэбціся

2. карабкацца;
адчайна змагацца; scrabble for a living бцца,
як рыба аб лёд
scraggy  adj. derog. сухарлявы, худасочны
scramble  v. 1. караскацца, узбiрацца; праціскацца, прабiрацца; scramble over a
wall пералазiць цераз сцяну; scramble among
rocks караскацца па скалах 2. (for) змагацца
(каб захапiць што-н.); scramble for one’s living з цяжкасцямi зарабляць на жыццё 3. боўтаць, узбоўтваць; scramble eggs рабць яечню-баўтуху
scrap  n. 1. шматок, абрывак; выразка (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’едкi; абрэзкi 3. утыль;
металалом; скрап
scrape1  n. 1. скабленне, скрабенне; give
a carrot a scrape скрэбцi моркву 2. драпiна;
get a scrape on one’s elbow абадраць локаць
3. dated непрыемная сiтуацыя, бяда♦ а scrape
of the pen росчырк пяра; get into a scrape
трапiць

у нерат; get out of scrape выкруцiцца
з непрыемнага становiшча
scrape2  v. 1. скрэбцi, скаблць; адчышчаць; scrape a plate вылізаць усё да кроплi;
scrape one’s chin with a razor infml галцца
2. (against/on) абдзiраць; scrape one’s knеe
against a stone абдзерцi калена аб камень 3. :
scrape a living канцы стачыць; scrape and
save адкладваць па капеечцы ♦ scrape home
з цяжкасцямi дасягнуць сваёй мэты
scrape by [phr. v. сяк-так перабiвацца; адольваць з цяжкасцямi; He can scrape
by in German. Ён сяк-так размаўляе па-нямецку.
scrape off [ phr.v. саскрабаць, саскрэбваць
scrape out [ phr.v. выскрабаць, выскрэбваць
scrape through  phr.v. працiскацца, пралазiць; She scraped through her exam.
Яна з грахом папалам вытрымала экзамен.

scraper
scrape up [phr.v. наскрабаць, наскрэбваць; збiраць з цяжкасцямi; Can you
scrape up enough money for a holiday? Ты
можаш наскрэбцi дастаткова грошай на адпачынак?
scraper  n. скрабок; скобля,

струг
scrap heap  n. сметнiк, звалка ♦ be
on the scrap heap infml быць непатрэбным;
throw smth. on the scrap heap infml выкінуць на сметнік
scrap iron  n. металалом, жалезнае
ламачча
scrap paper  n. макулатурная
папера, макулатура
scrappy  adj. 1. шматковы; лапiкавы
2. абрывачны; а scrappy speech няскладная

прамова; а scrappy lecture блытаная лекцыя
scratch1  n. 1. драпiна; without a scratch;
без (а)нiякай шкоды; без драпінкі; It’s only/
just a scratch. Гэта толькi драпiна. 2. пачухванне, драпанне 3. скрып, чырканне; the
scratch of the pen on the paper скрып пяра
на паперы 4. крамзоля; He writes a miserable
scratch. У яго вельмi кепскi почырк (неразборлiвы). ♦ be/come up to scratch быць на
належным узроўнi;

start from scratch пачынаць з нуля, пачынаць на голым месцы
scratch2  v. 1. драпаць, драпацца; чухаць, чухацца 2. скрыпець (пра пяро) 3. чыркаць сярнчкаю ♦ scratch one’s head infml чухаць патылiцу, задумвацца; scratch my back
and I will scratch yours ≅ ласка за ласку,
паслуга за паслугу
scratch along  phr.v. зводзiць
канцыз канцамi, перабівацца
scratch away [phr.v. выкрэслiваць; саскрабаць
scratch off [ phr.v. = scratch away
scratch out [ phr.v. = scratch away
scratch up [ phr.v. назбiраць, назапасiць (грошай)
scrawl  v. пiсаць хутка i неразборлiва;
крэмзаць, крамзолiць; пiсаць як курыца лапаю
scream1  n. 1. вiск, вскат, пранзлiвы
крык; screams of laughter выбух смеху 2. infml,
dated пацеха; He’s a perfect scream. Ён проста
пацеха.
scream2  v. вiшчаць, верашчаць; крычаць, ускрыкваць;

scream for help прасць
ратунку; scream with laughter смяяцца да
знямогi
screaming  adj. 1. пранзлiвы, рэзкi,
вісклвы, вiскатлвы 2. незвычайны,

над-
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screw
звычайны; а screaming success ашаламляльны поспех
screech  v. (with) хрыпла або вiсклва
крычаць; screech with pain лямантаваць ад
болю; The owl screeched. Сава завухкала.
The brakes screeched, and the car suddenly
stopped. Тармазы зарыпелi, i машына рэзка
спынiлася.
screen1  n. 1. шырма, заслона; шчыт;
а folding screen складная шырма; а smoke
screen дымавая заслона; under the screen of
night пад начным покрывам; put on a screen
of indifference зрабць абыякавы выгляд
2. экран; кiно; а thin screen плоскi экран;
put a play on the screen экранiзаваць п’есу;
show a ﬁlm on the screen выпускаць фiльм
на экран
screen2  v. 1. (from) засланяць, загарoджваць, прыкрываць; абараняць; The sun was
screened by clouds. Хмары засланілi сонца.
2. хаваць, утойваць; screen smb.’s faults утойваць чые-н. памылкi 3. экранiзаваць; паказваць фiльм на экране; здымацца ў кiно;
screen well мець поспех у кiно4. прасейваць
(пясок) 5. правяраць; All applicants are
screened for security. Усiх, хто падаў заяву,
правяраюць на добранадзейнасць.
Screen Actors Guild  n. Гльдыя кінаакцёраў (у ЗША)
screening  n. 1. паказ фльма аботэлепраграмы 2. адбор, праверка; а screening
procedure працэдура праверкi
screenplay  n. (кiна)сцэнарый
screen test  n. проба на ролю
screen-wiper  n. шклоачышчальнiк (ветравога шкла), дворнiк (аўтамабiля)
screenwriter  n. сцэнарыст; кiнадраматург;
 тэледраматург
screw1  n. 1. шруба; гайка; tighten the
screw зацiскаць, закручваць гайку 2. паварот
шрубы; адкручванне, адшрубоўванне; give
a screw круцць, шрубаваць ♦ he has a screw
loose у яго клёпкi нестае; put the screw(s) on
(smb.) прымушаць, прыцiскаць (каго-н.)
screw2  v. круцць, шрубаваць; screw
home зашрубоўваць да канца ♦ screw smth.
out of smb. вымагаць што-н. у каго-н.; screw
into smb.’s favour улезцi да каго-н. у давер;
have one’s head screwed on the right way
≅ мець галавуна плячах
screw off  phr.v. адкручваць;

адкручвацца; адшрубоўваць; адшрубоўвацца
screw on [ phr.v. прыкручваць, прышрубоўваць

screwdriver
screw up [ phr.v. 1. закручваць, зашрубоўваць 2. зморшчваць (твар) ♦ screw
up one’s eyes прыжмурвацца; screw up one’s
courage набрацца адвагі
screwdriver  n. адвёртка
scribble1  n. крамзолi; мазня, мазанна
scribble2  v. пicаць неакуратна,

пicаць
спяшаючыся; крэмзаць, крамзолiць, чыркаць
scribbler  n. iron. пісака, пэцкаль
scribbling block  n. нататнiк
scrimp  v. эканоміць; scrimp and save
скупцца; уразаць, урэзваць; We had to scrimp
and save to pay the bills. Нам давялося эканомiць на ўсiм, каб заплацiць па рахунку.
script  n. 1. сцэнарый
 2. рукапіс 3. шрыфт;
Gothic script гатычны шрыфт; Cyrillic script
кiрылiца; in script напсанае ад рук; in the
phonetic script у фанетычнай транскрыпцыi
3. comput. скрыпт
scripture  n. : the (Holy) Scripture Б-
блiя, Свяшчэннае Пiсанне; the Muslim scriptures Каран
scriptwriter  n. сцэнарыст; кiнадраматург; аўтар сцэнарыя
scrofula  n. med. залатуха
scroll1  n. скрутак паперы
scroll2  v. сomput. пракручваць (даныя
на экране)
Scrooge  n. infml скнара, жмнда
scrounge  v. іnfml, derog. выпрошваць, жабраваць
scrub1  n. 1. кустоўе, падлесак; мясцовасць, зарослая кустоўем 2. AustralE глуш,
глухкуток
scrub2  n. чыстка, шараванне; give smth.
a good scrub добра
 адшараваць што-н.
scrub3  v. 1. чысцiць; скрэбцi; шараваць;
scrub the ﬂoor добра мыць падлогу 2. церцi,
расцiраць; scrub oneself with a towel расцiрацца ручнiком
scrub away  phr.v. адчышчаць,
адшароўваць; адмываць, адскрабаць
scrub down  phr.v. : She scrubbed
down the walls. Яна вымыла сцены.
scrub off [phr.v. = scrub away
scrub out  phr.v. 1. выскрабаць,
вычышчаць 2. выкрэслiваць (з памяцi); Scrub
out your vacation plans. Забудзь пра планы на
адпачынак.
scrubbing brush  n. жорсткая
шчотка (для падлогi)
scrubby  adj. нзкі, нізкарослы; scrubby trees нізкарослыя дрэвы
scruff  n. загрывак; карак ♦ take smb. by
the scruff of the neck узяць каго-н. за карак
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scythe
scruffy  adj. infml мурзаты, брудны,

неахайны
scruple  n. сумненне; хiстанне, ваганне; do smth. without scruple рабць што-н. не
задумваючыся; have scruples about doing
smth. саромeцца рабць што-н.
scrupulous  adj. 1. (about) скрупулёзны; дакладны да дробязей; старанны, пльны; with scrupulous care з педантычнай дакладнасцю 2. (in) сумленны, прыстойны;
scrupulous honesty бездакорная сумленнасць; He is not too scrupulous. Ён не вызначаецца асобай прыстойнасцю.
scrutinize, BrE -ise  v. пльна разгляд(в)аць; вывучаць, даследaваць; scrutinize a document вывучаць дакумент
scrutiny  n. fml пльны разгляд; крытычны разбор; a glance of scrutiny дапыт
лiвы позiрк; a scrutiny of the proposal пльнае вывучэнне прапановы; a close scrutiny of
the election results пльная праверка вынiкаў
галасавання
scud  v. lit. несцiся, iмклва рухацца; бегчы, ляцець; A ship is scudding before the breeze. Вецер гонiць карабель.
scufﬂe  n. бойка; Scufﬂes broke out between police and demonstrators. Паміж паліцыяй і дэманстрантамі пачаліся бойкі.
sculpt  v. ляпць, высякаць, выразаць;
надаваць форму
sculptor  n. скульптар, разьбяр
sculptress  n. скульптарка, разьбярка
sculpture1  n. скульптура; a work of
sculpture скульптурны твор; a sculpture in
wood скульптура з дрэва
sculpture2  v. рабць скульптуру, ляпць, высякаць (на мармуры, дрэве i да т.п.);
sculpture a statue in stone высякаць статую з
каменю
scum  n. 1. пена,
 накiп, шумавнне 2. infml
агдны чалавек, мярзотнiк; the scum of the
earth падонкi (грамадства), усякi зброд
scurf  n. перхаць
scurry  v. мiтуслва хадзць, мiтусцца,
бегчы; scurry for the door кнуцца да дзвярэй;
hurry and scurry about the room насцца па
пакоi
scurvy  v. med. цынга
Scylla  v. myth. Сцыла ♦ between Scylla
and Charybdis памж Сцылай i Харыбдай;
≅ памж двух агнёў
scythe1  n. касa(прылада)
scythe2  v. касць; newly scythed grass
толькі што скошаная трава
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SDP  (скар. ад Social Democratic
Party) СДП, Сацыял-дэмакратычная партыя
(у Вялікабрытанii)
SE (пiсьмовае скар. ад South-East, South-Eastern) паўднёвы ўсход, паўднёва-ўсходнi
sea  n. 1. мора; the high sea(s) адкрытае мора; travel by sea падарожнiчаць морам 2. паверхня мора, хвалi (мора); а heavy/wild sea
бурлвае мора; а light sea спакойнае мора
3. (of) вялкая колькасць (чаго-н.); а sea of
troubles безлiч

турбот ♦ at sea у моры; be at
sea не ведаць, што рабць, што сказаць
 i да т.п.;
go to sea стаць мараком; put (out) to sea пускацца ў плаванне;

the seven seas усе мoры i
акiяны свету; between the devil and the deep
blue sea ≅ памж двух агнёў
sea air  n. марское паветра
sea bed  n. the sea bed марское дно
seaboard  n. марское ўзбярэжжа, прымор’е; Australia’s eastern seaboard усходняя

частка берагоў Аўстраліі
seaborne  adj. : seaborne trade марск
гандаль
seа breeze  n. вецер з мора, марскбрыз
seafaring  adj. мараходны; a seafaring man марак; a seafaring nation марская
дзяржава; а seafaring life жыццё марака
seagoing  adj. далёкага плавання; а seagoing ship акiянскае судна; seagoing trade
марскгандаль
seagull  n. zool. чайка (марская)
seal1  n. zool. цюлень
seal2  n. 1. пячатка, пячаць, кляймо; а lead
seal пломба (на пасылцы); an impression of
a seal адбтак пячаткi; place under seals апячатваць 2. адбітак, след; the seal of fate знак
лёсу 3. знак, доказ; a seal of approval знак
адабрэння 4. урачыстае aбяцанне, зарок; абавязак ♦ a seal upon one’s lips пячаць маўчання; a seal of love poet. пацалунак
seal3  v. 1. ставiць пячатку; пламбаваць, апячатваць 2. запячатваць (канверт), склейваць,
заклейваць; закрываць герметычна

3. накладаць пячатку, адбтак 4. fml канчаткова вырашаць; seal an agreement зацвярджаць пагадненне; seal smb.’s fate вырашаць чый-н. лёс
sea level  n. узровень мора
sealing wax  n. сургуч
seam  n. 1. шво; a ﬂat seam шчыльнае
шво; a closed seam патайное шво 2. праслойка, пласт, слой (у глiне, скале i да т.п.) 3. рубец,
 шрам; the seam of an old wound рубец
ад старой раны ♦ be falling/coming apart at
the seams infml разлазіцца па швах

season
seaman  n. (pl. -men) матрос, марак
seamstress  n. dated швачка, белашвачка
seamy  adj. : ♦ the seamy side of life другбок жыцця
seaplane  n. гідраплан
seaport  n. марскпорт
search1  n. 1. (for) пошукi; the search for
happiness пагоня за шчасцем 2. вобыск;
house-to-house searches павальны

ператрус;
in search of smb./smth. у пошуках каго-н./
чаго-н.; He is in search of employment. Ён шукае працу.
search2  v. (for, after) 1. шукаць, адшукваць; search after truth iмкнуцца да праўды
2. абшукваць; рабць ператрус 3. пльна разглядваць; вывучаць, даследаваць; search
one’s heart/conscience fml аналiзаваць свае
пачуццi, прыслухоўвацца да свайгосумлення
♦ search me! infml aдкуль мне ведаць!
search out  phr. v. адшукаць, знайсц
searching  adj. 1. дапытлiвы; выпрабавальны; give a searching look/glance дапытлiва паглядзець 2. пльны,

глыбокi; put smb.
through a searching examination падрабязна
распытваць каго-н.
searchlight  n. пражэктар
search party  n. пoшукaвая група,
 пoшукaвы атрад
sеarch warrant  n. law ордэр на
вобыск/ператрус
seascape  n. марск краявд; марына
(жывапiс)
seashore  n. марскбераг, марское ўзбярэжжа; go to the seashore ехаць на мора
seasick  adj. : be seasick пакутаваць на
марскую хваробу; We were all seasick. Нас
усiх загайдала.
seasickness  n. марская хвароба
seaside  n. марск бераг; узмор’е, узбярэжжа; a seaside resort марск курорт; at/by
the seaside на моры, на марскм узбярэжжы;
go to the seaside ехаць на мора
season1  n. 1. парa (года); the (four) seasons чатыры парыгода 2. сезон, час, перыяд;
the strawberry season час, кал паспяваюць
трускалкi; the busy season гарачая пара; the
hunting season паляўнчы сезон; in the holiday season на канкулах, у час адпачынку;
the off/dead/dull season мёртвы сезон; the
London season лонданскi (свецкi) сезон (травень – лiпень) ♦ in (good) season своечасова;
advice in season своечасовая парада; out of
season не ў пару, нясвоечасова; a remark out
of season недарэчная заўвага; in good season

season
папярэдне, season’s greetings калядныя вiншаваннi
season2  v. 1. прыпраўляць, надаваць
смак; season meat with garlic класцi ў мяса
часнок; season conversation with wit ажыўляць размову дасцпнасцю 2. сушыць; вытрымлiваць; season timber сушыць лесаматэрыял;
season wine вытрымлiваць вiно
seasonal  adj. сезонны; часовы; seasonal workers сезонныя рабочыя; seasonal affective disorder сезоннае

недамаганне
seasoned  adj. 1. загартаваны; a seasoned traveller загартаваны падарожнiк 2. прыпраўлены (пра ежу); highly seasoned dishes
пiкантныя стравы
seasoning  n. прыправа, спецыi; add
seasoning прыпраўляць
 спецыямi (стравы)
season ticket  n. 1. сезонны бiлет
2. абанемент, квіток; a season ticket holder
уладальнiк сезоннага бiлета
seat1  n. 1. месца для сядзення;

сядзенне;
а car with four seats чатырохмесная машына;
take one’s seat сядаць, займаць сваё месца;
keep one’s seat не ўставаць з месца 2. месца
(у тэатры); бiлет; а seat attendant бiлецёр
(у тэатры); book/reserve a seat заказваць
бiлет папярэдне (у тэатр); All seats are sold.
Усе бiлеты прададзены. 3. fml месца ў парламенце; have a seat in Parliament быць членам парламента; lose one’s seat цярпець
паражэнне на выбарах 4. месцазнаходжанне;
цэнтр; сядзб
 а; асяродак;

а countу seat адмiнiстрацыйны цэнтр графства (у Вялiкабрытанii) абоакругi
 (у ЗША); the seat of trouble
прычына бяды, корань зла; take a back seat
займаць нязначную пасаду, сцплае становiшча; the seat of war тэатр ваенных дзеянняў; ачаг вайны
seat2  v. 1. fml саджаць, усаджваць; She
seated herself on the sofa. Яна ўселася на канапе; Please, be seated. Сядайце, калi ласка.
2. змяшчаць, умяшчаць;
 This hall seats 500.
Гэтая зала на 500 чалавек.
seat belt  n. прывязнырэмень; рэмень
бяспекі; Fasten your seat belts! Зашпiлiце рамянi!
seating  n. 1. забеспячэнне месцамі

для
сядзення 2. месцы для сядзення; The theatre
has seating for 600 people. Тэатр разлічаны на
600 месцаў.
sea urchin  n. zool. марсквожык
seaweed  n. марская водарасць
secateurs  n. pl. BrE секатар, садовыя
нажнцы

545

secondly
seclude  v. fml (from) аддзяляць,
 iзаляваць; seclude oneself адасабляцца
seclusion  n. самота, адзiнота; адасобленасць, iзаляцыя; live in seclusion жыць у
адзiноце, жыць адзiнока
second1  n. секунда ♦ just a second
(адну) хвiлнку
second2  n. 1. друг клас (у самалёце,
на параходзе i да т.п.); go second ехаць другм
класам 2. звыч. pl. seconds тавар другога гатунку; These plates are seconds. Гэтыя талеркi
нiжэйшага гатунку. 3. секундант 4. infml другое (страва); What shall we take for the second? Што возьмем на другое?
second3  num., adj. 1. друг; World War
II (the Second) Другая сусветная вайна
2. дадатковы, паўторны;

Will you have a second cup of tea? Вам яшчэ адзiн кубачак гарбаты? 3. другасны ♦ at second hand з другх
рук, праз пасярэдніцтва; be second to smb. in
smth. caступаць каму-н. у чым-н.; second to
none не мець сабе роўных; in the second
place па-другое
second4  v. 1. дапамагаць, падтрымлiваць; second a motion выступаць у падтрымку прапановы; second words with deeds
пацвярджаць словы справамi 2. быць секундантам
secondary  adj. 1. другарадны, другасны, пабочны; a secondary stress ling. пабочны націск; This question is of secondary importance. Гэтае пытанне другаснай важнасцi.
2. сярэднi (пра адукацыю); а secondary
school/education сярэдняя

школа/адукацыя
second best  adj. другога гатунку
second-class  adj. другарадны,
другаразрадны; другакласны,

другога класа

(пра вагон, білет і да т.п.); second-class mail
пошта другога класа (па зніжаным тарыфе,
у Вялікабрытаніі і Канадзе)
Second Coming  n. the Second
Coming eccl. Другое Прышэсце (Хрыста)
second hand1  n. секундная стрэлка
second-hand2  adj., adv. 1. ужываны (пра рэчы); a second-hand shop/bookshop
крама ўжываных рэчаў/букiнiстычная крама
2. з другх рук (пра iнфармацыю); get news
second-hand атрымліваць навны з другх
рук
second language  n. другая
мова
secondly  adv. па-другое; Firstly, the
coat is too expensive, and secondly, it’s ugly.
Па-першае, палiто вельмі дарагое, а па-другое, непрыгожае.

second nature
second nature  n. другая натура ♦ habit is second nature звычка – другая
натура
second person  n. the second person ling. другая асоба займенніка
second reading  n. joc. другое
чытанне (законапраекта ў парламенце)
second thought  n. думка, што прыйшла ў галаву пасля разваг; пераацэнка, перагляд ♦ on second thoughts узважыўшы ўсё
яшчэраз
secrecy  n. 1. сакрэтнасць; тайна, таямнца; keep in secrecy трымаць у тайне, пад
сакрэтам 2. скрытнасць

secret1  n. 1. сакрэт, тайна; be in the secret ведаць тайну; make a secret of smth. утойваць, скрываць што-н. 2. загадка, таямнца;
secrets of the past таямнцы мiнулага ♦ in secret патаемна
secret2  adj. 1. сакрэтны, невядомы; тайны, таямнчы; а secret marriage тайны
шлюб; keep smth. secret трымаць што-н. у
сакрэце/таямнцы; утойваць што-н. 2. скрыты, патаемны
secret agent  n. тайны агент
secretarial  adj. сакратарскi; a secretarial college каледж па падрыхтоўцы сакратароў
secretariat  n. 1. сакратарства,

пасада сакратара2. сакратарыят; the UN Secretariat Сакратарыят ААН
secretary  n. сакратар; сакратарка; the
Foreign Secretary мiнстр замежных спраў
(у Вялікабрытаніі); the Secretary of the Treasury мінстр фінансаў
Secretary General  n. генераль
ны сакратар; U.N. Secretary General генеральны сакратар ААН
Secretary of State  n. 1. мiнстр;
the Secretary of State for Defence мiнстр
абароны 2. мiнстр замежных спраў (у ЗША)
secrete  v. 1. med. выдзяляць (слiну)
2. fml хаваць, прыкрываць,
 утойваць
secretive  adj. 1. (about) скрытны,
няшчыры; патаемны; He is secretive about his
plans. Ён утойвае свае планы. 2. anat. выдзяляльны (пра залозу)
secret service  n. mil. служба агентурнай разведкі і контрразведкі; сакрэтная
служба; выведка
sect  n. секта
sectarian  n. сектант; сектантка
section  n. 1. частка, адрэзак, долька; cut
into sections разразаць на часткi 2. секцыя
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sedimentary
(у розн. значэннях); дэталь 3. раздзел (газеты, часопіса i да т.п.); а sports section раздзел спорту (у газеце) 4. AmE раён, квартал
(у горадзе) 5. параграф (у тэксце) 6. сячэнне,
разрэз, профiль 7. mil. аддзяленне
sectional  adj. 1. секцыйны; разборны, разабраны (на часткі) 2. групавы; sectional interests групавыя iнтарэсы
sector  n. частка, сектар (у розных знач.);
the private sector прыватны сектар; the service sector сектар абслугоўвання
secular  adj. 1. свецкі, нецаркоўны;
secular concerns зямныя клопаты; secular
music свецкая музыка 2. неманаскі; secular
clergy белае духавенства
secure1  adj. 1. (about, of) спакойны,
упэўнены; feel secure about the future адчуваць упэўненасць у будучыні; be secure of
success быць упэўненым у поспеху 2. гарантаваны, надзейны; hаve a secure job мець
гарантаваную працу 3. трывалы, моцны;

надзейны; Is this ladder secure? Гэтыя ўсходкі моцныя? 4. (against/from) бяспечны; ахаваны (ад); Are we secure from attacks here? Нам
атакі не пагражаюць?
secure2  v. 1. замацоўваць, прымацоўваць; I secured the windows. Я шчыльна зачынiў вокны. 2. (against/from) надзейна

ахоўваць, забяспечваць гарантыю 3. fml даставаць,
атрымліваць; забяспечвацца; I secured tickets
for the play. Я дастаў бiлеты на п’есу.
security  n. 1. (of) упэўненасць; have
the security of a guaranteed pension быць
упэўненым у гарантаванай пенсii 2. бяспека;
national security нацыянальная бяспека; security forces органы бяспекi 3. гарантыя,
залог; парука; ахова; social security сацыяльнае забеспячэнне; lend money on security
пазычаць грошы пад гарантыю 4. pl. securities ﬁnance каштоўныя паперы, вэксалі, аблігацыі
Security Council  n. the Security Council Савет/Рада
 Бяспекi (пры ААН)
security risk  n. палiтычна
ненадзейны чалавек, падазроная асоба
sedan  n. AmE седан (аўтамабіль)
sedate  adj. паважны, ураўнаважаны,

спакойны, стрыманы
sedative  n. med. заспакаяльны або
болeсуцішальны сродак
sedge  n. bot. асака
sediment  n. 1. асадак, адстой, гушча
2. geol. асадкaвая парода, адклады, нанос
sedimentary  adj. geol. асадкавы;
sedimentary rocks асадкавыя скалы

seduce
seduce  v. спакушаць; seduce smb. into
smoking прывучаць
 каго-н. курыць
seducer  n. спакуснік; спакусніца
seductive  adj. прынадны, спакуслівы, спакушальны
see1  n. eccl. пасада бскупа; бскупства

глядзець; see after smth.
see2  v. 1. бачыць,
наглядаць за чым-н. She was seen to enter the
house. Бачылi, як яна ўвайшла ў дом. 2. сустракаць; сустракацца; наведваць; You ought
to see the doctor. Табе трэба наведацца да лекара. 3. разумець, ведаць,

усведамляць; уяўляць;
I see! Зразумела!; You see..., Ведаеце...; Let
me see. Дай падумаць. 4. зазнаваць, зведваць;
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. праводзiць; see smb. home праводзiць каго-н. дадому; see for oneself пераконвацца ўвачавдкi;
убачыць на сваевочы; 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! пабачымся!; аs far as I can see наколькi
я разумею; as we see it на наш погляд; see
into a matter унiкаць (у што-н.), вывучаць
пытанне; see to smth. разглядаць што-н.
see in  phr.v. сустракаць; see the New
Year in сустракаць Новы год
see off  phr.v. праводзiць таго, хто
ад’язджае
see through  phr v. : see smth. through
даводзiць што-н. да канца; see smb. through
памагаць каму-н. давесцi справу да канца
seed1  n. 1. семя; насенне; зерне; the seeds
of smth. крынца, прычына, пачатак чаго-н.
2. bibl. дзеці, нашчадкі ♦ go/run to seed
апускацца; занядбаць сябе; sоw the seеds of
strife сеяць разлад
seed2  v. сеяць, засяваць; seed clouds штучна выклікаць дождж
seed bed  n. парнк
seedling  n. agr. расада; саджанец,
флянс; сеянец
seek  v. (sought) fml 1. (fоr/after) шукаць,
адшукваць 2. дасягаць, дамагацца 3. прасць;
звяртацца (з чым-н.); seek help from smb.
прасць у каго-н. дапамогi ♦ seek one’s fortune lit. шукаць шчасця
seek out  phr.v. адшукваць

seeker  n. шукальнік; шукальніца; a job
seeker шукальнік працы;
 шукальніца працы
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select
seem  v. 1. здавацца, уяўляцца: It seems to
me that... (Мне) здаецца, што…; She seems
to be right. Вiдаць, яна мае рацыю. 2. (ужываецца як дзеяслоў-звязка); She seems happy.
Яна выглядае шчаслiвай.
seemingly  adv. вiдаць, як вiдаць; мабыць; мусіць; They were seemingly unaware of
thе decision. Яны, вiдаць, не ведалi пра рашэнне.
seen  p.p. → see
seep  v. працякаць, прасочвацца; пранiкаць, распаўсюджвацца (пра чуткі, навiны i
да т.п.)
seepage  n. прасочванне, уцечка, фільтрацыя,

iнфiльтрацыя
seesaw1  n. арэлi, гушкалка (дошка)
seesaw2  v. гушкацца; гойдацца; seеsawing prices зменлiвыя цэны
seethe  v. 1. fml кiпець, пеніцца, бурлць;
The streets are seething with people. На вулiцах поўна людзей. 2. (with) быць ахопленым
(якiм-н. пачуццём); seethe with anger кiпець
ад злосцi
segment1  n. 1. math. сегмент, адрэзак
2. частка, кавалак; долька (апельсiна, яблыка
i да т.п.) 3. ling. сегмент
segment2  v. дзялць на часткі, кавалкі, долі да т.п.
segmental  adj. ling. сегментны; the
segmental level сегментны ўзровень

(фанетыкі)
segregate  v. аддзяляць, iзаляваць; In
our school the sexes are segregated. У нашай
школе раздзельнае навучанне.
segregation  n. : raсial segregation
расавая сегрэгацыя
seismic  adj. сейсмчны; seismic waves сейсмчныя хвалі
seize  v. 1. (on/upon) хапаць; хапацца; схапць; схапцца; seize power захапць уладу;
seize hold of smth. ухапцца за што-н. 2. выкарыстоўваць; Seize (on) any opportunity you
can. Хапайся за любую магчымасць. 3. захоплiваць (сілай); ахопліваць; He was seized with
terror. Яго апанаваў жах.
seize up  phr. v. заядаць (пра матор)
seizure  n. 1. захоп; канфiскацыя 2. med.
прыпадак, прыступ (хваробы); a heart seizure сардэчны прыступ
seldom  adv. рэдка, мала кал
select1  adj. 1. адабраны, падабраны;
a select blend of tobaccos тытунь выбраных
гатункаў 2. выбраны; выключны; а select
group of top scientists група найлепшых
навукоўцаў

select
select2  v. выбiраць, адбiраць, падбiраць;
selected works выбраныя творы; He was selected as a team leader. Яго выбралi лiдарам
каманды.
select committee  n. BrE адборачная камсiя
selection  n. 1. адбор,
 селекцыя; natural selection biol. натуральны адбор; make a
selection падбiраць, выбiраць 2. выбар, падбор; selections of Sheridan’s works выбра
ныя творы Шэрыдана; have a good selection
of toys мець вялкi выбар цацак
selective  adj. 1. селекцыйны, адборачны; the selective breeding селекцыйная

гадоўля 2. (about) пераборлiвы; He’s very selective about what to eat. Ён вельмi перабoрлiвы
ў ядзe.
self  n. (pl. selves) 1. сам; уласная асоба;
my own/very self я сам; have no thought of
self не думаць пра сябе; one’s better self лепшае, што ёсць у асобе; She is her old self. Яна
такая, як i была раней; the conscious self
усведамленне 2. fml = myself, himself, yourself, etc.; a cheque payable to self чэк, выпiсаны на сябе; Mr. Jones, your good self and I...
Мiстар Джоўнз, Вы i я...
self-addressed  adj. адрасаваны
сабе; a self-addressed envelope канверт, адрасаваны сабе
self-assertive  adj. напорысты, самасцвярджальны
self-assured  adj. самаўпэўнены
self-awareness  n. самасвядомасць
self-centred  adj. derog. эгаiстычны, эгацэнтрычны
self-collected  adj. стрыманы, вытрыманы; сабраны, спакойны
self-command  n. самавалоданне; keep self-command валодаць сабою
self-conceit  n. зазнайства
self-conﬁdent  adj. самаўпэўнены, саманадзейны
self-conscious  adj. (about) сарамлвы, збянтэжаны; be/feel self-conscious about
smth. саромецца

чаго-н.; make smb. feel selfconscious бянтэжыць каго-н.
self-contained  adj. 1. BrE асобны; iзаляваны; a self-contained ﬂat асобная

кватэра 2. замкнёны, нетаварыскi, некампанейскi, зацяты (у сабе)
self-control  n. валоданне сабой,
стрыманасць; lose self-control згубць кантроль
над сабою; show/exercise self-control валодаць сабою
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self-service
self-defence  n. самаабарона; act in
self-defence дзейнiчаць у мэтах самаабароны
self-denial  n. самаадрачэнне
self-determination  n. самавызначэнне
self-discipline  n. самадысцыплна
self-educated  adj. самаадукаваны; a self-educated man самавучка
self-esteem  n. павага да сябе, самапавага; пачуццё ўласнай годнасцi; injure
smb.’s self-esteem пакрыўдзiць чыё-н. пачуццё годнасці
self-government  n. самакiраванне
self-importance  n. derog. самаўзвышэнне; ганарлвасць; важнiчанне
self-indulgent  adj. derog. той,
як патурае свам жаданням; той, хто не ўмее
адмовiць сабе(у чым-н.)
self-interest  n. карысць; разлк;
асабстая выгада
selﬁsh  adj. эгаiстычны, сябелюбвы, сябелюбны; He’s very selﬁsh. Ён вялiкi эгаiст.
selﬁshness  n. эгазм, сябелюбства,

сябелюбнасць
selﬂess  adj. самаадданы, самаахвярны,
бескарыслiвы; selﬂess devotion самаахвярная
адданасць

self-management  n. самакіраванне
self-portrait  n. аўтапартрэт; a Rembrandt self-portrait аўтапартрэт Рэмбранта
self-possessed  adj. той, хто валодае
сабою; спакойны, стрыманы, вытрыманы
self-preservation  n. самазахаванне; the instinct for self-preservation
iнстынкт самазахавання
self-raising ﬂour  n. цеста, якое
падыходзiць без дражджэй
self-reliant  adj. упэўнены ў сабе,
саманадзейны
self-respect  n. пачуццё ўласнай

годнасцi; keep self-respect захоўваць пачуццё
ўласнай годнасцi
self-righteous  adj. derog. самазадаволены, перакананы ў сваёй слушнасцi; фарысейскi
self-sacriﬁce  n. самаахвярнасць,
самаахвяраванне; самаадданасць
self-satisﬁed  adj. derog. самазадаволены
self-service  n. самаабслугоўванне,
самаабслуга; а self-service shop крама самаабслугоўвання

self-sufﬁcient
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self-sufﬁcient  adj. (in) самастойны, эканамчна незалежны; самадастатковы;

The country is self-sufﬁcient in fuel. Краiна сама забяспечвае сябе палiвам.
self-supporting  adj. незалежны
(эканамічна)
self-willed  adj. derog. свавольны,
упарты
sell  v. прадаваць, прадавацца; гандляваць;
sell smth. at a good price/at a loss прадаваць
што-н. за добрыя грошы/са стратаю; His
book is selling well. Яго кнiга добра разыходзiцца. ♦ be sold on smth. infml : I’m still not
sold on the idea. Я пакуль яшчэ не трапіў на
кручок; sell like cakes прадавацца нарасхват;
sell one’s soul to the devil прадаць душу
д’яблу
sell back  phr.v. перапрадаваць
sell off [ phr.v. прадаваць са скдкаю;
They sold off the gооds at a reduced price. Яны
распрадалi тавар па знiжанай цане.
sell out [ phr.v. прадаваць; распрадавацца; The concert is sold out. Бiлеты на
канцэрт распрададзены; We’ve sold out of
milk. Малако прададзена; He sold out his principles. Ён здрадзiў сваiм прынцыпам.
sell up [ phr.v. распрадаць сваю маёмасць
seller  n. 1. прадавец, гандляр 2. : a good
seller ходкая кнга, бестселер; ходкi тавар;
The car is a poor seller. Гэтая машына не мае
попыту.
sellotape  n. BrE скотч
sell-out  n. 1. канцэрт, спектакль
 i да т.п.,
на якраспрададзены ўсе бiлеты 2. здрада
selves  pl. → self
semantic  adj. ling. семантычны; the
semantic analysis семантычны аналіз
semantics  n. ling. семантыка
semaphore  n. семафор
semen  n. biol. сперма, семя
semester  n. паўгоддзе, вучэбны семестр
semicircle  n. паўкола, паўкруг
semicolon  n. кропка з коскаю
semi-detached  adj. : semi-detached houses дамы, якя маюць агульную сцяну;
палова двухкватэрнага дома

semi-ﬁnal  n. sport паўфiнал
seminar  n. семiнар
seminarian [ n. cемiнарыст
seminary  n. духоўная

семiнарыя
semiotics  n. семіётыка
Semite  n. семт; семтка

sense
Semitic  adj. семцкі
semitone  n. mus. паўтон
semivowel  n. ling. паўгалосны
semolina  n. манныя крупы; манная
каша
senate  n. 1. сенат; 2. рада (у некаторых
унiверсiтэтах)
senator  n. сенатар
send  v. (sent) 1. пасылаць, адсылаць, адпраўляць; send smb. one’s love перадаваць
прывiтанне каму-н.; send smb. about his business прагaняць каго-н. (каб займаўся сваёй
справай); send for smb. выклікаць, пасылаць
за кім-н. 2. перадаваць (па радыё) 3. прыводзiць у як-н. стан; His lecture sent me to sleep.
Я заснуў на яго лекцыi; The storm sent the temperature down. Бура знiзiла тэмпературу.
send away  phr.v. адсылаць, адпраўляць
send back  phr.v. 1. пасылаць назад

2. адлюстроўваць
send down  phr.v. выключаць
(з каледжа, універсітэта i да т.п.)
send in  phr.v. пасылаць па пошце;
He sent in his application. Ён падаў заяву.
send off  phr.v. = send away
send out  phr.v. 1. высылаць; рассылаць 2. выпраменьваць (святло, цяпло i да т.п.)
sender  n. адпраўшчык (ліста, тавару і
да т.п.)
senior1  n. 1. старэйшы; She is my senior
by 2 years. Яна старэйшая за мяне на два
гады. 2. вучань старэйшых класаў 3. AmE
студэнт апошняга курса
senior2  adj. старэйшы; вышэйшы (рангам); He is senior to me. Ён старэйшы за мяне;
John Brown Senior Джон Браўн старэйшы
senior citizen  n. асоба пенсйнага
ўзросту
senior high school  n. вышэйшыя класы сярэдняй

школы ў ЗША
sensation  n. 1. пачуццё, адчуванне;
a sensation of warmth адчуванне цеплын
2. сенсацыя; cause a sensation выклiкаць

сенсацыю
sensational  adj. 1. сенсацыйны
2. infml надзвычайны, ашаламляльны

sense  n. 1. пачуццё; have a keen sense of
hearing мець востры слых 2. адчуванне;
have no sense of guilt не адчуваць вiны; a lofty
sense высакародныя пачуццi 3. pl. senses прытомнасць; розум; be out of one’s senses быць
не ў поўным розуме; lose one’s senses страцiць розум; bring/come to one’s senses прывес-

senseless
цi да розуму/адумацца 4. сэнс, значэнне;
common sense здаровы сэнс; in a sense у вядомым сэнсе; in а certain sense у некаторай
ступенi ♦ make no sense не мець сэнсу, не
мець значэння
senseless  adj. 1. бeссэнсоўны, недарэчны 2. непрытомны; fall sensless страціць прытомнасць
sensibility  n. 1. уражлівасць 2. pl.
sensibilities чуллвасць, схльнасць хутка крыўдзіцца
sensible  adj. 1. разумны, разважлiвы;
практычны

(пра адзенне) 2. значны, адчувальны, відавочны, прыкметны; а sensible rise
in temperature значнае павышэнне

тэмпературы
sensitive  adj. 1. чуллвы, уражлівы,
успрымальны; sensitive to light успрымаль
ны да святла; а sensitive skin далiкатная скура; sensitive paper святлоадчувальная папера
2. уразлiвы, крыўдлвы; She has а seпsitive
nature. У яе тонкая натура.
sensitivity  n. (to) уражлівасць;

чуласць, чуллвасць
sensor  n. tech. датчык; адчувальны
элемент
sensual  adj. пажадлiвы, пачуццёвы
(погляд, задавальненнe i да т.п.)
sensuous  adj. пачуццёвы (пра ўспрыманне); sensuous poetry эмацыйна насычаная
паэзія
sent  past, p.p. → send
sentence1  n. 1. ling. сказ, фраза; а compound/complex/simple sentence; складаназлучаны/складаназалежны/просты

сказ 2. прыгавор, прысуд; рашэнне; а life sentence прыгавор да пажыццёвага зняволення; under
sentence of death пад смяротным

прыгаворам; pass/commute/quash a sentence выносіць/змяняць/адмяняць прысуд; serve one’s
sentence aдбываць тэрмiн пакарання
sentence2  v. (to) прыгаворваць, прысуджаць, асуджваць (выносiць прысуд); He
was sentenced to life imprisonment. Яго прыгаварылi да пажыццёвага зняволення.
sentiment  n. fml 1. пачуццё; а sentiment of pity пачуццё жалю 2. pl. sentiments
адносiны; настрой; а speech full of lofty sentiments прамова, поўная ўзнёслых эмоцый
sentimental  adj. сентыментальны;
поўны пачуццяў; have a sentimental attachment to one’s birthplace мець сентыменталь
ныя пачуцці да месца нараджэння
sentinel  n. lit. = sentry
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sergeant-major
sentry  n. mil. вартавы; be on sentry
duty стаяць у каравуле, быць на варце
Sep., Sept. (пісьмовае скар. ад September) верасень
separable  adj. (from) асобны; Are
these parts separable? Гэтыя часткi аддзяляюцца?
separate1  adj. 1. (from) асобны, паасобны; go separate ways разыходзiцца 2. розны;
самастойны; iндывiдуальны 3. сепаратны;
а separate peace treaty сепаратны мрны
дагавор
separate2  v. 1. аддзяляць, раз’ядноўваць 2. раскладаць (на часткi) 3. аддзяляцца;
разлучацца; разыходзiцца (пра мужа i жонку) 4. сартаваць ♦ separate the sheep from
the goat разбiрацца,

хто ёсць хто; separate
the wheat from the chaff аддзяляць зерне ад
мякны
separately  adv. (from) паасобку, асобна (ад)
separation  n. 1. (from) аддзяленне
(ад) 2. расстанне, расставанне; decide on (a) separation вырашыць разысцся (жыць асобна)
September  n. верасень; in September у верасні
septic  adj. med. септычны, заражаны;
My ﬁnger has gone septic. У мяне загнаіўся
палец.
sequel  n. 1. вынiк; аn unfortunate
sequel няшчасны вынiк 2. (to) працяг, прадаўжэнне (фiльма, рамана i да т.п.)
sequence  n. 1. паслядоўнасць; серыя; a sequence of events ход падзей; in strict
sequence у строгай паслядоўнасці 2. эпiзод
(фiльма)
sequence of tenses  n. ling.
the sequence of tenses дапасаванне часоў
Serbian1  n. 1. серб; сербка 2. сербская
мова
Serbian2  adj. сербскi
Serbo-Croatiаn  n. сербахарвацкі
serenade  n. серэнада
serene  adj. цхi, спакойны; the serene
sky яснае, бязвоблачнае неба; a serene look
цiхамрны погляд
serenity  n. 1. пакой; ціхамрнасць 2. яснасць, бясхмарнасць
serf  n. hist. прыгонны селянн
serfdom  n. hist. прыгоннае права
sergeant  n. сяржант
sergeant-major  n. старшы
сяржант

serial
serial1  n. шматсерыйны фiльм, серыял;
серыйная публікацыя
serial2  adj. 1. : a serial number парадкавы нумар 2. серыйны
series  n. (pl. series) 1. шэраг; а series of
misfortunes паласаняўдач 2. серыя, выпуск,
камплект
serious  adj. 1. сур’ёзны, важны; be serious about smth. ставiцца

сур’ёзна да чаго-н.
2. цяжкi, сур’ёзны; а serious illness цяжкая

хвароба; а serious argument важкі аргумент
seriously  adv. сур’ёзна; паважна;
take smth. seriously успрымаць
 што-н., ставiцца да чаго-н. сур’ёзна
seriousness  n. сур’ёзнасць; паважнасць; in all seriousness без жартаў; вельмi
сур’ёзна
sermon  n. 1. пропаведзь, казань;
preach a sermon прамаўляць
 казань 2. infml
павучанне
serpent  n. lit. вуж, вужака, змяя; змiй
(у Бiблiі)
serpentine  adj. lit. звлiсты, пакручасты, змеeпадобны; а serpentine road звлiстая дарога
serum  n. (pl. sera or serums) 1. сыроватка 2. med. сываратка
servant  n. 1. слуга; служка; служанка;
найміт; наймiчка; keep servants трымаць слуг
2. служачы; службовец; а public/civil servant
дзяржаўны служачы, урадавы чыноўнiк
serve  v. 1. служыць; serve as (a) gardener
служыць садоўнiкам; serve in the аrmy
служыць у армii; if my memory serves me
right кал мяне не падводзiць памяць 2. падаваць на стол; serve dinner падаваць абед
3. абслугоўваць (пакупнiкоў) 4. быць прыдатным, задавальняць; This room can serve for/as
a study. Гэты пакой можа служыць кабiнетам.
5. sport падаваць мяч (у тэнісе, валейболе)
♦ іt serves you right так табе i трэба;
 serve
two masters і таму, і другому
serve out  phr.v. 1. раздаваць 2. infml
адплачваць
server  n. 1. comput. сервер 2. паднос;
лыжка; відэлец (для сервіравання) 3. AmE
той, хто абслугоўвае; афіцыянт; афіцыянтка
service  n. 1. служба; church service
набажэнства, богаслужэнне; civil service цывльная, грамадзянская служба; адмiнiстрацыйны апарат; be in the service служыць у
войску; return from service пайсц ў адстаўку 2. паслуга; be of service быць карысным;
do smb. a service зрабць каму-н.
 паслугу
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set
3. абслугоўванне, сэрвiс; а bus service аўтобусны рух; а health service медыцынскае
абслугоўванне; social services сацыяльнае
абслугоўванне насельнiцтва; a rental service
атэльепракату ♦ be at smb.’s serviсe : I’m at
your service. Я гатовы зрабiць вам паслугу;
be of no service быць непатрэбным
service area  n. BrE станцыя
абслугоўвання на аўтастрадзе
service ﬂat  n. кватэра з гатэльным
абслугоўваннем
serviceman  n. (pl. -men) ваеннаслужачы, вайсковец

service station  n. станцыя абслугоўвання, заправачная, бензазапраўка
serviette  n. BrE сурвэтка; a paper serviette папяровая сурвэтка
servile  adj. 1. ліслвы, нізкапаклонніцкі 2. рабскі, нявольнічы; servile labour рабская праца
servility  n. угодніцтва, сервілзм
sesame  n. bot. кунжут, сезам
session  n. сесiя; пасяджэнне; a plenary
session пленум; a private session закрытае/
тайнае пасяджэнне; in session на сесii, на пасяджэннi;

be in session засядаць, мець сесію
set1  n. 1. набор, камплект, сервз; a complete set of Dickens поўны збор твораў Дыкенса; a tea set сервз для гарбаты 2. кола
людзей (звязаных агульнымi iнтарэсамi); literary sets лiтаратурныя колы

3. прыбор;
a toilet set туалетны прыбор 4. форма, лнiя,
абрыс; а set of shoulders лнiя плячэй, разварот 5. дэкарацыя 6. маладыпарастак
set2  adj. 1. нерухомы, застылы; a set stare
нерухомы погляд; with a set face з каменным
тварам 2. пастаянны, цвёрда вызначаны;
нязменны; set wages цвёрды аклад; a set pattern штамп; a set phrase клішэ 3. настойлівы, упарты; a man of set opinions чалавек
цвёрдых поглядаў; We’ve come here for a set
purpose. Мы прыйшлі сюды з цвёрдым
намерам. ♦ be set on doing smth. мець намер
рабць што-н.; be (dead) set against smth.
быць супраць чаго-н.
set3  v. (set) 1. ставіць, класці; размяшчаць;
The house is set in the suburbs. Дом знаходзіцца ў прыгарадзе; The novel is set in prewar London. Месца дзеяння ў рамане – перадваенны Лондан. 2. саджаць, усаджваць; set
smb. by the ﬁre-place усадзць каго-н. каля
камна 3. напраўляць, накіроўваць; паварочваць; set one’s face towards the sun паварочвацца тварам да сонца 4. падрыхтоўваць,

setback
прыводзіць у стан гатоўнасці; set a piano настройваць піянна; set the stage расстаўляць
дэкарацыі 5. прызначаць,
 назначаць,
 вызначаць; set a date назначаць
 дату 6. заходзіць
(пра нябесныя свяцілы); The sun is setting.
Сонца заходзіць. 7. ставіць, настаўляць;
 set
an alarm-clock заводзіць будзльнік; set a
goal ставіць мэту; set a sum задаваць задачу
8. даводзіць да ладу, папраўляць; set a hat
папраўляць капялюш; set a broken arm
упраўляць руку9. прымушаць; We were set at
work. Нас засадзілі за працу; His words set me
thinking. Яго словы прымусілі мяне задумацца. 10. застываць; The jelly has set. Жэле
застыла. ♦ set about doing smth. infml пачаць
рабць што-н.; set smb. against smb. падбухторваць каго-н.
 супраць каго-н.
set apart  phr.v. аддаляць, раздзяляць
set aside  phr.v. адкладаць, адкладваць; set aside a verdict ануляваць прыгавор
set back  phr.v. 1. затрымліваць,
тармазць; The bad weather has set them back.
Дрэннае надвор’е затрымала іх. 2. размяшчаць далёка; адсоўваць; The house is set well
back from the road. Дом знаходзіцца даволі
далёка ад дарогі.
set down  phr.v. 1. высаджваць (пасажыраў) 2. запсваць
set forth  phr.v. fml адпраўляцца,
выпраўляцца (у падарожжа); set smth. forth
фармуляваць (думкі, ідэі)
set in  phr.v. пачынацца;

Winter has set
in early. Зіма наступіла рана.
set off  phr.v. адпраўляцца, выпраўляцца ў дарогу
set out  phr.v. 1. выходзіць, выязджаць;
 set out to do smth. збірацца

рабць
што-н. 2. выстаўляць;
 раскладаць, раскладваць, расстаўляць
set up  phr.v. 1. устанаўліваць, фарміраваць; set up a monument узвесці
 помнік;
set up a new government сфарміраваць новы
ўрад; set up a new record паставіць новы
рэкорд 2. распачынаць (справу); set up as a
chemist’s адкрыць аптэку 3. дапамагаць
(каму-н.) уладкавацца; Her father set her up in
business. Бацька дапамог ёй распачаць
справу. 4. аднаўляць
 (сілы); A week in the
country set her up nicely again. Тыдзень за
горадам вярнуў ёй здароўе.
setback  n. няўдача; параза, спад;
а crop setback неўраджай; suffer a setback
пацярпець паражэнне
set square  n. BrE вугольнiк

552

sever
settee  n. кушэтка, канапа (невялiкая)
setting  n. 1. аправа, абрамленне,

рамка
(карціны) 2. наваколле; месца i час дзеяння
3. мастацкае афармленне (спектакля); пастаноўка 4. музыка на словы 5. захад (сонца)
settle  v. 1. пасяляць; пасяляцца; settle
new lands засяляць новыя землi 2. уладкоўваць; уладкоўвацца, усаджвацца; Will the
snow settle? Снег пратрымаецца?; He settled
himself in an armchair. Ён усеўся ў крэсла.
3. рашаць, вырашаць; уладжваць; уладжвацца; settle affairs упарадкоўваць, уладжваць
справы; settle problems вырашаць пытаннi;
settle differences знiмаць рознагалоссi; settle
on smth. дамовiцца аб чым-н., прыняць якое-н.
рашэнне; The pill will help you (to) settle your
nerves. Таблетка дапаможа табе супакоiць
нервы. 4. аплацць (рахунак) ♦ settle an old
score расквiтацца, паквiтацца; settle an account
(with smb.) адпомсцiць каму-н.

settle down  phr.v. 1. сцшыцца,
суцшыцца, суняцца; When will he settle
down? I калi ж ён пасталее? 2. супакоiць;
супакоiцца; заспакоiць; заспакоiцца; settle
down to smth. узяцца што-н. рабць
settled  1. adj. аселы 2. усталяваны, вызначаны (дата, цана і да т.п.)
settlement  n. 1. урэгуляванне; пагадненне; рашэнне; згода; an amicable settlement сяброўская здзелка; палюбоўнае пагадненне; hаmpеr а political settlement тармазць палiтычнае ўрэгуляванне 2. пасяленне, калонія, засяленне; паселiшча, сялба; an
old settlement site гарадзшча; make a settlement засяляць (землі)
settler  n. пасяленец; пасяленкa
set-up  n. infml 1. сітуацыя; абставіны;
2. план, загавор, інтрыжка
seven  n., num. сем; сямёра; сямёрка ♦ at
sixes and sevens infml ≅ уверх дном, дагары
нагамi
seventeen  num. сямнаццаць
seventeenth  n., num. сямнаццаты;
сямнаццатая частка
seventh  num., n. сёмы; сёмая частка
seventieth  num., n. сямiдзясяты;
 сямiдзясятая частка
seventy  num., n. семдзесят; the seventies гады, тэмпература ад 70 дa 79; in оne’s
seventies : He is in his seventies. Яму за
семдзесят.
sever  v. fml 1. (from) разразаць, разрэзваць; адразаць, адрэзваць 2. (i)рваць, разрываць; sever relations with smb. разарваць
адносiны з кiм-н.

several
several  n. некалькi; колькі; several of
you некаторыя з вас
severance  n. fml 1. разрыў; the severance of diplomatic relations разрыў дыпламатычных адносін 2. заканчэнне;

severance
pay выплата пры звальненні з працы
severe  adj. 1. (on/with) суровы; строгi;
цвёрды, непахсны 2. вельмi цяжкi,

невыносны, поўны выпрабаванняў; а severe pain моцны боль; а severe loss вялкая страта 3. неспрыяльны для жыцця; халодны; а severe
winter суровая зiма; а severe wind рэзкi вецер, свер
severely  adv. сурова, жорстка, строга;
моцна; punish smb. severely сурова пакараць
каго-н.
severity  n. суровасць, жорсткасць;
строгасць; severities of life цяжкасцi жыцця
sew  v. (sewed, sewn or sewed) шыць; зашываць; sew by hand шыць уручную
sew on  phr.v. прышываць; Sew this
button on, please. Прышый, калі ласка, гэты
гузік.
sew up  phr.v. зашываць
sewage () n. сцёкавыя воды; нечыстоты; a sewage system каналiзацыя

sewer1  n. швачка; кравец
sewer2 () n. каналiзацыйная труба, сцёкавая труба
sewerege () n. каналізацыя
sewing  n. шыццё; шытво
sewing machine  n. швейная машынка
sewn  p.p. → sew
sex  n. 1. biol. пол; the fair sex прыгожы
пол 2. сeкс; sex appeal сeкcуальная прывабнасць
sexual  adj. 1. сeксуальны 2. палавы;
sexual intercourse палавыакт
sexuality  n. сeксуальнасць
sexy  adj. сeксуальны, эратычны; пачуццёвы, пажадлiвы
sh(h)  interj. ш-ш; Sh! Keep your voice down!
Ш-ш! Цішэй гавары!
shabby  adj. 1. пашарпаны, пацёрты, паношаны; a shabby house занядбаны дом;
look shabby выглядаць убога 2. нзкi, ганебны, подлы; play a shabby trick on smb. подла падмануць каго-н.
shack  n. 1. халупа, хацна 2. будан, шалаш
shackles  n. pl. 1. аковы, кайданы, кандалы 2. вузы; the shackles of convention fml
цяжар умоўнасцей
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shade1  n. 1. цень, засeнь; in the shade
у цяньку, у халадку 2. абажур; маркза; аn
eye shade брыль; shades infml цёмныя акуляры 3. адценне (колеру); shades of blue адценнi блактнага; people with all shades of opinion людзi з рознымi поглядамi 4. нязначная
рознiца, нюанс; I feel а shade better today.
Я адчуваю сябе крыху лепш сёння. 5. цень;
прывід ♦ put smb./smth. in the shade засланяць каго-н./што-н. (таксама перан.)
shade2  v. 1. засланяць (ад святла), зацямняць, засціць 2. штрыхаваць, тушаваць; shaded areas on the map заштрыхаваныя месцы
на мапе 3. (into) непрыкметна пераходзiць
(з аднаго адцення ў iншае, з аднаго стану
ў iншы)
shadow1  n. 1. цень; cast a shadow (on)
кiдаць цень на (каго-н.) (таксама перан.);
the shadows of evening начныя ценi; dark
shadows under eyes цёмныя круг пад вачыма 2. цень, паўцемра, паўзмрок; sit in the
shadow не запальваць святла, сядзець у паўцемры 3. пастаянны спадарожнiк; 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 баяцца свайго ценю;
live in the shadow трымацца ў ценi
shadow2  v. 1. кiдаць цень, зацямняць
2. высочваць, хадзць па пятах;

He was shadowed by the police. Палiцыя ішла па ягоных
слядах.
shadowy  adj. 1. цянсты, заценены;
shadowy woods цянстыя лясы2. перан. няяс
ны, невыразны, цьмяны; the shadowy past
туманнае мінулае
shady  adj. 1. цянсты, заценены;

а shady
tree разгалiстае/раскдзiстае дрэва 2. infml
сумнеўны; а shady transaction сумнеўная
здзелка
shaft  n. 1. дрэўка (дзiды); тапарышча;

аглобля 2. lit. промень

(святла); успышка (маланкi) 3. fml злосны выпад, кпны, насмешка
4. tech. вал, вось
shaggy  adj. касматы, калматы, кудлаты,
махнаты; shaggy eyebrows касматыя бровы
shaggy-dog story  n. доўгi i нудны анекдот (увесь гумар якога ў бязглуздзiцы)
shake1  n. 1. устрэсванне, узварушванне;
give smth. a shake устрэсваць; трэсцi што-н.
2. pl. shakes infml : а ﬁt of shakes гарачка,
лiхаманка 3. землятрус, землетрасенне 4. момант ♦ in a couple of/in two shakes як бачыш,
у адзн момант

shake
shake2  v. (shook, shaken) 1. трэсцi; трэсцiся; калацць; калаццца; боўтаць;

боўтацца;
shake with fear калаццца са страху; shake
smb.’s hand/shake hands (with smb.)/shake
by the hand пацiскаць руку/рукi
 (пры
прывiтаннi); shake one’s head пакруцць
галавою (адмоўна) 2. узрушаць, узрушваць,
хваляваць; shaken by the news узрушаны
навiною 3. дрыжаць; Her voice shook with
emotions. Яе голас задрыжэў ад хвалявання.
♦ shake like an aspen leaf дрыжаць як аснавы лiсток (ад страху)
shake down  phr.v. 1. прыстасоўвацца, асвойвацца 2. AmE infml абшукваць,
абшнарваць
shake off  phr.v. 1. страсаць, стрэсваць (пыл) 2. пазбаўляцца (ад кепскага настрою)
shake out  phr.v. вытрасаць
shake up  phr.v. устрэсваць
shake-up  n. (in/of) ператасоўка, перамяшчэнне службоўцаў; a management
shake-up чыстка ў кіраўнцтве
shaky  adj. 1. дрыготкі, дрыжачы; His
hands are shaky. У яго трасуцца рукi; He looks
а bit shaky on his feet. Ён няцвёрда трымаецца на нагах. 2. хсткi, няпэўны; а shaky
argument хсткi аргумент; My French is a bit
shaky. Я не вельмi добра ведаю французскую
мову.
shale  n. сланец
 (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. плыткi, неглыбокi; shallow waters мелкаводдзе 2. derog. павярхоўны, пусты; а shallow writer несур’ёзны пiсьменнiк; а shallow mind пустая галава
sham1  n. 1. прытворшчык, сiмулянт
2. прытворства; фальшыўка

sham2  v. прыкдвацца, прытварацца; He
is shamming asleep. Ён прытвараецца, што
спiць.
shamble  v. валачы ногi; валачыся,
цягнуцца, плесціся
shambles  n. infml беспарадак, гармдар; бязладдзе; Your room is in а shambles.
У тваiм пакоi гармiдар.
shame  n. 1. сорам, ганьба; feel shame at
having told a lie адчуваць сорам за тое, што

554

share
схлусiў; To my shame, I never thanked him.
Мне сорамна, што нiколi не падзякаваў яму;
bring shame on smb. ганьбiць, няславiць
каго-н.; it’s a shame брыдка, сорам 2. прыкрасць, жаль : What а shame! Як шкада! Якая
прыкрасць! ♦ put smb. to shame прысарамацць каго-н.; shame on you! як табене сорамна!
shameful  adj. ганебны, сорамны;
сараматны; shameful conduct скандальныя
паводзiны
shameless  adj. бессаромны; You shameless little boy! Але ж ты i сараматнiк!
shammy  n. замша
shampoo1  n. шампунь, вадкае мыла
shampoo2  v. мыць галавушампунем

shamrock  n. 1. bot. трылснiк 2. bot.
дзяцеліна 3. нацыянальная эмблема Iрландыi
shandy  n. сумесь простага пва з
лiманадам абоз iмбрным пвам
shan’t  скар. ад shall not
shanty1  n. хацна, халупа; барак
shape1  n. 1. форма, абрыс; вiд; round in
shape круглы па форме 2. стан; be in good
shape быць у добрай форме ♦ get (oneself)
into shape уваходзiць у форму; get/knock/
lick smth./smb. into shape прыводзiць што-н./
каго-н. да парадку; give shape to smth. выказваць ясна (думкi); take shape вырысоўвацца,
набываць форму
shape2  v. 1. (into) надаваць форму, ляпць;
shape the sand into a mound рабць курган з
пяску 2. фармаваць, вызначаць; shape one’s
attitudes вызначаць сваеадносiны
shapeless  adj. 1. бясформенны, нязграбны 2. хаатычны (пра расказ)
shapely  adj. зграбны, ладны (асаблiва
пра жаночую фiгуру)
shaping  n. sport шэйпінг
shard  n. чарапок, асколак, аскепак
share1  n. (in/of) 1. частка, доля; get a share
in the proﬁts атрымаць долю ад прыбыткаў;
take a share in smth. браць удзел у чым-н.
2. акцыя, пай ♦ get one’s fair share of smth.
атрымаць справядлвую долю чаго-н.; go
shares (with smb.) (in smth.) infml дзялцца
пароўну (з кiм-н.) (чым-н.)
share2  v. 1. дзялць; дзялцца; share news
with smb. паведамляць
 каму-н. навiну; share
a secret ведаць сакрэт 2. (among/between) мець
што-н. агульнае, карыстацца разам; share a
room жыць у адным пакоi; share smb.’s
opinion далучыцца да чыёй-н. думкi; share

shareholder
joys and sorrows with smb. перажываць разам з кім-н. i гора, i радасць 3. удзельнiчаць,
быць пайшчыкам; share proﬁts удзельнiчаць
у даходах ♦ share and share alike мець роўную долю ва ўсм
shareholder  n. акцыянер
shark  n. акула (таксама перан.)
sharp1  adj. 1. востры, востраканцовы,
спічасты; а sharp pencil добра завостраны
аловак 2. рэзкi, круты; а sharp wind пранзлiвы вецер; а sharp frost моцны мароз 3. ясны, выразны; а sharp contrast рэзкi кантраст
4. едкi, пякучы, востры (пра пах, смак i да т.п.)
5. тонкi, пранклiвы, востры (пра розум,
зрок); sharp sight востры зрок 6. калючы, з’едлiвы, рэзкi, дасцпны (пра заўвагi); He has a
sharp tongue. Ён востры на язык. ♦ as sharp
as a needle вельмi разумны, дасцпны
sharp2  adv. 1. роўна, дакладна; at 7 sharp
a сёмай гадзне роўна

2. BrE рэзка, крута;
turn sharp left павярнуць крута налева; stop
sharp рэзка спынцца
sharpen  v. 1. вастрыць, тачыць; рабцца
вострым 2. абвастраць, узмацняць; sharpen
one’s wits удасканальваць розум; напружваць
увагу
sharply  adv. рэзка,

крута; speak sharply
to smb. размаўляць рэзкiм тонам з кiм-н.
sharpener  n. тачылка (для алоўка)
shatter  v. 1. (into) разбiваць на асколкі;
разбiвацца на друзачкi 2. разбураць, знiшчаць;
My hopes shattered. Мае надзеi пайшлi марна.
3. псаваць, разладжваць; shatter conﬁdence
падрываць давер; I feel shattered. Я адчуваю
сябе разбiтым.
shave1  n. галенне, брыццё; I want a shave.
Мне трэба пагалiцца ♦ a close shave : That
was a close shave! Мы ледзь выратавалicя!
shave2  v. 1. галць; галцца 2. стругаць;
скаблць, скрэбці
shave off  phr.v. згольваць, збрываць
shaven  adj. паголены; He is clean shaven. Ён гладка паголены.
shaver  n. брытва; an electric shaver
электрычная брытва
shaving brush  n. памазок для галення
shaving cream  n. крэм для галення
shavings  n. pl. стружкi; габлюшкi
shaving set  n. прыбор для галення
shawl  n. хустка; шаля
she   pron. яна; The ship has come in, but
she will leave in some minutes. Карабель прыбыў, але ён адыдзе праз некалькi хвiлiн.
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shell
sheaf  n. (pl. sheaves) 1. сноп (жыта, пшаніцы і да т.п.) 2. вязка, кпа (паперы), пук
(стрэлаў)
shear  v. (shеarеd, shorn or shеarеd) стрыгчы (авец)
shear off  phr.v. адразаць, адрэзваць
shearer  n. стрыгаль, стрыгальшчык;
стрыгальшчыца
shears  n. pl. нажнцы; garden shears садовыя нажнцы
sheath  n. футляр, футарал; ножны
sheaves  pl. → sheaf
shed1  n. пуня, павець, адрына;

свран;
хлеў; а cow shed кароўнiк
shed2  v. (shed) 1. губляць, скiдаць; The
snake sheds its skin. Змяя скідае скуру; Trees
shed their leaves. Дрэвы скiдаюць лiсце.
2. fml лiць, пралiваць (слёзы); shed blood
пралiваць кроў 3. выпраменьваць, вылучаць
(цяпло) ♦ shed light on smth. пралiваць святлона што-н.
she’d  скар. ад 1. she had 2. she would
sheen  n. бляск; ззянне; hair with а golden
sheen валасыз залатым водбліскам

sheep  n. (pl. sheep) авечка; ♦ а black sheep
паршывая авечка; follow smb. like a sheep слепа хадзць за кiм-н.; а wolf in a sheep’s clothing воўк у авечай шкуры
sheep-dog  n. аўчарка
sheepish  adj. дурнаваты (пра выгляд,
усмешку i да т.п.)
sheepskin  n. аўчына; a sheepskin coat
кажух
sheer  adj. 1. яўны; поўны, абсалютны; by
sheer chance зусм выпадкова; а sheer waste
of time дарэмнае марнаванне часу; sheer
nonsense бязглуздзiца 2. празрысты,

тонкi
(пра тканiну); sheer stockings тонкiя панчохi
3. вертыкальны, стромкi (пра скалу)
sheer off  phr. v. знiкаць, уцякаць

sheet  n. 1. посцілка, прасцiна2. аркуш

(паперы), лiст (шкла) 3. паверхня (вады), шырокая палоска; а sheet of snow снежнае покрыва; The rain came down in sheets. Дождж
лiў як з вядра. ♦ as white as a sheet бледны як
палатно
sheet lightning  n. зарнца
shelf  n. (pl. shelves) 1. палца 2. geol.
шэльф; водмель; рыф ♦ be on the shelf infml
быць старым
 i непатрэбным, быць спсаным
shelﬁsh  n. zool. малюск
she’ll  скар. ад. she will
shell1  n. 1. ракавiна; шкарлупiна, шалупайка (яйка) 2. абалонка 3. mil. гльза (патрона);

shell
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снарад; граната
 ♦ come out of one’s shell вылупіцца, выйсцi са сваёй шкарлупіны; go/
retreаt, etc. into one’s shell замыкацца ў
сваёй шкарлупiне
shell2  v. знiмаць шкарлупiну; shell peas
лушчыць гарох
shell out  phr.v. infml (for) раскашэль
вацца
shelter1  n. 1. прытулак, прыстанiшча;
give/afford shelter прытуляць; ﬁnd shelter
from the wind знайсц зацшак ад ветру
2. сховiшча, укрыцце; аn air-raid shelter
бамбасховiшча
shelter2  v. 1. прытуляць, даваць
 прытулак; укрываць (таксама перан.); shelter smb.
from criticism засцерагаць
 каго-н. ад крытыкi 2. хaваць; хавацца, прытуляцца; shelter
from rain хавацца ад дажджу
shelve1  v. 1. класцi на палцу 2. адкладваць напасля(план, працу)
shelve2  v. паката спускацца (пра пагоркі)
shelves  pl. → shelf
shepherd  n. пастух (авечак)
shepherdess  n. dated пастушка

(авечак)
shepherd’s pie  n. ВrЕ бульбяная
запяканка з мясам
sherbet  n. ВrЕ шарбет
sheriff  n. шэрыф
sherry  n. херас (вiно), шэры

she’s  скар. ад she is
shield1  n. 1. шчыт, шыльда 2. (against)
абарона; абаронца
shield2  v. (from) засланяць, прыкрываць;
абараняць, засцерагаць

 змена; перамяшshift1  n. 1. (in) перамена,
чэнне; a shift of accent ling. перанос нацiску;
a shift of crops севазварот 2. змена (у школе,
на заводзе i да т.п.); work in shifts працаваць пазменна; to be on the night shift працаваць у начную змену

shift2  v. 1. перамяшчаць; перамяшчацца;
shift the blame (onto others) звальваць вiну
(на ншых); shift smb. from job to jоb пераводзiць каго-н. з працы на працу 2. мяняць;
мяняцца; shift from one foot to another пераступаць з нагна нагу; The wind has shifted.
Вецер змянiў напрамак. ♦ shift one’s ground
мяняць погляды; shift for oneself BrE абыходзiцца без (чыёй-н.) дапамогi
shifting  adj. : shifting sand сыпкі пясок
shifty  adj. хтры, лоўкi, спрытны; несумленны; She has shifty eyes. У яе бегаюць
вочкi.

shirtsleeve
shilling  n. шылiнг (манета = 12 пенсам,
1/20 фунта; ужываўся да 1971 г.)
shimmer  v. мiгацець, мiгцець; мільгаць,
паблскваць; The moonlight was shimmering
on the lake. Возера паблiсквала ў святле
поўнi.
shin  n. anat. галёнка
shine1  n. святло, бляск, глянец; give a
shine глянцаваць,
 наводзiць глянец; We’ll go
rain оr shine. Мы паедзем, якое б ні было надвор’е. ♦ take a shine to smb./smth. раптоўна
спадабацца
shine2  v. (shone) 1. ззяць, свяцць, блiшчаць,
зiхацець; His face shone with joy. Яго твар
засвяціўся ад радасцi. 2. (of, in) вызначацца;
быць адметным; He’s a shining example of a
hard-working person. Ён уяўляе сабой яркi
прыклад працавiтасцi 3. (shined) infml чысцiць, глянцаваць (абутак )
shingle  n. 1. галька 2. тонкая дошка;
гонт
shiny  adj. блiскучы; лакiраваны; iльсняны; The cups are clean and shiny. Кубачкi
такiя чыстыя, што аж блiшчаць.
ship1  n. 1. карабель, судна; on board ship
на борце карабля; go by ship падарожнічаць
на карабл ♦ when my ship comes home/
comes in ≅ каля разбагацею
ship2  v. перавозiць па вадзе; грузць на судна; ship oars падымаць вёслы
ship off  phr.v. адправiць, адаслаць
(каго-н., што-н.)
shipbuilding  n. караблебудаванне
ship canal  n. суднаходны

канал
shipment  n. 1. пагрузка (тавару на
карабель); адпраўка (тавараў) 2. груз; партыя тавараў
shipping  n. 1. гандлёвы флот; судны;
The canal is open for shipping. Канал адкрыты
для суднаходства. 2. перавозка, перасылка
грузаў
shipwreck  n. караблекрушэнне;

suffer
shipwreck пацярпець караблекрушэнне
shipyard  n. карабельная верф
shirk  v. выкручвацца, увльваць, ухiляцца
(ад работы, абавязкаў i да т.п.); He shirked
school. Ён прагульваў урокi.
shirt  n. мужчынская кашуля; a dress shirt
прыгожая кашуля (звыч. пад смокiнг); а shirt
front маншка ♦ keep your shirt on! infml не
злуйся!; the shirt off smb.’s back кашуля з
чужога пляча
shirtsleeve  n. рукаў кашулi ♦ in one’s
shirtsleeves без пiнжака, нефармальнa

shiver
shiver1  n. дрыжыкі, дрыготка; уздрыг;

give smb. a shiver прымусіць каго-н. курчыцца ♦ send shivers down smb.’s spine : It
sent shivers down my spine. Ад гэтага ў мяне
мароз па скуры пайшоў.

трэсцiся;
shiver2  v. дрыжэць, уздрыгваць,
shiver with cold трэсцiся ад холаду; shiver at
the thought of... уздрыгваць

ад думкi, што...
shivery  adj. дрыготкі; I feel shivery.
Мяне калоцiць.
shoal1  n. 1. касяк (рыбы) 2. маса, мноства; натоўп; shoals of people мноства людзей
shoal2  n. 1. мель, мелiна, мелкаводдзе

2. pl. shoals скрытыя цяжкасцi

абонебяспекi
shock1  n. 1. удар, штуршок; earthquake
shocks падземныя штуршк 2. узрушэнне;
What a shock you gave me! Як ты мяне напалохаў! 3. med. шок; be in (a state of) shock
быць у шокавым стане
shock2  v. узрушваць,

шакраваць; I was
shocked at the news of her death. Мяне ашаламiла навiна пра яе смерць.
shocking  adj. жахлвы, жудасны; shocking behaviour абуральныя паводзiны; a shocking sight страшэннае вiдовiшча
shock-proof  adj. ударатрывалы,
ударастойкі (пра гадзiннiк)
shock therapy  n. med. шокавая
тэрапя
shoddy  adj. дрэнны,

паганы; shoddy
goods дрэнныя тавары; shoddy work дрэнная
праца
shoe1  n. 1. чаравк, пантофля; strong shoes
моцныя чаравкi; walking shoes пантофлі на
кожны дзень/штодзень 2. падкова ♦ be in
smb.’s shoes ≅ быць у чужой скуры; put oneself in smb.’s shoes паставiць сябе на чыё-н.
месца
shoe2  v. падкоўваць (каня)
shoehorn  n. ражок (для абутку)
shoelace  n. шнурок (чаравiка); do up
one’s shoelaces завязваць шнурк
shoemaker  n. шавец
shoestring  n. : ♦ live on a shoestring
infml жыць на капейкi
shone  past, p.p. → shine
shoo  interj. кш! (ужываецца каб напужаць, адагнаць жывёлу, птушак)
shook  past → shake
shoot1  n. 1. bot. парастак, атожылак, расток;
put out shoots пускаць
 парасткi 2. паляванне;
група паляўнчых 3. здымка (фільма)
shoot2  v. (shot) 1. страляць; shoot an arrow пусцць стралу2. застрэлiць, забць 3. паляваць; be out shooting быць на паляванні
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short
4. несціся, імчацца; An idea shot in his mind.
Яму раптам у галаву прыйшла думка. 5. кдаць; shoot a glance кнуць хуткі

позірк
6. здымаць фільм ♦ be/get shot of smth./smb.
BrE, infml адчапцца ад чаго-н./каго-н.; shoot
a line infml перабольшваць, iлгаць
shoot down  phr.v. застрэлiць; расстраляць; shoot down a plane збiць самалёт
shoot off  phr.v. infml сысц, адысцся
♦ shoot one’s mouth off (about smth.) infml
хвалцца; выдаваць сакрэт
shoot up  phr.v. падскочыць (пра цэны, тэмпературу)
shooting  n. стральба; go shooting хадзць
на паляванне; the shooting season паляўнчы
сезон

shooting star  n. знчка; метэор
shop1  n. 1. магазн, крама; а shop window
вiтрына; а multiple shop; магазн з філіяламі;
а residential shop крама з жылым памяшканнем (для ўладальнiка) 2. майстэрня, цэх (на
заводзе); а closed shop прадпрыемства, якое
прымае на працу толькi членаў прафсаюза
♦ set up shop распачаць справу; talk shop
гаварыць пра службовыя справы (у гасцях)
shop2  v. : go shopping рабць пакупкi, хадзць па магазнах
shop around  phr.v. (for) прыгляд
вацца да цэн, падбіраць тавары
shop assistant  n. прадавец; прадаўшчыца
shopkeeper  n. уладальнiк магазна;
крамнiк; крамніца
shoplifter  n. пакупнк, як крадзе
тавары ў краме
shopper  n. пакупнк; пакупнца
shopping  n. : do the shopping рабць
пакупкi; a shopping bag гаспадарчая сумка
shopping centre  n. гандлёвы
цэнтр
shopping mall  n. гандлёвы пасаж
(крыты)
shop steward  n. цэхавы стараста;
прафсаюзны арганiзатар
shoptalk  n. гутарка на прафесйныя
тэмы (у гасцях)
shore  n. 1. бераг (мора, возера); go on
shore сысцна бераг; two miles off shore дзве
млi ад берага 2. pl. shores lit. зямля, крана;
distant shores далёкiя землi
shorn  p.p. → shear
short1  adj. 1. кароткi, нядоўгi; for a short
time нядоўга; It’s а short distance from here.
Гэта недалёка адсюль; Time is getting short.

short
Застаецца мала часу. 2. : short for; Fran is
short for Francis. Фрэн – скарачэнне ад
Фрэнсiс. 3. нiзкарослы; кароткi; short grass
нзкая трава; He is quite short. Ён малога
росту. 4. недастатковы, няпоўны; be short of
smth. адчуваць недахоп
 чаго-н.; I am short of
time. У мяне мала часу; He’s short of breath.
Ён задыхаецца. 5. (with) рэзкi, грубы (пра
нораў); He has a short temper. Ён мае гарачы
нораў; He was short with me. Ён мне нагрубiў.
6. ломкi, крохкi,

рассыпiсты (пра печыва)
♦ in short карацей; in short supply дэфiцытны; a short cut : I took a short cut through the
ﬁeld. Я пайшоў напрамкi праз поле.
short2  adv. рэзка, раптам; cut short спыняць; рабць перапынак; stop short рэзка спынцца ♦ fall/go/run short (of) вычэрпвацца,
спусташацца, канчацца; He fell short of my
expectations. Ён не апраўдаў маiх спадзяванняў; to cut a long story short карацей кажучы
shortage  n. недахоп, нястача, дэфiцыт;
брак; There is a shortage of potatoes this year.
У гэтым годзе мала бульбы.
shortbread  n. пясочнае печыва
short circuit  n. tech. кароткае замыканне
shortcoming  n. недахоп, загана, слабае месца; expose shortcomings выкрываць
недахопы

скаshorten  v. укарочваць; укарочвацца;
рачаць; скарачацца
shortfall  n. недахоп, дэфіцыт; невыкананне плана выпуску прадукцыі
shorthand  n. стэнаграфiя
shorthand typist  n. стэнаграфст; стэнаграфстка
shortlist  n. канчатковы спіс (на работу, на ўзнагароду і да т.п.); be on the shortlist (for) быць у спсе (на)
short-lived  adj. недаўгавечны; мiмалётны; short-lived happiness нядоўгае шчасце
shortly  adv. 1. хутка, скора; shortly before his departure нeзaдоўга да яго ад’езду

груба; He answered rather
2. рэзка, абрывiста,

shortly. Ён адказаў грубавата.
shorts  n. pl. трусы, шорты

short-sighted  adj. 1. блiзарукi 2. непрадбачлiвы; a short-sighted politician непрадбачлівы палтык
short-term  adj. кароткатэрмiновы;
a short-term agreement кароткатэрміновае
пагадненне
shot1  n. 1. стрэл; take a shot at smb./smth.
стрэлiць у каго-н./што-н. 2. спроба; have
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shovel
a shot at doing smth. спрабаваць зрабць
што-н. 3. удар (пра тэнiс, крыкет i да т.п.)
4. ядро(гарматнае i спартыўнае) 5. стралок
6. кадр, здымак ♦ a big shot infml важная
шышка; like a shot infml (хуткi) як куля; it’s
just a shot in the dark infml ≅ (трапіць) пальцам у неба
shot2  past, p.p. → shoot
should  v. past → shall 1. дапаможны
дзеясл. для ўтварэння : 1) будучага ў прошлым; 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 доктарам; Why should I do this? I навошта мне гэта
рабiць?
shoulder1  n. 1. плячо; across the shoulders у плячах; shrug one’s shoulders пацiскаць плячыма 2. плячо (гары), абочына (дарогi) ♦ put one’s shoulder to the wheel энергчна брацца за справу; give smb. the cold
shoulder холадна сустракаць каго-н.; shoulder to shoulder плячоў плячо; straight from
the shoulder не падумаўшы, усляпую, адразу
shoulder2  v. 1. узвальваць на плечы;
браць на сябе (адказнасць, працу i да т.п.)
2. адштурхоўваць убок; shoulder one’s way
працiскацца, прапхвацца (плячыма)
shoulder-blade  n. anat. лапатка

shoulder-length  adj. да плячэй;
shoulder-length hair валасыда плячэй
shouldn’t  скар. ад should not
shout1  n. крык; shouts of joy радасныя
крыкi
shout2  v. крычаць;
 shout for joy/in pain
крычаць ад радасцi/болю; shout at smb. крычаць на каго-н.; shout for help прасць ратунку
shout down  phr.v. перакрычаць,
заглушыць крыкам
shove  v. 1. пiхаць 2. infml засоўваць; высоўваць; He shoved his head out of the window.
Ён высунуў галаву з акна.
shove off  phr.v. infml адыходзiць, выбiрацца; Shove off! Iдзi прэч!
shovel1  n. шуфель; чарпак; коўш
shovel2  v. шуфляваць; shovel snow зграбаць снег шуфлем; shovel grain перакдваць
збожжа шуфлем

show
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show1  n. 1. спектакль; вiдовiшча, шоу
2. паказ, дэманстрацыя, выстава; а ﬂower
show выстава кветак; be on show быць выстаўленым, паказаным 3. выгляд; make a show of
sympathy рабць выгляд, быццам спачуваеш;
put up a good show добра сябе паказаць
(у якой-н. справе); It’s just all show. Гэта адна
паказуха. ♦ for show для знешняга эфекту;
а show of hands галасаванне шляхам узняцця рук
show2  v. (showed, shown) 1. паказваць, дэманстраваць 2. сведчыць 3. вадзць (па горадзе)
show bill  n. тэатральная афша
shower1  n. 1. лвень, залева, пралiўны
дождж; We were caught in a shower. Мы трапiлi пад моцны дождж; а shower of insults
град абраз, зняваг 2. душ; take/have a shower
прымаць душ
shower2  v. 1. асыпаць; сыпацца; shower
honours on smb. ушаноўваць каго-н.;
 He was
showered with gifts. Яго засыпалi падарункамi. 2. мыцца пад душам
showman  n. (pl. -men) 1. шоўмен;

спецыялст па арганiзацыi канцэртаў, шоу
2. : He’s a real showman. Ён умее сябе паказаць.
shown  p.p. → show
show-off  n. 1. задаванне, выстаўленне
2. infml хвалько; пазёр
showpiece  n. 1. экспанат 2. рэч выдатнай якасці
showroom  n. выставачная зала
showy  adj. derog. кдкi; безгустоўны;

разлчаны на эфект; showy behaviour паказныя
паводзiны
shrank  past → shrink
shrapnel  n. шрапнель
shred1  n. 1. шматок, кавалачак; абрэзак;

tear smth. to shreds infml iрваць, драць што-н.
на шматк; раскрытыкаваць моцна 2. часцнка, мiзэрная колькасць ♦ not a shred of truth
нi кроплi праўды
shred2  v. драць на шматк, кавалкi
shrew  n. 1. zool. землярыйка 2. dated мегера, злюка
shrewd  adj. пранклiвы; кемлiвы; разумны; a shrewd remark трапная заўвага; make
a shrewd guess дакладна ўгадаць
shriek1  n. пранзлiвы крык, лямант; give
a loud shriek моцна закрычаць
shriek2  v. (with) пранзлiвa крычаць, лямантаваць; shriek with laughter вішчаць ад
смеху

shuck
shrill  adj. 1. прарэзлiвы; рэзкi, вiсклвы;
а shrill whistle прарэзлiвы свiст 2. шумны,
неўтаймаваны; shrill protests шумныя пратэсты
shrimp  n. дробная крэветка
shrine  n. 1. рака; магльны склеп; маўзалей; a shrine with relics рака з мошчамi
2. алтар, храм; прошча; месца пакланення;
a national shrine нацыянальная святыня

shrink  v. (shrank, shrunk) сцiскацца,
збягацца (пра тканiнy); shrink from doing
smth. fml пазбягаць рабць што-н.
shrink away  phr.v. адступць,
адскочыць; адхiлцца, адхінуцца
shrink back [phr.v. = shrink away
shrinkage  n. скарачэнне,

сцiсканне;
усадка, усушка
shrivel  v. высушваць; зморшчваць;
маршчыніцца, ссыхацца; The leaves shrivelled
(up) in the sun. Лiсточкi скруцiлiся ад сонца;
He has a shrivelled face. У яго маршчыністы
твар.
shroud1  n. 1. relig. саван, плашчанца;
the shroud of Turin Турынская плашчанца
2. покрыва; а shroud of snow снежнае покрыва; in a shroud of mystery ахутаны таямнцаю
shroud2  v. хаваць, ахутваць; shrouded in
mist ахутаны туманам;

crime shrouded in
mystery схаванае злачынства
Shrove Tuesday  n. ≅ апошнi
дзень масленiцы (звычайна аўторак)
Shrovetide  n. ≅ Масленiца
shrub  n. 1. куст; shrub roses куставыя ружы 2. AmE шраб, фруктовы
 сок з вадою i во-
цатам; raspberry shrub малнавы шраб
shrubbery  n. 1. кустоўе 2. хмыз,
хмызняк
shrug  v. : shrug one’s shoulders пацiскаць
плячыма

shrug off  phr.v. адхiляць (што-н.);
адмахвацца, адкручвацца (ад чаго-н.); He had
a way of shrugging off criticism. Ён умеў адмятаць крытыку.
shrunk  p.p. → shrink
shrunken  adj. зморчшаны, маршчыністы; shrunken cheeks шчокi ў зморшчынах
shuck1  n. 1. шалупайка, шалупна, шкарлупна (арэха); pl. shucks лузга, шалупнне
2. лухта ♦ not worth shucks infml ≅ паўшэлега не варты; I don’t care shucks about it.
Мне напляваць.
shuck2  v. лушчыць (гарох, арэхi i да т.п.)

shudder
shuck off  phr.v. : shuck off а bad
habit пазбавiцца кепскай звычкi
shudder1  n. дрыжыкi, уздрыг; It gave me
the shudders. У мяне мароз па скуры пайшоў.
shudder2  v. (with) уздрыгваць; shudder
with cold дрыжаць ад холаду; shudder to
think of smth. дрыжаць ад думкі аб чым-н.
shufﬂe1  n. 1. шарканне, шорганне (нагамi) 2. перабiранне, ператасоўка; give smth. a
good shufﬂe добра што-н. ператасаваць 3.
шафл (народны танец пад валынку)
shufﬂe2  v. 1. шоргаць, шаркаць (нагамi)
2. тасаваць (карты) 3. падманваць, хiтрыць;
Don’t shufﬂe. Не хiтры.
shufﬂe off  phr.v. : shufﬂe off responsibility перакладаць адказнасць (на iншых)
shun  v. пазбягаць, трымацца ўбаку; асцeрагацца; shun temptation не паддавацца спакусе
shunt  v. 1. пераводзiць на запасны пуць
(пра цягнік) 2. infml адкладваць, класцi пад
сукно; shunt the conversation towards more
pleasant topics пераводзiць размову на больш
прыемныя тэмы
shush  interj. шш! цха!
shut  v. (shut) зачыняць; зачыняцца; shut
one’s eyes заплюшчваць вочы; shut an umbrella згортваць парасон; shut one’s ears to
smth./smb. не хацець слухаць, затыкаць вушы; shut one’s eyes to smth. закрываць вочы
на што-н., не хацець бачыць ♦ shut one’s
mouth slang закрыць рот, замоўкнуць; Shut
your mouth! Заткніся!
shut away  phr.v. : shut oneself away
жыць у адзiноце, жыць самотна
shut out  phr.v. засланяць, загароджваць; shut out light/noise не прапускаць святло/шум
shut up  phr.v. 1. замыкаць; зачыняць
2. infml замоўкнуць; Shut up! Змоўкнi!
shutdown  n. закрыццё (прадпрыемства), спыненне працы
shut-eye  n. infml сон; get a bit of shuteye крыхупаспаць
shutter  n. 1. аканца 2. затвор фотааб’ектыва ♦ put up the shutters infml закрыць
(якую-н. справу)
shuttle1  n. 1. чаўнок (швeйнай машынкi)
2. рэгулярная сувязь памж двума пунктамi
(у авiяцыі); а shuttle bus маршрутка; а shuttle service рух туды i назад; «чаўночныя»
рэйсы; shuttle diplomacy чаўночная дыпламатыя; I’m ﬂying to Boston on the shuttle. Я лячу
ў Бостан на самалёце мясцовага прызначэння.
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sick headache
shuttle2  v. рухаць; рухацца (назад i наперад)
shuttlecock  n. мячык з пёрамi (для
бадмiнтона), валан
shy1  adj. 1. нясмелы, сарамлвы, сарамяж
лівы, нелюдзмы; He makes her feel shy. Яна
бянтэжыцца перад iм. 2. (of) баязлвы; be shy
of smth. баяцца чаго-н. ♦ оnce beaten, twice
shy ≅ апёкшыся малаком, i вадустудзць будзеш
shy2  v. адступаць, спыняцца (перад чым-н.);
вагацца, хiстацца;

He will never shy to do it.
Ён зробіць гэта не задумаўшыся.
shy away  phr.v. (from) пазбягаць,
ухiляцца,

выкручвацца; He has shied us away
lately. Ён пазбягаў нас апошнiм часам.
shyness  n. сарамлвасць, сарамяжлівасць, нясмеласць; Shyness came over her.
Яна засаромелася.
shyster  n. infml цёмны дзялок, цёмная
асоба
Siamese cat  n. сiямскi кот
Siamese twins  n. pl. сiямскiя
блiзняты
Siberіan  n., adj. сiбiрак; сібірачка;
сiбрскi; a Siberian husky сiбрская лайка
(сабака)
sibilant  n. ling. шыпячы абосвiсцячы
(гук), сiбiлянт
sibling  n. fml родны брат; родная сястра; siblings дзецi адных бацькоў; sibling rivalry дзiцячая зайздрасць
sic  adv. лацін. (паказвае на дакладную адпаведнасць арыгiналу): sic itur ad astra так
шлях да зорак
sick1  n. 1. the sick хворыя; heal the sick лячыць хворых 2. infml прыступ вантаў, рвота
sick2  adj. 1. хворы; be sick хварэць 2. infml
(of) стомлены; I’m sick of waiting here. Мне
надакучыла чакаць тут. ♦ fall sick (with
smth.) захварэць (на што-н.); make smb. sick
надакучыць 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 адчуваць сябедрэнна
sick bay  n. карабельны лазарэт
sickbed  n. ложак хворага
sicken  v. BrE 1. выклiкаць агду; I was
sickened at the sight… Мне стала агiдна, калi
я ўбачыў… 2. (for) захварэць; sicken for
mumps захварэць на свнку
sickening  adj. гадкi, агдны; a sickening sight агднае вiдовiшча
sick headache  n. med. мiгрэнь

sickle
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sickle  n. серп
sick leave  n. водпуск з-за хваробы; be
granted sick leave атрымаць водпуск з-за
хваробы; be on sick leave быць на бюлетэнi
sick list  n. 1. спiс хворых 2. бюлетэнь,
бальнчны лiст; be on the sick list быць на
бюлетэнi
sickly  adj. 1. хваравты; a sickly plant
кволая раслна; a sickly smile бязрадасная
ўсмешка 2. моташны, моташлiвы; а sickly
green colour ядавта-зялёны колер
sickness  n. 1. хвароба 2. млоснасць
sickness beneﬁt  n. BrE дапамога

па хваробе (дзяржаўная), выплата па бюлетэнi
sick pay  дапамога па хваробе (выплачваецца прадпрыемствам)
side1  n. 1. бок (у розных значэннях); the
other side of the street друг бок вулiцы;

the
right/wrong side of cloth правы (добры)/левы
бок тканны; sit at/by smb.’s side сядзець збоку ад каго-н. 2. край, абочына; схiл, адхон
(гары); at the side of the road на абочыне
дарогi 3. старана, бок (у спрэчцы); пазцыя,
пункт гледжання, падыход;
 keep one’s side of
smth. прытрымлiвацца свайго пунктa гледжання наконт чаго-н. 4. лнiя (сваяцтва);
He’s a cousin on my father’s side. Ён мне стрыечны брат з боку бацькi. ♦ come down on one
side of the fence or the other зрабць выбар
памж дзвюмa альтэрнатывамi; get on the
right side of smb. выклiкаць прыхльнасць у
каго-н. да сябе; let the side down падводзiць
каго-н. (у справах); on/from all sides; on/from
every side з усх бакоў, адусюль; on the right/
wrong side of (forty, ﬁfty) : He’s on the right
side of forty. Яму за сорак; on the side : work
on the side працаваць, падзарабляць у ншым
месцы; be on the side of smb. быць на чым-н.
баку; Whose side are you on? На чыім ты
баку?; side by side побач, поруч; take sides
(with smb.) узяць чый-н. бок
side2  v. (with) станавцца на (чый-н.) бок;
аб’ядноўвацца, групавацца; They sided against us. Яны аб’ядналіся супраць нас.
sideboard  n. 1. буфет, сервант 2. pl.
sideboards бакенбарды
sideburns  n. pl. = sideboards
sidecar  n. брычка матацыкла, бакавы
прычэп
side dish  n. гарнр; салата (што падаецца да мясной або рыбнай стравы)
side effect  n. pl. side effects med. пабочныя эфекты (лекаў)

sidewalk
side issue  n. пабочнае, другаснае пытанне
sidekick  n. infml 1. памочнік; памочніца 2. неразлучны, шчыры сябар
sidelight  n. 1. BrE падфарнiк 2. : give
a few sidelights on smth./smb. даваць няпоўную iнфармацыю аб чым-н./кiм-н.
sideline  n. неасноўная

праца; тавары,
якя не з’яўляюцца галоўнымi; Writing is his
sideline. Ён мае пабочны заробак ад таго,
што пiша (артыкулы, эсэ i да т.п.).
sidelong  adj. бакавы, касы; накiраваны ўбок; She gave me a sidelong glance. Яна
паглядзела на мяне скоса.
side-on  adv. BrE збоку; The car hit us
side-on. Mашына стукнула нашу збоку.
sidereal  adj. astron. зоркавы, сiдэрычны; sidereal time зоркавы час
side road  n. бакавая дарога, аб’езд
side-saddle  n. дамскае сядло
sideshow  n. 1. iнтэрмедыя; a circus
sideshow цыркавая рэпрыза 2. што-н. няважнае, неiстотнае
sideslip  v. 1. хiлцца на крыло(пра самалёт); заносiць убок (пра машыну) 2. паслiзнуцца; спатыкнуцца
sidesplitting  adj. infml вельмi смешны, пацешны; He gave a sidesplitting account
of the trip. Калi ён расказваў пра падарожжа,
мы хапалiся за бакi.
sidestep1  n. прыступка; падвясная лесвiчка
sidestep2  v. 1. адступаць убок 2. ухiляцца (ад удару); адхiляцца (ад пытання); sidestep responsibility перакладаць адказнасць;
sidestep facts замоўчваць

факты
side street  n. бакавая вулiца, вулач
ка, завулак
sidestroke  n. sport плаванне на
баку
sideswipe  n. 1. AmE удар збоку,
 удар
у бок 2. infml (at) выпадковая заўвага; «шплька»; She couldn’t resist a sideswipe at the actor.
Яна не магла не адпусцiць «шпiльку» у бок
акцёра.
sidetrack1  n. запасны пуць (на чыгунцы)
sidetrack2  v. перавесцi
 размову
 на ншую тэму

sideview  n. вiд збоку; профiль
sidewalk  n. AmE тратуар; a sidewalk
artist вулiчны мастак (якi малюе на тратуары)

sideways
sideways  adj., adv. 1. бакавы; збоку;
а sideways glance позiрк скоса 2. убок, бокам; turn sideways павярнуцца бокам
siding  n. 1. = sidetrack 2. AmE шалёўка
sidle  v. 1. рухацца бокам; весцi абоставiць бокам 2. прабiрацца бачком, крадком
siege  n. аблога, асада; raise/lift a siege
зняць асаду ♦ lay siege to smth. акружаць,
асаджаць што-н.; under siege у асадзе
sienna  n. сiена, вохра (фарба); burnt sienna чырванавата-карычневая фарба
siesta  n. сiеста, паўдзённы адпачынак;
have/take a siesta прылегчы, задрамаць днём
sieve1  n. ста, рэшата; put ﬂour through a
sieve прасейваць муку♦ a memory/mind like
a sieve infml : I have a memory like a sieve. У
мяне галава як сіта.
sieve2  v. прасейваць
sift  v. 1. (from) прасейваць, адсейваць; The
snow sifted softly. Снег цiха сыпаўся. 2. (through)
пльна аналiзаваць, разглядаць (факты, аргументы i да т.п.); sieve a question to the
bottom разабрацца ў якм-н. пытаннi да
канца
sifter  n. ста; а ﬂour sifter ста для мук
sigh1  n. уздых; breathe/utter/heave/give
a sigh уздыхаць; I breathed a sigh of relief.
Я ўздыхнуў з палёгкай.
sigh2  v. 1. уздыхаць; sigh with pleasure уздыхаць ад задавальнення. 2. lit. (for) тужыць,
сумаваць; sigh for home сумаваць па доме
sight1  n. 1. зрок; long/short sight дальназоркасць/блізарукасць; lose one’s sight слепнуць 2. поле зроку; be in/within sight быць
бачным; be out of sight быць нябачным 3. позiрк; at the sight of smth./smb. убачыўшы
што-н./каго-н. 4. вiд, вiдовiшча; а sore sight
нiкчэмнае вiдовiшча

5. выдатная

мясцна (горада), славутасць; see the sights аглядаць
славутыя мясцны ♦ at ﬁrst sight на першы
погляд; at/on sight адразу, без падрыхтоўкi;
catch sight of smb./smth. убачыць 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 трымаць што-н./каго-н.
у полi зроку; не выпускаць з-пад увагi; lose
sight of smth. губляць што-н. з поля зроку;
оut of sight, out of mind з вачэй сышоў – i з
памяцi звалўся
sight2  v. fml 1. заўважаць, бачыць; After
months at sea we sighted land. Пасля многiх
месяцаў у моры мы ўбачылi зямлю. 2. сачыць, назiраць (за зоркамi)
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signet
sighted  adj. 1. вiдушчы 2. (кампанент
складанага слова): weak-sighted са слабым

зрокам
sightless  adj. сляпы; sightless species
of bat невiдушчыя вды кажана
sightread  v. (sightread) iграць або
пець з лiста (па нотах); чытаць з лiста (ноты, тэкст)
sightseer  n. турыст, экскурсант
sightseeing  n. агляд славутых месцаў;
go sightseeing аглядаць славутасці
sign1  n. 1. прыкмета, смвал; а sign of
rain прыкмета
 дажджу; as a sign of respect у
знак павагi; а sign of the times адзнака часу;
There is no sign of him anywhere. Яго нiдзе не
бачна. 2. знак, абазначэнне; шыльда; trafﬁc
signs дарожныя знакi 3. знак, сiгнал, жэст;
make a sign of the cross перахрысццца
4. знак задыяка
sign2  v. 1. падпсваць; падпсвацца, распсвацца; sign a contract падпсваць кантракт;
I signed for the parcel. Я распiсаўся, што атрымаў пасылку. 2. рабць знак (рукою); He
signed me to be quiet. Ён падаў знак, каб я
маўчаў.
sign away  phr.v. перадаваць
(правы)
sign in [ phr.v. зарэгiстравацца ў гатэлі
sign on [ phr.v. запiсацца добраахвотнiкам (у войска)
sign out [ phr.v. выпісацца з гатэля
sign over [ phr.v. = sign away
sign up [phr.v. = sign on
signal1  n. (of/for) сiгнал, знак; а distress signal сiгнал бяды; а trafﬁc signal святлафор; on а signal па камандзе
signal2  v. сiгналiзаваць, сігналіць, падаваць знак; signal a message перадаваць паведамленне
signal box  n. BrE сiгнальная будка
signally [ adv. прыкметна, яўна; fail signally правалцца з трэскам
signalman  n. BrE (pl. -men) 1. сувязст 2. сігнальшчык
signatory  n. fml (to/of) : signatories to
a treaty краны, якя падпісалі пагадненне

signature  n. подпiс; аўтограф; put
one’s signature to a document паставiць подпiс пад дакументам
signature tune  n. BrE музычная
застаўка; мелодыя перад пачаткам або ў
канцыперадачы; пазыўныя (на радыё)
signet  n. пячаць, пячатка; King’s/
Queen’s signet каралеўская пячаць

signet ring
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signet ring  n. пярсцёнак з пячаткаю
signiﬁcance  n. 1. значэнне, сэнс;
What’s the signiﬁcance of this symbol? Што
азначае гэты сiмвал? 2. значнасць, важнасць;
а matter оf great signiﬁcance справа вялкай
важнасцi; attach signiﬁcance надаваць значэнне
signiﬁcant  adj. 1. значны, важны;
iстотны 2. шматзначны, выразны; a signiﬁcant look выразны позiрк
signiﬁcantly  adv. 1. значна 2. важна, выразна
signiﬁcation  n. ling., fml змест,
значэнне; the signiﬁcation of the word значэнне слова
signify  v. 1. fml значыць, азначаць,
мeць значэнне; It doesn’t signify. Гэта не мае
значэння. 2. паказваць, выказваць; signify
one’s agreement by nodding паказваць сваю
згоду кiўком галавы
sign language  n. 1. мова жэстаў 2. ling. кiнетычная мова

signpost  n. паказальнiк дарог,
паказальны слуп
silage  n. слас; silage crop сласная
культура; a silage tower сласная вежа
silence1  n. 1. цiшыня; in dead silence у
мёртвай цiшы; keep/break silence захоўваць/

парушаць цiшыню 2. маўчанне;

in silence
моўчкi; Silence gives consent. Маўчанне – знак
згоды. ♦ silence is golden маўчанне – золата
silence2  v. 1. прымушаць замоўкнуць,

супакойваць 2. заглушаць; silence а noise
заглушаць шум
silencer  n. BrE глушыцель, глушыльнiк
silent  adj. 1. цхi; бязгучны, бясшумны; a silent volcano патухлы вулкан; silent
spirit ачышчаны спiрт 2. маўклвы; keep/remain silent маўчаць; fall silent замаўчаць
3. нямая (лiтара)
silent ﬁlm  n. нямыфiльм
silent majority  n. the silent
majority маўклвая большасць; joc. насельнікі таго свету ♦ join the silent majority адправіцца да продкаў
silent partner  n. AmE пасўны
партнёр кампаніі
silhоuette1  n. сiлуэт; smth. shown in
silhouеtte сiлуэтная выява
silhouеtte2  v. вызначацца; silhouеtte
against the sky вырысоўвацца на фоне неба
silica  n. chem. крэмназём, кварц; silica
brick сiлiкатная цэгла

silver jubilee
silicate  n. chem. сiлiкат
silicon  n. chem. крэмнiй
silicosis  n. (pl. silicoses) n. med. сiлiкоз
silk  n. шоўк; raw silk шоўк-сырэц; be
dressed in silks хадзць у шаўках ♦ as smooth
as silk гладкi як шоўк
silken  adj. lit. шаўкавсты; гладкi; мяккi; a silken voice мяккi, прыемны голас

silkworm  n. шаўкоўнiчны чарвяк,
тутавы шаўкапрад
silky  adj. 1. шаўкавсты 2. прыемны,
далікатны; silky manners мяккiя

манеры
sill  n. 1. падаконнiк, падаконне 2. парог
(дзвярэй)
sillabub  n. узбтыя вяршкз вiном
silly1  n. infml дурнца; блазан; Don’t be
such a silly! Не будзь дурнем!
silly2  adj. дурны, неразумны; a silly thing
глупства; a silly mistake дурацкая памылка;
scared silly адурэлы ад страху; Don’t be silly!
Не рабi глупства!; You silly boy! Дурненькi
ты! ♦ go silly over a woman страцiць розум
ад кахання да жанчыны;

the silly season BrE
мёртвы сезон; жнвень i верасень (час парламенцкiх канiкулаў)
silo  n. (pl. -os) сласная яма або вежа;
а silo cutter сiласарэзка
silt1  n. глей, буза, мул
silt2  v. асядаць глеем
silt up  phr.v. засмечваць, забiваць
(глеем); засмечвацца, заглейвацца; The sand
has silted up the mouth of the river. Пясок забiў
усё вусце ракi.
silty  adj. глeiсты, глейкі, мулісты; silty
rocks глеiстыя скалы
silvan  adj. ляссты; лясны; silvan
glades лясныя паляны
silver1  n. 1. серабро, срэбра; ﬁne silver
чыстае серабро2. срэбныя манеты; ₤ 5 in silver 5 фунтаў серабром 3. сярэбраныя вы-
рабы; table silver сталовае срэбра
silver2  adj. сярэбраны, срэбны; silver
hair сiвыя валасы♦ speech is silver, silence is
golden cлова – серабро, маўчанне – золата
silver3  v. серабрыць; серабрыцца; пакрываць серабром; His hair is silvering. У яго
з’яўляецца сiвiзна.
silver birch  n. bot. серабрыстая бяроза
silver-haired  adj. сiвы, з сiвымi валасамi
silver jubilee  n. сярэбраны юбiлей (25 гадоў)

silver maple
silver maple  n. bot. серабрысты клён
silver medal  n. сярэбраны медаль
silver-plated  adj. пакрыты срэбрам; silver-plated dishes срэбраны посуд
silverside  n. шынка, кумпяк
silversmith  n. сярэбраных спраў майстар
silver spoon  n. сярэбраная лыжка;
багацце ♦ be born with a silver spoon in one’s
mouth ≅ нарадзцца ў кашулi
Silver State  n. AmE, infml the Silver
State «Срэбны

штат» (назва штата Невада)
silver thaw  n. галалёдзіца
silver-tongued  adj. красамоўны;

саладкамоўны, лiслвы
silverware  n. сталовае серабро, вырабы са срэбра
silver wedding  n. сярэбранае

вяселле (25 гадоў сумеснага жыцця)
silvery  adj. 1. серабрысты; а silvery
surface серабрыстая паверхня 2. чысты, ясны, меладычны (пра гук); а silvery voice серабрысты голас (жаўрука)
simian  adj. малпападобны
similar  adj. (to, in) падобны (да); a similar system аналагчная сiстэма; We have
similar tastes. У нас падобныя густы.
similarity  n. (to, in) падабенства;
There are points of similarity between them.
Паміж iмі ёсць нейкае падабенства.
similarly  adv. таксама, такм чынам;
She was late, and I similarly was delayed. Яна
спазнiлася, i я таксама затрымаўся.
simile  n. ling. параўнанне;

Her style is
rich in similes. Яе стыль багаты на параўнаннi.
simmer1  n. павольнае кiпенне, закiпанне; keep at a simmer/on the simmer падтрымлiваць павольнае кiпенне
simmer2  v. 1. трымаць на малым агн;
кiпець на малым
 агн2. (with) булькаць, булькацець; бурлць; simmer with indignation
кiпець ад абурэння; Ideas were simmering at
the back of his mind. У глыбiнi яго свядомасцi
раiлiся думкi.
simmer down  phr.v. infml супакоiцца, перакіпець
simoom  n. самум (вецер)
simper1  n. манерная ўсмешка, ухмылка
simper2  v. манерна ўсмiхацца, гаварыць (што-н.) з дурнаватай ухмылкай; simper consent паказваць згоду ўхмылкаю
simple  adj. 1. просты, нескладаны;

a simple statement comput. просты аператар
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simulation
2. немудрагелiсты, просты; sіmple food звычайная ежа;
 simple people просты люд 3. элементарны, нераскладальны; а simple sentence ling. просты сказ 4. прастадушны, наўны; дурнаваты; as simple as a child шчыры
як дзiця 5. яўны, вiдавочны; simple facts голыя факты; the simple truth шчырая праўда
simple fraction  n. math. просты
дроб
simple fracture  n. med. невялкі
пералом
simple-hearted  adj. прастадушны, няхтры
simple interest  n. ﬁnance просты
працэнт
simple machines  n. pl. найпрасцейшыя прылады (кола, клiн i да т.п.)
simple-minded  adj. 1. няхтры
2. тупаваты, дурнаваты; a simple-minded approach праставатае стаўленне
simpleton  n. dated прасцяк; прасцячка; дурань; дурнца
simplicity  n. 1. прастата, несклада-
насць 2. прастадушнасць; няхтрасць; the
simplicity of character прастадушнасць, няхтрасць; simplicities of cottage life цхiя ра-
дасцi вясковага жыцця; for the sake of simplicity дзеля прастаты; каб было прасцей;
She is simplicity itself. Яна сама наiўнасць.
simpliﬁcation  n. спрашчэнне
simplify  v. спрашчаць, рабць менш
складаным; simplify a problem палегчыць
праблему
simplistic  adj. derog. спрошчаны
simply  adv. 1. проста, нескладана; live
simply жыць проста 2. (ужываецца для
ўзмацнення) проста, абсалютна; I simply refuse to go! Я проста адмаўляюся ехаць!; It’s
simply unbelievable! Проста неверагодна!
3. толькi, проста; I bought the house simply
bеcause it was large. Я купiў дом проста таму,
што ён вялiкi.
simulate  v. 1. сiмуляваць, прыкдвацца; simulated joy прытворная радасць 2. мадэлраваць, мадуляваць; узнаўляць 3. каправаць, iмiтаваць; simulate smb.’s voice імітаваць чый-н. голас; падрабляць голас пад
чый-н.
simulated  adj. падроблены, фальшывы; simulated pearls штучны жэмчуг;
а simulated ﬂight мадэляваны палёт
simulation  n. 1. сiмуляцыя, прыкдванне, прытворства; the simulation of sympathy прытворнае спачуванне 2. прыпадабненне; a simulation fur штучнаe футра

simulator
simulator  n. трэнажор
simultaneity  n. адначаснасць,
адначасовасць
simultaneous  adj. (with) адначасовы, адначасны; simultaneous translation
сiнхронны пераклад; be simultaneous with
smth. супадаць у часе (з чым-н.)
sin1  n. 1. грэх; a life of sin грэшнае жыццё;
commit a sin саграшыць 2. загана, недахоп;

хба; It’s a sin to stay indoors today. Грэх сядзець сёння дома. ♦ as ugly as sin : She is as
ugly as sin. infml Яна такая страшная, як смяротны грэх; like sin ярасна, апантана, вельмi
моцна; It was raining like sin. Дождж лiў як з
вядра.
sin2  v. (against) грашыць; парушаць (правілы); sin against the laws of society парушаць законы грамадства
since1  adv. з той пары, з таго часу; I haven’t seen him since. Я не бачыў яго з тых часоў; not long since нядаўна; ever since з тых
часоў, увесь час
since2  prep. з; since 10 o’clock з 10 гадзн
since3  conj. 1. з таго часу, як; It is a long
time since I saw him last. Прайшло шмат часу
з той пары, як я яго бачыў апошнi раз.
2. тамушто, паколькi; Since you are ill, I’ll go
alone. Паколькi ты хворы, я паеду адзiн.
sincere  adj. шчыры, чыстасардэчны;
sincere friendship сапраўднае сяброўства; It’s
my sincere belief that... Я шчыра веру, што…
sincerely  adv. шчыра ♦ Yours sincerely BrE, fml Шчыра Ваш/Ваша (у канцы лiста)
sincerety  n. шчырасць, чыстасардэчнасць; In all sincerety I thought that... Я i праўда лiчыў, што…
sine  n. math. снус; sine curve сiнусоiда
sine die  adv. fml, law, лацiн. без
вызначэння даты; adjourn sine die адкладваць на нявызначаны тэрмiн (сеciю, сустрэчу
i да т.п.)
sinew  n. 1. сухажылле, жыла 2. pl. sinews мускулатура; фiзчная сла; моц, энергія;
moral and intellectual sinew маральная i
iнтэлектуальная ўстойлiвасць

3. lit. аснова,
апора; sinews of war ваенны бюджэт
sinewy  adj. мускулiсты, жылiсты;

а
sinewy piece of beef жылiсты кавалак ялавiчыны
sinful  adj. грэшны; распусны; sinful
deeds грэшныя справы
sing  v. (sang, sung) 1. (for, to) спяваць;
sing to a guitar спяваць пад гiтару; sing smb.
to sleep люляць,
 закалыхваць каго-н. 2. гу-
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sing-song
дзець (пра вецер); звiнець (у вушах); свiстаць
(пра кулю) 3. праслаўляць; sing smb.’s/
smth.’s praises хвалць, усхваляць каго-н./
што-н. ♦ sing a different tune змянць тон
sing up  phr.v. BrE спяваць мацней
singe  v. асмальваць, смалць ♦ singe
one’s feathers/wings ≅ апячыся на чым-н.;
singe one’s reputation псаваць, плямiць

сваю
рэпутацыю
singer  n. 1. спявак; спявачка; a folk song
singer выканаўца народных песень 2. пеўчая
птушка; пяюха
singing  n. спевы; a singing teacher настаўнік спеваў; take singing lessons браць
урокi спеваў; singing in the ears звон у вушах
single1  adj. 1. адзны, адзнкавы; There
isn’t a single ticket left. Не засталося нiводнага
бiлета. 2. асобна ўзяты; а single bed аднаспальны ложак; а single room пакой на aднаго 3. халасты, адзiнокi (мужчына) 4. прыдатны ў адзн канец (пра бiлет); а single
ticket білет у адзн канец
single2  v. раздзяляць;
 раздзяляцца
single out  phr.v. адбiраць, выбiраць,
вылучаць; single out smb. for а reward прадстаўляць каго-н. да ўзнагароды
single-breasted  adj. аднабортны
(пра гарнiтур)
single-decker  n. аднапавярховы
аўтобус
single-handed  adj. 1. аднарукi
2. якпрацуе без дапамогi; выкананы без дапамогi; single-handed efforts аднабаковыя
намаганнi

sinlge-minded  adj. 1. прастадушны, шчыры, прамы2. мэтанакiраваны
single parent  n. : a single-parent
family сям’я, у якой застаўся толькі адзн з
бацькоў
singles  n. pl. 1. партыя

(у тэнiс, гольф
i да т.п.), у якой удзельнiчаюць толькi двое
2. адзiнокiя;

а club for singles клуб для адзiнокiх
singlet  n. BrE 1. фуфайка 2. майка,
нацельнiк; цяльняшка
singly  adv. асобна, паасобку, індывідуальна; singly or in groups паасобку
 абогрупамі
singsong1  n. 1. чытанне нараспеў;
speak in singsong гаварыць нараспеў 2. BrE
спевы хорам у сваёй кампанii; a singsong
round the campﬁre спевы ля вогнiшча
sing-song2  adj. вымаўлены нараспеў;
манатонны; in a sing-song manner манатонна

singular
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singular1  n. ling. the singular адзiночны лiк; in the singular у адзiночным лку
singular2  adj. 1. ling. адзiночны (лік)
2. fml незвычайны; выключны; своеасаблвы;
рэдкi; a person of singular honesty чалавек
выключнай сумленнасцi; a singular adventure дзўная прыгода
singularity  n. fml арыгiналь
насць, непаўторнасць, своеасаблвасць; the
singularity of manners незвычайнасць манер
singularly  adv. fml незвычайна,
надзвычайна, асаблва; singularly hоnest
надзвычайна сумленны
sinister  adj. 1. злавесны, вусцішны;
няшчыры, нзкi; а sinister inﬂuence кепскi
ўплыў; sinister affections ганебныя схльнасцi; а sinister place гблае месца 2. дрэнны,
паганы, благ; а sinister face пануры твар
sink1  n. 1. ракавiна (водаправода); а kitchen sink кухонная ракавiна; мыйка 2. злiў,
сцёк, сцёкавы калодзеж; клаака

sink2  v. (sank, sunk) 1. тануць, патанaць
2. тапць (судна), затапляць (мясцовасць)
3. асядаць; апускацца; I sank into an armchair.
Я апусцiўся ў крэсла. 4. падаць; знiжацца
(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 тануць
як тапор; sink or swim ≅ абопан абопрапаў
sinker  n. грузла (для рыбнай лоўлi)
sinless  adj. fml бязгрэшны
sinner  n. грэшнiк; грэшнiца; saints and
sinners святыя i грэшнікі
sinologist  n. кiтаязнавец, сiнолаг
sinology  n. кiтаязнаўства, сiналогiя
sinuosity  n. fml 1. хвалiсты рух; звлiна; завлiна, выгiн
 2. pl. sinuosities складаныя шлях; перыпетыі
sinuous  adj. lit. звлiсты, завлісты;
крывы, пакручасты; the river’s sinuous
course звлiстае рэчышча рак
sinus  n. anat., bot. пазуха
sinusoid  n. math. сiнусоiда
sip1  n. глыток; невялкая колькасць; take
a sip каўтнуць, сербануць, хлебануць, глытнуць; take a sip of wine выпiць глыток вiна
sip2  v. пацягваць,

прыхлёбваць; пiць маленькiмi глыткамi; сёрбаць; sip one’s coffee прыхлёбваць каву
siphon1  n. сiфон
siphon2  v. адкачваць, злiваць сiфонам;
siphon water from the cellar выкачваць ваду
з падвала

sit
siphon off  phr.v. infml перакачваць;
накiроўваць у ншае рэчышча, на ншыя патрэбы; The big clubs siphon off all the best
players. Вялiкiя клубы пераманьваюць усiх
лепшых iгракоў.
sir  n. 1. сэр; Dear Sir шаноўны сэр, шаноўны спадар (зварот у пачатку афiцыйнага
пiсьма) 2. сэр (тытул); Sir John cэр Джон
sire1  n. вытворнiк (самец)
sire2  v. даваць патомства, быць вытворнiкам
siren  n. 1. сiрэна, гудок 2. myth. сiрэна
3. каварная

спакуснiца
sirloin  n. фiлей (ялавічыны)
sirocco  n. (pl -os) сiрока (гарачы вільготны вецер)
sirup  AmE = syrup
sisal  n. лубяное валакно «сiзаль»; sisal
grass валакнстая трава
sissy  n. infml, derog. пястун, песта, мам
чын сынок;
 sissy habits распешчанасць

sister  n. 1. сястра; а full sister родная
сястра; а big/little sister старэйшая/малодшая сяcтра 2. Sister BrE старэйшая медсястра3. Sister relig. сястра; манашка
sisterhood  n. 1. сястрынскiя адносiны 2. сёстры; брацтва, саюз
sister-in-law  n. (pl. sisters-in-law)
нявестка;

залоўка
sisterly  adj. 1. сястрынскi 2. клапатлвы, ласкавы, пяшчотны; a sisterly kiss пяшчотны

пацалунак
Sistine  adj. сiксцнскi; Sistine Madonna Сiксцнская мадонна
Sisyphean  adj. 1. myth. сізфаў; Sisyphean labour сізфава праца 2. дарэмны,
марны; цяжкі і бясконцы
sit  v. (sat) 1. сядзець; sit cross-legged сядзець паклаўшы нагуна нагу; сядзець падкурчыўшы ногi; сядзець па-турэцку 2. саджаць,
усаджваць; sit oneself усаджвацца, садзцца
3. пазраваць; sit for a famous painter пазраваць знакамтаму мастаку4. засядаць; The
House of Commons will sіt at 8 o’clock. Пасяджэнне палаты абшчын пачнецца а восьмай
гадзiне. 5. выседжваць птушанят, сядзець на
яйках

6. сядзець (пра сукенку); The dress sits
too close on the shoulders. Сукенка цесная ў
плячах. 7. заставацца, ляжаць (на старым
месцы); The book’s still sitting on the shelf.
Кніга ўсё яшчэ на палiцы. 8. займацца (чым-н.);
сядзець (над чым-н.); sit for an exam рыхтавацца да экзамену ♦ sit at smb.’s feet быць
чым-н. вучнем (паслядоўнiкам); sit on one’s
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hands нiчога не рабць; пальцам не варухнуць; sit on the fence займаць нейтральную
пазцыю, чакаць; sit pretty infml быць у выгадным становiшчы; sit still сядзець цха;
паводзiць сябемрна; sit tight моцна сядзець,

стойка трымацца; бяздзейнiчаць
sit about [phr.v. = sit around
sit around  phr.v. сядзець без справы; We have no time to sit around and gossip.
У нас няма часу расседжвацца i пляткарыць.
sit back [phr.v. 1. адкідацца, адкдвацца (на спiнку крэсла) 2. расслабляцца,
гультаяваць

sit down [phr.v. 1. садзцца, займаць

месца; усаджваць каго-н. 2. брацца (за спрaву); sit down to one’s work брацца за работу
3. мiрыцца, цярпець, трываць; sit down under insults цха трываць абразы
sit in [phr.v. 1. даглядаць
 дзiця, кал
бацькоў няма дома 2. засядаць, удзельнiчаць
у рабоце (камiсii) 3. удзельнiчаць у сядзячай
забастоўцы 4. (on) удзе льнiчаць як наглядальнiк, госць; We sat in on the debate. Мы
слухалi дэбаты.
sit out [phr.v. 1. сядзець да канца; sit
out a concert застацца да канца канцэрта
2. сядзець убаку, не ўдзельнiчаць; Let’s sit
this dance out. Давай прапусцiм гэты танец.
sit through [phr.v. прасядзець, вытрываць
sit up [phr.v. 1. прыўздымацца; sit up
in bed прыўзняцца ў ложку 2. ускокваць ад
здзiўлення; make smb. sit up прымусiць каго-н. ускочыць; здзiвць каго-н. 3. не класцiся спаць; сядзець
 позна; sit up for smb. чакаць каго-н.
sit-down  n. сядзячая забастоўка
sit-downer  n. удзельнiк сядзячай забастоўкi
site1  n. 1. месца, пляц для пабудовы; а
building site будаўнчы аб’ект; а camping
site пляцоўка для лагера 2. месцазнаходжанне; размяшчэнне; the site of a battle поле бтвы 3. comput. сайт
site2  v. размяшчаць; размяшчацца; Is it
safe to site the atomic station here? Цi бяспечна будаваць тут атамную станцыю?
sit-in  n. сядзячая

забастоўка; пратэст;
hold a sit-in пратэставаць (седзячы)
sitter  n. 1. натуршчык;

натуршчыца; мадэль 2. нянька, сядзелка
sitting  n. 1. пасяджэнне; an opening sitting першае пасяджэнне; а public sitting
адкрытае пасяджэнне; сесія (парламента)

size
2. сеанс; at a/one sitting адным заходам, за
адзн раз 3. сеанс (пазiравання); in ten sittings за дзесяць сеансаў
sitting hen  n. квактуха
sitting room  n. BrE гасцёўня, гасцная
situate  v. fml размяшчаць; The house is
situated on the bank. Дом знаходзiцца на беразе.
situated  adj. 1. размешчаны; а badly
situated village вёска, якая стаць у дрэнным
месцы 2. fml той, хто знаходзiцца ў якх-н.
абставiнах, умовах; situated as I am у мах
абставiнах
situation  n. 1. становiшча, сiтуацыя,
абставіны, стан; an external situation знешнепалiтычная сітуацыя; cope with the situation выходзiць з цяжкага становiшча

2. месца, месцазнаходжанне 3. fml, dated работа,
пасада; situations vacant патрабуюцца рабочыя (аб’ява)
situation comedy  n. камедыя, камедыйны серыял
six  num., n. шэсць; шасцёра; шасцёрка;
six hundred шэсцьсот ♦ at sixes and sevens
infml ≅ уверх дном, дагарынагамi; у разладзе
sixfold  adv. у шэсць разоў болей, у
шасцiкратным памеры; increase sixfold павялчыцца ў шэсць разоў
six footer  n. infml чалавек ростам у
6 футаў; прадмет вышынёю ў 6 футаў
six-pack  n. блок/упакоўка з шасц
бутэлек абобляшанак
sixpence  n. срэбраная манета ў шэсць
пенсаў
sixpenny  adj. вартасцю ў шэсць пенсаў; а sixpenny bit/piece шасцiпянсовiк
sixteen  num., n. шаснаццаць
sixteenth  num., n. шаснаццаты; шаснаццатая частка

sixth  num., n. шосты; ﬁve sixth пяць шостых
sixth-form  n. BrE «шосты клас»
(апошнiя два класы сярэдняй школы)
sixth-former  n. BrE шасцiкласнiк
sixth sense  n. «шостае пачуццё»,
інтуцыя
sixtieth  num., n. шасцiдзясяты; шасцідзясятая частка
sixty  num., n. шэсцьдзясят; the sixties
гады, тэмпература ад 60 да 69; He is in his
sixties. Яму за шэсцьдзясят.
size1  n. памер, размер, 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 справа; cut smb. down to
size паставiць каго-н. на месца
size2  v. сартыраваць па велiчын; size soldiers строіць салдат паводле росту
size up  phr.v. infml ацэньваць; size
up the situation вызначыць сiтуацыю

size3  n. клей; size colour клеявая фарба
size4  v. праклейваць, шлiхтаваць
siz(e)able  adj. досыць вялкі, значных
памераў; а sizeable sum of money значная сума грошай
sizzle1  n. шыпенне, шыпячы гук; сквірчэнне (ад чаго-н., што смажыцца на агнi)
sizzle2  v. 1. шыпець (на патэльнi) 2. infml
кіпець, кіпяццца; sizzle with anger кіпець ад
злосці
skate1  n. 1. канёк; ﬁgure skates каньк
для фiгурнага катання; racing skates бегавыя
каньк; skate guards чахлыдля канькоў 2. ролiкавы канёк; ролiк ♦ get/put one’s skates on
BrE, infml ≅ навастрыць
 лыжы
skate2  v. 1. катацца

на каньках;
 skate a
match удзельнiчаць у канькабежным спаборнiцтве 2. слзгацца, коўзацца па паверхнi;
skate over smth. нагадваць пра што-н. ♦ be
skating on thin ice закранаць далiкатную тэму; быць у цяжкiм становiшчы; хадзць над
безданню
skateboard  n. скейтборд, скейт, дошка на ролiках для катання на асфальце
skateboarding  n. катанне на скейтбордзе; скейтбордынг
skater  n. канькабежац; канькабежка;
а short-distance skater канькабежац-спрынтар; а speed skater канькабежац-скарасн

к
skating  n. бег на каньках; катанне на
каньках; канькабежны спорт; free (style) skating адвольнае катанне (на каньках); pair/single skating парнае/адзiночнае катанне (на каньках); go skating займацца канькабежным
спортам; катацца
 на каньках
skating rink  n. каток, коўзанка

skedaddle  v. BrE, infml уцякаць, даваць драпака, даваць лататы
skein  n. 1. маток (пражы) 2. чарададзкіх птушак (у палёце)
skeleton  n. 1. шкiлет, касцяк; каркас;
He is reduced to a skeleton. Ад яго застаўся
адзiн шкiлет. 2. накід, план, эскз; the skeleton of a lecture канспект лекцыi; the skeleton
of a play канва п’есы; а skeleton map контурная карта 3. мiнiмальная колькасць (чаго-н.) ♦ а skeleton in the cupboard BrE, infml
сямейная таямнца, якая хаваецца ад ншых

skid
skeleton key  n. адмычка
skeptic  AmE = sceptic
sketch1  n. 1. эскз, накід; замалёўка, эцюд;
make a sketch рабць накiд 2. скетч, кароткi
агляд; нарыс; а concise sketch кароткiя нататкi; give a short sketch of smth. коратка
апсваць што-н.
sketch2  v. рабць замалёўку, эскз i да т.п.;
go out sketching выязджаць

на натуру;
sketch from nature рабць эскз з натуры
sketch out  phr.v. апсваць у агульных рысах; sketch out a plan накiдаць план;
sketch out the situation апiсаць сiтуацыю

ў
некалькiх словах
sketchbook  n. 1. альбом для замалёвак, эцюднiк 2. нататнiк
sketchily  adv. схематычна, у агульных
рысах, коратка; The book treats the problems
too sketchily. У кнiзе праблема разглядаецца
вельмi схематычна.
sketchmap  n. схематычная карта
sketchpad  n. = sketchbook
sketchy  adj. 1. схематычны, кароткi,
сцслы; a sketchy treatment of the problem
павярхоўны разгляд праблемы; a sketchy
knowledge of philology павярхоўныя веды ў
фiлалогiі 2. эскзны, контурны ♦ on the
sketchy side нядбайны, няўважны (пра мову);
зроблены наспех, зроблены абы-як
skew1  n. нахл, перакос; on the skew коса, у нахленым стане

skew2  1. v. скажаць; skew facts скажаць
факты 2. BrE адхiляцца, зварочваць убок
skewed  adj. касы, скошаны, перакошаны, скасабочаны; скрыўлены; skewed statistics скажоная статыстыка
skewer1  n. шампур; невялкi ражон,
вожаг
skewer2  v. праколваць; насаджваць на
ражон; смажыць на шампуры; He skewered
his foot on a nail. Ён пракалоў нагу цвiком.
ski1  n. лыжа; a pair of skis лыжы; go on
skis хадзць на лыжах; a ski depot лыжная база; ski races лыжныя гонкі
ski2  v. хадзць на лыжах; go skiing катацца
на лыжах
skid1  n. 1. занос, буксаванне; юз; The car
went into a skid. Машына забуксавала. 2. падстаўка, падпорка 3. тармазныбашмак ♦ be on
the skids infml каццца ўніз, правальвацца;
put the skids under smb./smth. infml правалць каго-н./што-н.
skid2  v. буксаваць; заносiць убок; The car
skidded. Машыну занесла ўбок.
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skidrow  n. infml раён прытонаў i начлежaк; вулiца валацуг i п’янiц
skier  n. лыжнiк; лыжніца; a racing skier
лыжнiк-гоншчык
skiff  n. ялiк, скiф-адзiночка (лодкa)
skifﬂe  n. скіфл (народныя песнi 1950-х
у выкананнi спевакa-гiтарыста з iмправiзаваным ансамблем)
skiing  n. лыжны спорт; а skiing champion чэмпiён па лыжным спорце; а skiing
suit лыжны касцюм;
 а skiing relay лыжная
эстафета; downhill skiing скарасны спуск;
cross-country skiing лыжны крос; hot-dog
skiing лыжная акрабатыка

(з
ski jump  n. скачок на лыжах
трамплiна); а ski-jump hill гара разгону (на
трампліне)
ski jumping  n. скачк на лыжах;
а ski-jumping board лыжны трамплн
skilful  adj. (in/at) умелы, майстэрскi;
He’s skilful at inventing excuses. Ён умела
прыдумвае апраўданнi.
ski lift  n. пад’ёмнiк для гaрналыжнiкаў
skill  n. (in/at) 1. майстэрства,

умельства;
вопыт, спрыт; спраўнасць; show great skill at
driving умела вадзць машыну; skill in debate уменне весцi
 дэбаты;

skill in lecturing
майстэрства лектара; basic skills галоўныя
ўменні (чытанне, пiсьмо, падлiк) 2. квалiфiкацыя; талент; прафесiя; professional skills
прафесйная квалiфiкацыя; language skills
маўленчыя навыкi i ўменнi; skill formation
падрыхтоўка квалiфiкаваных кадраў; creative/
inventive skill творчы/вынаходнiцкi талент;

skill in speech дар слова
skilled  adj. (in/at) квалiфiкаваны; вопытны; майстэрскi; a skilled job квалiфiкаваная праца; skilled labour квалiфiкаваная рабочая сла
skillet  n. AmE = frying pan
skillful  AmE = skilful
skim  v. 1. знiмаць, здымаць (накiп, вяршкi
i да т.п.); skim milk знiмаць вяршк або
пенкi з малака; skim soup of its scum знiмаць
пену з супа 2. лёгка, плаўна слзгаць па паверхнi; He seems to skim the ground. Ён, здаецца, 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. (through/over) бегла

праглядаць
 (кнiгу,
спіс i да т.п.), павярхоўна знаёмiцца (з чым-н.);
Read carefully, don’t skim! Чытай уважлiва, не
прапускай!

skinful
skim(med) milk () n. знятае малако, перагон

skimmer  n. 1. шумоўка 2. zool. вадарэз
(птушка)
skimp  v. (on) кепска забяспечваць, урэзваць (у чым-н.); скупцца, эканомiць; They
have to skimp on fuel in winter. Зiмою iм
даводзiцца эканомiць на палiве; skimp and
screw скупцца, скнарнiчаць; skimp to save
money эканомiць на ўсiм, каб зберагчы
грошы
skimpy  adj. недастатковы, бедны, мiзэрны; wear skimpy skirts насць вузкiя
спаднцы
skin1  n. 1. скура; шкура; а tender skin
далiкатная скура; stripped to the skin раздзеты дагала; wear smth. next to the skin насць
што-н. на голае цела; save one’s skin ратаваць сваюшкуру;
 sleep with/in a whole skin,
keep a whole skin заставацца цэлым i здаровым 2. шкура, футра жывёлы; the skin of
a sheep аўчына; cast/shed the skin мяняць
скуру, лiняць 3. скура, лупна, скурка; the
skin of a tomato скурка памiдора; peel the
skin of a potato лупць бульбiну; potatoes in
skins бульба

ў мундзрах 4. пенка, плеўка
(малака) ♦ get soaked/wet to the skin прамок
нуць да касцей; get under smb.’s skin infml
раздражняць, злаваць каго-н.; залезцi ў пячонку; have a thick/thin skin быць нечуллвым/
чуллвым; nothing but skin and bone infml
аднаскура ды косцi
skin2  v. 1. здзiраць скуру; лупць; skin a
rabbit здымаць шкуру
 з труса; skin an apple
здымаць з яблыка шкурку;

skin smb. alive
жыўцом драць шкуру;
 спускаць шкуру (з каго-н.); не пакiдаць жывога месца (на кiм-н.);
I skinned my knee. Я абадраў калена. 2. зарубцоўвацца, загойвацца; пакрывацца тонкаю
плеўкаю; The wound began to skin over. Рана
пачала заpyбцоўвацца.
skin-deep  adj. павярхоўны; неглыбокi; а skin-deep wound неглыбокая рана;
 skindeep feelings несур’ёзныя пачуццi; а skindeep impression нядоўгае ўражанне
skin-diver  n. 1. аквалангст; спартсмен-падводнiк 2. зборшчык жэмчугу
skin-diving  n. sport падводнае плаванне, дайвінг
skinﬂint  n. infml скупеча, скупянда,
скнара
skinful  n. infml вялкая колькасць,
колькi душа жадае; a skinful of food яды
колькi ўлезе; have a skinful BrE, slang ≅ набрацца, напцца, нахлёбацца
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skingraft  n. med. перасадка
 скуры,
трансплантацыя скуры
skinhead  n. 1. коратка пастрыжаны
юнак, маладычалавек са стрыжкаю «вожык»
2. скнхэд, «брытагаловы»
skinny  adj. infml, derog. вельмi худы;
скура ды косцi
skint  n. BrE, infml без капейчыны ў кішэні
skin-tight  adj. у аблпку, у абцяжку
(пра вопратку)
skip1  n. скачок; give a skip for joy падскочыць ад радасцi; hop, skip and jump sрort
трайныскачок; skip jumping скачкса скакалкаю
skip2  v. 1. BrE скакаць (звычайна са скакалкай); skip from one subject to another пераскокваць з адной тэмы на ншую 2. прапускаць (заняткi, пасяджэнне); He skips as
he reads. Ён чытае не ўсё запар.
skipper  n. 1. шкпер, капiтан гандлёвага судна 2. infml капiтан спартыўнай каманды
skipping rope  n. BrE скакалка

skirmish1  n. сутычка,

схватка; border
skirmishes памежныя сутычкi; domestic skirmishes хатнiя сваркi;

fall in a skirmish загнуць у схватцы; a skirmish of wits барацьба
думак
skirmish2  v. змагацца (малымi грyпамi); схапцца; распачаць перастрэлку
skirt1  n. 1. спаднца; 2. pl. skirts край,
ускраiна, мяжа; on the skirts of the town на
ўскраiне горада
skirt2  v. 1. быць размешчаным або iсц
ўздоўж мяжы; акружаць (таксама перан.)
2. праходзiць, абыходзiць бокам;

быць на
валасок (ад чаго-н.); skirt round death быць
на валасок ад смерцi; The road skirts the forest.
Дарога iдзе вакол лесу; The sun skirted the
cloud with gold. Сонца пазалацiла край воблака. 3. skirt round a question ухiляцца ад
пытання;
skirting board  n. BrE плнтус
skit  n. (on) жарт, пародыя (на што-н.),
сатыра; а skit on the play пародыя

на п’есу
skittish  adj. 1. наравсты, упарты;

a skittish horse наравсты конь 2. жывы, жвавы;

какетлiвы; гарэзлiвы, гуллвы; get skittish
раскакетнiчыцца
skittle  n. pl. skittles кеглi; play (at) skittles iграць у кеглi;
 ♦ skittles! лухта!; аll beer
and skittles усё забавы і пацехi
skittle alley  n. sport кегельбан

slab
skive  v. BrE, infml халтурыць, сачкаваць;
ухiляцца (ад абавязкаў); He skived the last
lecture. Ён уцёк з апошняй лекцыі.
skul(l)duggery  n. dated or joc. ашуканства, махлярства
skulk  v. derog. 1. красцiся; прабiрацца
ўпотай/крадком;
 skulk into the town тайком
прабiрацца ў горад; skulk away from sight
знiкаць з вачэй
 2. хавацца;

ухiляцца ад абавязкаў; skulk in woods хавацца ў лясах; skulk
behind the laws прыкрывацца законамi
skull  n. чэрап; skull and crossbones чэрап i косцi (эмблема смерцi) ♦ an empty skull
пустая галава; а thick skull медны лоб
skullcap  n. ярмолка; цюбeцейка;
каптурык; скуфейка (у святароў)
skunk  n. 1. zool. скунс, смярдзючка
2. infml дрэнь, падлюга, нягоднік
sky  n. 1. неба; under the open sky пад
адкрытым небам; out of а clear sky нi з таго,
нi з сяго; зусм нечакана; як гром з яснага не-
ба 2. pl. skies клмат, надвор’е; live under
bluer skies жыць у цяплейшым клмаце; the
sunny skies of Italy цудоўны клмат Iталii
♦ praise smb. to the skies узносiць каго-н. да
нябёс; the sky’s the limit infml ≅ канца-берагу не відаць
sky-blue  adj. блактны (як неба)
skycap  n. AmE насльшчык

у аэрапорце
skydiver  n. парашутыст;
 парашутыстка
skydiving  n. вiд парашутнага спорту; go skydiving займацца парашутным спортам
sky-high  adj., adv. вельмi высокi; аж
да неба; Prices are sky-high at the moment. Цяпер цэны вельмi высокiя.
skyjacker  n. паветраны пірат,
выкрадальнік самалётаў
skylark  n. zool. палявы жаваранак,
жаўрук
skylight  n. светлавылюк, акноў даху
skyline  n. 1. бачны далягляд; лнiя
далягляду; небасхл, небакрай; the London
skyline небасхл над Лонданам 2. абрысы (на
фоне неба)
skyrocket  n. сiгнальная ракета
skyscraper  n. хмарачос, небаскроб,
небасяг
skyward(s) () adv. у неба, увысь, угару
slab  n. 1. скрыль, кавалак; а slab of
cheese кавалак сыру 2. пліта; а marble slab
мармуровая плiта

slack
slack1  n. слабая, кепска напятая частка
(чаго-н.) ♦ take up the slack 1) напінаць

(вяроўку, канат i да т.п.) 2) рацыяналiзаваць

(вытворчасць)
slack2  adj. 1. ненапяты (канат, вяроўка i
да т.п.) 2. (at/about) слабы;

вялы, млявы,
марудны; get slack расслабляцца; slack in
duty нядбайны
slack off  phr.v. слабець; памяншацца; slack off one’s efforts паслабляць намаганнi; збаўляць хуткасць; slack off one’s labour працаваць
 з меншым iмпэтам; The rain
slacked off. Дождж сцiх.
slack up [ phr.v. = slack off
slacken  v. 1. аслабляць, развязваць,
адпускаць; slacken the reins адпускаць лейцы 2. запавольваць, прыцшваць; Slacken
your speed! Збаў хуткасць!
slacker  n. infml лайдак,
 гультай, абібок
slacks  n. pl. dated or AmE, fml шырокiя
штаны, нагавцы, слаксы
slag  n. шлак
slagheap  n. BrE шлакавы адвал; тэрыкон (у гарах)
slain  p.p. → slay
slalom  n. sport слалам; giant slalom
слалам-гiгант
slalomist  n. sport слаламст
slam1  n. стук (дзвярэй); моцнае бразганне, груканне; close a door with a slam з шумам зачынць дзверы
slam2  v. 1. зачыняць; зачыняцца з трэскам 2. кiдаць з грукатам, шпурляць; slam
the door in smb.’s face зачынць дзверы перад самым носам 3. infml рэзка крытыкаваць;
разносіць каго-н./што-н.; The play was
slammed by the reviewers. Крытыкi зрабiлi
п’есе разнос.
slander1  n. паклёп, ілжывае абвінавачанне; a vicious slander злосны паклёп
slander2  v. паклёпнiчаць, чарнць, нагаворваць
slanderous  adj. паклёпнiцкi; абразлiвы; slanderous remarks абразлiвыя заўвагі
slang1  n. слэнг, жаргон; use slang гаварыць на жаргоне

slang2  v. infml сварыцца, зневажаць, лаяцца; a slanging match BrE, infml лаянка, сварка
slangy  adj. жаргонны, вульгарны, прастамоўны; slangy style вульгарны стыль
slant1  n. 1. касiзна, схіл, нахл, спад,
скос; on the/a slant коса, у нахленым стане;
a slant of the eyes касыразрэз вачэй 2. касая
лнiя, «дроб» (/) 3. infml (on) схльнасць; па-
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slash
зцыя; пункт гледжання; a slant on the question падыход да пытання
slant2  v. 1. нахiляць; нахiляцца; адхiляць;
адхiляцца; slant off from the road адхiлцца
ад дарогi; His handwriting slants from left to
right. Ён пiша з нахiлам управа. 2. асвятляць
тэндэнцыйна; скажаць, перакручваць (факты)
slanted  adj. перакручаны, скажоны; a
rather slanted account of the meeting перакручаныя факты пра мтынг
slantwise  adv. коса, крыва, з нахлам; наўскасяк
slap1  n. пляскач; give smb. a slap даць
каму-н. плескача/поўху ♦ a slap in the face
поўха, аплявуха; a slap on the wrist infml
папярэджанне; slap and tickle BrE, infml, dated
шумная валтузня
slap2  v. 1. шлёпаць, пляскаць, ляпаць; 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. шпурляць,
кiдаць 2. infml абарваць (размову); асадзць
каго-н.
slap3  adv. infml 1. стрымгалоў; кулём; неразважлiва, неабдумана; rush slap into a bog
з разбегу бухнуцца ў багну 2. якраз; She
stood slap in the middle of the path. Яна стаяла
якраз на сярэдзiне сцежкi.
slap-bang n. infml = slap3
slapdash  adv. стрымгaлoў; aбы-як,
як папала; на хуткую руку; do one’s work
slapdash працаваць як папала
slap-happy  adj. infml бестурботны,
бесклапотны, бесшабашны; He is too slaphappy in his attitude to schoolwork. Ён занадта
бесклапотна ставiцца да працы ў школе.
slapstick  n. грубы фарс, балаган
slap-up  adj. BrE, infml шыкоўны;
have a slap-up lunch at a city restaurant шыкоўна паабедаць у гарадскм рэстаране
slash1  n. 1. рэзкi ўдар; удар наводмаш
(шабляю) 2. глыбокая рана;
 рубец 3. разрэз
(у адзежы); slashes in the sleeves разрэзы на
рукавах 4. знак (/)
slash2  v. 1. паласаваць, сячы (шабляю);
slash at smth. (with smth.) лупцаваць, хвaстаць што-н. (чым-н.); slash one’s way through/past smth. пракладаць сабе шлях, паласуючы шабляю направа i налева 2. знiжаць
(цэны); рэзка скарачаць; slash the text of a
speech моцна скарачаць тэкст прамовы
3. рабць разрэзы (у адзеннi) 4. рэзка крытыкаваць

slat
slat  n. перакладзiна,

планка;

фiлёнга;
slats of a Venetian blind планкi жалюз
slate1  n. 1. geol. сланец 2. шыфер 3. AmE
спiс кандыдатаў (для выбараў) ♦ а clean slate
бездакорная рэпутацыя; put smth. on the
slate запсваць што-н. у крэдыт
slate2  v. 1. пакрываць шыферам, шыфернаю плткаю 2. AmE, infml заносiць у спiс
кандыдатаў; прызначаць (на якi-н. час); а meeting slated for Tuesday сустрэча, запланаваная на аўторак 3. BrE, fml крытыкаваць (асабліва ў газеце)
slaughter1  n. 1. забой, забіванне; зарэз
(жывёлы); for slaughter на забой 2. разня, масавае забойства; кровапралцце; the slaughter on the roads смяротнасць на дарогах
slaughter2  v. 1. забiваць, рэзаць (жывёлу) 2. учыняць масавае забойства; бязлтасна
забiваць 3. infml разбiваць у пух i прах/ушчэнт/датла
slaughterhouse  n. бойня
Slav  n. славянн; славянка; the Slavs славяне
slave1  n. 1. раб; рабыня; нявольнiк; нявольніца; slave labour паднявольная праца
2. (of/to) ахвяра, раб (iдэй, чужой волi i
да т.п.); She’s a slave to fashion. Яна па-рабску пераймае моду.
slave2  v. (at) працаваць да знямогi,
 надрывацца; slave for the master працаваць на
гаспадара; працаваць паднявольна
slave driver  n. наглядчык (над
рабамi); бязлтасны працадавец; паганяты
slaver1  n. 1. гандляр рабамi 2. карабель
з рабамі
slaver2  v. слніць, пускаць слну
slavery  n. 1. рабства, нявольнiцтва;
sell smb. into slavery прадаваць каго-н. у рабства 2. цяжкая паднявольная праца
slave trade  n. гандаль

рабамi
Slavic1  n. славянская мова
Slavic2 [adj. славянскi
Slavicist  n. славст
slavish  adj. derog. нявольніцкі; рабскi;
slavish imitation рабскае перайманне (моды,
манер i да т.п.); а slavish yes-man лiслвы
падхалм
Slavonian1  n. славянн; славянка
Slavonian2  adj. славянскi
Slavonic1  n. славянская мова; Old/
Church Slavonic стараславянская/царкоўнаславянская мова
Slavonic2  adj. славянскi
Slavonic studies  n. славстыка
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sleeping pill
Slavophil  n. славянафл
slay  v. (slew, slain) fml забiваць; be slain in
battle загнуць у ба
sleazy  adj. infml 1. неахайны; а sleazy
appearance непрывабны выгляд 2. непрыстойны; подлы, нзкі; sleazy political methods
непрыстойныя палiтычныя

махiнацыi
sled(ge)1  n. санi, санкi
sled(ge)2  v. 1. катацца/вазцца на санках;
go sledging вазцца на санках (асаблiва з гары)
sledgehammer  n. кузнечны/кавальскі молат ♦ use a sledgehammer to crack
a nut ≅ біць з гарматы па вераб’ях
sleek1  adj. гладкi, iльсняны, прыгладжаны; sleek hair прылзаныя валасы; а sleek
horse пялегаваны, дагледжаны конь ♦ as sleek
as a cat гладкi як кот; лiслвы
sleek2  v. наводзіць лоск, глянец; прыгладжваць, прылзваць (валасы)
sleep1  n. 1. сон; а sound sleep моцны сон;
get to sleep заснуць; get enough sleep высыпацца; go to sleep засынаць; send smb. to
sleep укладваць каго-н. спаць 2. poet. вечны
сон, смерць ♦ put animals to sleep усыпляць
жывёл
sleep2  v. (slept) 1. спаць; sleep the clock
round спаць цэлы дзень 2. даваць, забяспечваць начлег; This hоtel sleeps 300 men. Гэты
гатэль прымае 300 чалавек. ♦ let sleeping
dogs lie ≅ не будзлха, пакуль спіць цха; 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 дзіцятка
sleep around  phr.v. infml распуснiчаць, гуляць з кiм папала
sleep away  phr.v. праспаць; He
slept the morning away. Ён праспаў усю ранiцу.
sleep off  phr.v. праспацца, адаспацца; sleep off a hangover выцверазіцца; I slept
off my headache. Я паспаў, i галаўны боль
прайшоў.
sleep out  phr.v. не начаваць дома
sleeper  n. 1. : а light/heavy sleeper лёгкi/цяжкi на пад’ём; I’m a bad sleeper. У мяне
кепскi сон. 2. спальны вагон 3. BrE шпала
(чыгункi)
sleeping bag  n. спальны мяшок
sleeping car  n. спальны вагон-купэ
sleeping compartment  n.
спальны вагон-купэ
sleeping partner  n. BrE пасўны
партнёр кампаніі

sleeping pill  n. снатворная таблетка,
таблетка на сон

sleeping policeman

573

sleeping policeman  n. (pl. -men)
BrE, infml грэбень упоперак дарогі (каб
сцiшыць рух машын), ляжачы паліцэйскі
sleeping sickness  n. med. сонная
хвароба, спячка
sleep-learning  n. навучанне ў сне,
гiпнапедыя
sleepless  adj. бяссонны;

pass a sleepless night правесцi бяссонную

ноч; I lay
sleepless until dawn. Я не спала да ранку.
sleeplessness  n. бессань, бяссонніца
sleepwalker  n. лунацiк, самнамбула
sleepy  adj. 1. сонны, санлвы; I feel
sleepy. Я хачу спаць. 2. спакойны; a sleepy
little village сонная

вёсачка
sleet  n. слота, слата; снег абоград з дажджом; мокры снег
sleety  adj. хлюпотны, слотны; sleety rain
снег з дажджом
sleeve  n. 1. рукаў 2. канверт (для пласцінкі, дыскеты) ♦ have/keep smth. up one’s
sleeve мець што-н. у запас; laugh up one’s
sleeve смяяцца ў кулак, смяяцца ўпотай; roll
up one’s sleeves закасаць рукавы; узяцца за
справу
sleeveless  adj. без рукавоў
sleigh  n. сані; а sleigh ride паездка на
санях
sleighing  n. язда на санях; go sleighing
ездзіць у санях
slender  adj. 1. тонкі; статны, зграбны;
а slender ﬁgure стройная, зграбная фігура
2. бедны; слабы; мізэрны; нязначны; slender
means сцплыя сродкі; а slender chance малаверагодная магчымасць; slender hope слабая надзея
slept  past, p.p. → sleep2
slew  past → slay
slice1  n. 1. лустачка, скбачка, скрылік, тонкі кавалачак; а slice of bread луста

хлеба;
а slice of cheese скрылік сыру 2. infml частка,
доля; He got a good slice of the proﬁt. Ён адхапіў добрую долю даходу.
slice2  v. 1. наразаць, нарэзваць (лустачкамі) 2. sport біць мяч зрэзана
slice off  phr.v. адразаць, адрэзваць
slice up  phr.v. нарэзваць,

наразаць
slick  adj. 1. спрытны, лоўкі; хтры; а slick
answer бойкі адказ 2. гладкі; коўзкі; слзкі
(пра паверхню); slick with mud слзкі ад граз
slid  v. past, p.p. → slide2

slip
slide1  n. 1. слзганне, слізгаценне, коўзанне; have a slide on the ice коўзацца, катацца на лёдзе 2. каток, ледзяная горка; коўзанка
3. слайд, дыяпазітыў 4. geol. апоўзень
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 парэнчах. 2. праходзіць

мма, непрыкметна красціся; прашмыгваць; The years slid past/by.
Гады прайшлі непрыкметна. ♦ let things slide
ставіцца да спраў абыякава, нядбайна; рабць
што-н. спусцўшы рукавы
sliding scale  n. рухомая шкала
(цэн, падаткаў і да т.п.)
slight  adj. 1. лёгкі, невялкі, нязначны;
а slight cold лёгкая прастуда; а slight mistake
нязначная памылка 2. тонкі; шчуплы; кволы;
а slight girl тоненькая дзяўчынка ♦ not in
the slightest ні кропелькі
slighting  adj. непачцвы; зневажальны,
пагардлівы
slightly  adv. злёгку, ледзь, ледзьве;
I know him only slightly. Я толькі крыху ведаю
яго.
slim1  adj. 1. стройны; шчуплы; хударлявы; зграбны, get slim худзець 2. малы, слабы;
slim hope малая надзея
slim2  v. BrE худзець, танчэць; рабць танчэйшым
slim down  phr.v. 1. пахудзець
2. скарачаць, памяншаць (штат, працоўныя
сілы і да т.п.)
slime  n. лпкая гразь; глей, буза, мул
slimmer  n. BrE той, хто худзее або сядзць на дыеце
slimming  n. : BrE a slimming diet
дыета
 для пахудзення
sling1  n. 1. med. перавязь; He had his arm
in a sling. У яго рука была на тальмаху. 2. рэ-
мень, рамень; лямка, канат 3. рагатка
sling2  n. AmE cлiнг (напой з рому або
каньяку з лiмонным сокам, вадой i цукрам)
sling3  v. (slung) 1. infml шпурляць, кідаць;
He was slung out of the club. Яго вышпурнулі
з клуба. 2. падвешваць (гамак)
slink  v. (slunk) ісцкрадучыся, крадком
slink away  phr.v. вышмыгваць;
знікаць
slink in  phr.v. прашмыгнуць (куды-н.)
slink out  phr.v. вышмыгнуць (адкуль-н.)
slip1  n. 1. слзганне 2. памылка (нязначная); хба; make a slip зрабць памылку

slip
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3. камбінацыя (бялізна) 4. палоска
 (паперы)
5. навалачка ♦ give smb. the slip infml уцячы
ад каго-н.; а slip of a girl dated тоненькая
дзяўчынка; а slip of the pen апска; а slip of
the tongue агаворка
slip2  v. 1. слзгаць; слзгацца; паслізнуцца
2. вышмыгваць; уцякаць

slip away  phr.v. вышмыгнуць; сысцне развітаўшыся
slip by  phr.v. праляцець
 (пра час),
пранесціся
slip in  phr.v. украсціся (пра памылку); незаўважна ўвайсц
slip off  phr.v. скідаць (адзенне,
абутак)
slip on  phr.v. накнуць (адзежу),
наспех апранаць
slip out  phr.v. вышмыгнуць; вырвацца; He let the name slip out. Імя сарвалася
з языка.
slippers  n. pl. пантофлі;

тапачкі, тапкі;
балеткі
slippery  adj. 1. слзкі, коўзкі 2. infml
ненадзейны ♦ a slippery slope рызыкоўны
шлях; as slippery as an eel ≅ слзкі як вужака
slit1  n. прадольны разрэз; шчыліна; а skirt
with slits спаднца з разрэзамі
slit2  v. (slit) разразаць уздоўж; наразаць вузкімі палоскамі; slit the envelope open распячатваць канверт
slither  v. слзгацца; I slithered down on
the icy hill. Я скаціўся ўніз з абледзянелага
ўзгорка.
sliver  n. лучына; трэска, шчэпка;

а sliver of cheese тонкі кавалачак сыру
slobber  n. 1. слна 2. расчуленасць;

сентыментальная балбатня
slog  v. моцна біць; slog (at) the ball біць
па мячы
slog away  phr.v. infml (at) упарта
працаваць; зубрыць; He slogged away at German. Ён зубрыў нямецкую мову.
slogan  n. лозунг, заклік, слоган; кліч
slop  v. 1. разліваць; разлівацца 2. расплюхваць; расплюхвацца
slop about  phr.v. BrE, infml плюхаць, шлёпаць (па гразі, вадзе і да т.п.)
slop around [phr.v. = slop about
slope1  n. схіл; адхон; спуск; the slope of
a roof бок, схіл даху; а steep slope круты
пад’ём
slope2  v. 1. нахіляць;

нахіляцца; His
handwriting slopes backwards. Ён піша з нахілам улева. 2. спускацца; The garden slopes
down to the river. Сад спускаецца да рэчкі.

slug
sloping  adj. пахлены, нахлены; спадзісты, пакаты
sloppy  adj. 1. нядбайны, неахайны (пра
працу) 2. infml сентыментальны 3. мокры,
слотны, хлюпотны; а sloppy ﬂoor залтая
падлога; а sloppy road брудная дарога
slot  n. паз, прарэз; адтуліна, шчыліна; put
a coin in the slot кідаць манету ў аўтамат
sloth  n. fml лень, лянота
slot-machine  n. BrE гандлёвы,
ігральны аўтамат
slouch  v. трымацца нязграбна, нехлямяжа; сутуліцца, горбіцца
slouch about  phr.v. сланяцца,
сноўдацца без справы
slouch around [ phr.v. = slouch
about
slough  n. балота, дрыгва; a slough of despair lit. безнадзейны адчай
Slovak1  n. 1. славак; славачка; the
Slovaks славакі
 2. славацкая мова
Slovak2  adj. славацкі
Slovene  n. славенец; славенка; the
Slovenes славенцы
Slovenian1  n. славенская мова
Slovenian2  adj. славенскі
slovenly  adj. неахайны; нядбайны
slow1  adj. 1. павольны, цхі, марудны,
няхуткі; а slow oven малы, слабы агонь (у духоўцы); а slow train цягнк з усмі прыпынкамі; walk at a slow pace ісцпавольнай хадой
2. тупы, някемлівы; He is slow at ﬁgures. Ён
дрэнна цяміць у лічбах. 3. (in/about) марудны, марудлівы; He was slow in arriving. Ён
спазніўся з прыездам. 4. сумны,

нецікавы
(пра фільм, кнігу і да т.п.) 5. : My watch is
3 minutes slow. Мой гадзіннік адстае на
3 хвіліны.
slow down  phr.v. 1. збаўляць хуткасць 2. запавольваць; запавольвацца; The trafﬁc slowed down. Рух стаў больш павольным.
slow up  phr.v.= slow down
slow2  adv. павольна; go slow зніжаць
тэмп працы; Go slow with your decision. Не
спяшайся з рашэннем.
slow-down  n. замаруджванне; спад;
an economic slow-down эканамчны спад
slowly  adv. павольна, марудна ♦ slowly
but surely павольна, аленадзейна
sludge  n. 1. слота,
 гразь 2. tech. адстой
slug1  n. zool. смоўж, слімак
slug2  n. 1. куля 2. infml глыток (віскі, гарэлкі і да т.п.)

sluggish
sluggish  adj. марудны, непаваротлівы;
вялы, інертны; а sluggish river павольная
рака; а sluggish reaction вялая рэакцыя
sluice  n. шлюз
slum  n. трушчоба; slum clearance знос
трушчобаў; urban slums гарадскя нізы
slumber  n. lit. сон, дрымота; fall into
a deep slumber заснуць глыбокім сном
slump1  n. 1. (in) спад, рэзкае падзенне
(цэн, акцый) 2. крызіс, застой (у эканоміцы)
slump2  v. 1. рэзка падаць,

валцца
2. зніжацца, падаць (пра цэны, актыўнасць)
slung  past, p.p. → sling2
slunk  past, p.p. → slink
slur1  n. пляма; cast a slur on smb. няславіць, ганьбаваць каго-н.
slur2  v. глытаць (словы); вымаўляць невыразна
slurp  v. infml хлябтаць, сёрбаць; чмякаць
slush  n. 1. талы, расталы снег 2. infml
сентыментальная лухта, дурнота

slushy  adj. слотны, хлюпотны; It’s slushy
today. Сёння слота.
sly  adj. 1. хтры 2. патаемны, пранырлівы,
скрыты ♦ on the sly тайна, крадком, употай
smack1  v. шлёпаць, пляскаць, ляпаць;
smack one’s lips цмокаць вуснамі
smack2  adv. infml проста; smack in the
centre у самы цэнтр
smacking  n. лупцоўка; give a good
smacking добра адлупцаваць
small  adj. 1. маленькі; small letters малыя лтары 2. малы, малады; а small girl
дзяўчо 3. дробны; нязначны; а small farmer
дробны фермер; а small mistake нязначная
памылка; I’m a small eater. Я мала ем. ♦ it’s
small wonder that... не дзва, што...; іt’s a
small world! якцесны свет!; the small hours
першыя гадзны пасляпоўначы
small beer  n. BrE, infml драбяза
small change  n. дробныя грошы,
рэшта
smallish  adj. маленькі, дробненькі;
a smallish man нзкi чалавек
smallpox  n. med. воспа
small print  n. дробны шрыфт
small talk  n. лёгкая свецкая размова; гутарка абы пра што (каб наладзіць кантакт)
small-town  adj. 1. местачковы,
правінцыйны 2. вузкі, абмежаваны (пра погляды); small-town manners правiнцыйныя
манеры
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smirk
smart1  adj. 1. прыгожа апрануты, элегантны 2. разумны, кемлівы; дасцпны 3. хуткі; рэзкі; суровы; give a smart blow моцна

ўдарыць

smart2  v. адчуваць востры боль; моцна
балець
smarten  v. прыбіраць, прыхарошваць
smarten up  phr.v. : smarten oneself up прыбірацца, прыхарошвацца
smash1  n. 1. біццё (посуду) 2. аварыя,
катастрофа
smash2  v. 1. разбіваць; разбівацца ўшчэнт;
ламаць; ламацца 2. infml разбіваць,
 знішчаць
(ворага); smash into/against/through smb.
сутыкнуцца з кім-н.; He smashed into the
wall. Ён урэзаўся ў сцяну.
smash-and-grab  adj. BrE грабежніцкі, рабаўнцкі (налёт на краму)
smash hit  n. infml хіт, папулярны
твор
smashing  adj. BrE, infml, dated выдатны; We had a smashing time on holiday. Мы
выдатна правялі адпачынак.
smear1  n. 1. пляма, мазок 2. паклёп,
ганьбаванне; а smear campaign паклёпніцкая, ганебная кампанія
smear2  v. (on/over) 1. мазаць, пляміць,
пэцкаць 2. ганьбіць, ганьбаваць; няславіць,
знеслаўляць
smell1  n. 1. нюх; а keen sense of smell во-
стры нюх; ﬁnd smth. by smell знайсцшто-н.
па паху 2. пах; take/have a smell нюхаць;
There’s a smell of baking. Пахне нейкім печывам.
smell2  v. (smelt or smelled) 1. адчуваць
пах; нюхаць; Animals can smell danger. Жывёлы прадчуваюць небяспеку. 2. (of) пахнуць
(чым-н.); The rose smells sweet. Ружа цудоўна
пахне. ♦ smell a rat infml адчуваць, падазраваць нядобрае
smell out  phr.v. разнюхаць, высачыць, выведаць
smelly  adj. infml смярдзючы

smelt  past, p.p. → smell2
smile1  n. усмешка; give smb. a smile
усміхнуцца каму-н. ♦ be all smiles быць вельмі шчаслвым; свяццца ад усмешкі
smile2  v. (at) усміхацца; 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 калмне пашчасціць
smirk  v. усміхацца самазадаволена,
ухмыляцца

smith
smith  n. каваль
smithereens  n. pl. чарапк, абломкі ♦ break/smash/blow into smithereens infml
разбць ушчэнт
smithy  n. кузня
smock  n. камбінезон; рабочы халат
smog  n. смог (сумесь туману з дымам)
smoke1  n. 1. дым 2. infml курэнне, паленне; а break for a smoke перакур; have
a smokе курыць ♦ go up in smoke згарэць
ушчэнт; like smoke мгам, умомант; there is
no smoke without ﬁre BrE няма дыму без
агню
smoke2  v. 1. дымець, куродымець, курэць; дымцца 2. курыць; No smoking! Не
курыць! (надпіс) 3. вэндзіць; smoked ham
вяндлна, вянглна
smoke-ﬁlled  adj. : ♦ a smoke-ﬁlled
room закулсныя перамовы; махiнацыi
smokeless  adj. бяздымны
smoker  n. курэц; а heavy smoker заядлы курэц; a chain smoker той, хто курыць
аднуцыгарэту за другой
smokescreen  n. дымавая заслона
smoky  adj. 1. дымны, задымлены; закураны, куродымны; a smoky hue дымчатае
адценне
smolder  AmE = smoulder
smooth1  adj. 1. гладкі, роўны (пра
павeрхню); a smooth sea спакойнае мора
2. плаўны, спакойны; a smooth journey бесперашкоднае падарожжа; a smooth take-off
плаўны ўзлёт 3. ліслвы ♦ (as) smooth as silk
гладкі як шоўк
smooth2  v. прыгладжваць, рабць роўным, гладкім ♦ smooth the path/way ліквідаваць цяжкасці на чым-н. шляху
smooth away  phr.v. пазбаўляцца; прыбіраць; ліквідаваць; He smoothed
away all the problems. Ён ліквідаваў усе праблемы.
smooth down  phr.v. 1. прыгладжваць (валасы); абцягваць (сукенку) 2. супакойваць (каго-н.)
smooth out  phr.v. разгладжваць
(складкі)
smooth over  phr.v. змякчаць;
smooth things over уладжваць справы;
smooth differences over згладжваць рознагалоссі
smoothly  adv. гладка, спакойна;
Everything is going smoothly. Усё ідзе гладка,
як па маслу; The engine is running smоothly.
Матор працуе роўна.

576

snare
smorgasbord  n. «шведскі» стол
smother  v. 1. душыць 2. густа пакрываць; a pudding smothered in cream пудынг,
змазаны крэмам 3. тушыць (агонь); заглушаць, прыглушаць (пачуцці)
smoulder  v. 1. дагараць, тлець 2. lit.
тацца, хавацца (пра пачуцці); smouldering
discontent скрытая незадаволенасць
smudge1  n. брудная пляма
smudge2  v. пэцкаць; пэцкацца
smug  adj. самазадаволены, самаўпэўнены
smuggle  v. займацца кантрабандаю;
smuggle smth. into the country увозіць што-н.
у крану кантрабандаю
smuggler  n. кантрабандыст; кантрабандыстка
smut  n. 1. infml непрыстойнасць; непрыстойны анекдот; Don’t talk smut. Хопіць
гаварыць непрыстойнасці. 2. сажа; брудная
пляма
smutty  adj. infml непрыстойны, брыдкі
snack  n. infml закуска, перакус; have
a snack перакусць
snack bar  n. буфет, закусачная
snag  n. 1. (нечаканая) перашкода, загваздка; hit a snag сутыкнуцца з перашкодаю
2. корч, карчага; сучок
snail  n. смоўж, слімак ♦ at а snail’s pace
вельмі марудна; ≅ чарапашым крокам
snail mail  n. infml звычайная пошта
(у параўнанні з электроннай)
snake1  n. вужака, змяя ♦ а snake in the
grass скрыты вораг; ≅ падкалодная змяя; схаваная небяспека

The road
snake2  v. lit. вцца, круццца;
snaked into the forest. Дарога вілася ў лес.
snap1  n. 1. трэск; пстрыканне, шчоўканне 2. імгненны здымак, фатаграфія; take
a snap of smb. здымаць каго-н. 3. Snap снэп
(дзіцячая гульня ў карты)
snap2  v. 1. ламаць; ламацца; ірваць; ірвацца; The branch snapped. Галіна трэснула.
2. пстрыкаць, ляскаць; The door snapped open.
Дзверы адчыніліся з ляскам. 3. (at) агрызацца (на) 4. infml зрабць
 імгненны здымак
5. (at) ухапцца (за магчымасць)
snappy  adj. 1. хуткі, энергчны; імгненны 2. infml модны, кдкі;

a snappy dresser модніца
snapshot  n. імгненны здымак
snare  n. пастка, сіло; be caught in a snare
трапіць у сіло; snares and delusions суцэльны
падман

snarl
snarl1  n. 1. бурчанне, гырканне 2. рыканне, рык
snarl2  v. 1. (at) бурчаць; агрызацца; гыркаць; snarl against smth. бурчаць супраць
чаго-н. 2. рыкаць
snatch1  n. 1. хапанне, імкненне схапць

(што-н.); make a snatch at smth. схапць

што-н. 2. абрывак, урывак; a snatch of an
aria урывак з арыі
snatch2  v. хапаць; вырываць, выхопліваць; He snatсhed the book from my hand.
Ён выхапіў кнігу ў мяне з рук. ♦ snatch at a
straw хапацца за саломінку
sneak1  n. BrE, dated даносчык; паклёпнік; нагаворшчык
sneak2  v. 1. падкрадвацца, красціся
2. BrE, dated (on) даносіць, нагаворваць, намаўляць
sneak in  phr.v. пракрадацца, пракрадвацца
sneak off  phr.v. адыходзіць крадком, употай
sneaker  n. AmE красоўка, спартыўны
чаравк
sneer  v. (at) насміхацца, кпіць, здзекавацца
sneeze1  n. чханне; give a sneeze чхнуць
sneeze2  v. чхаць ♦ not to be sneezed at
infml : He is not to be sneezed at. На яго нельга напляваць.
sniff  v. 1. чхаць; фыркаць 2. нюхаць; чуць
нюхам; Can you sniff gas? Ты адчуваеш пах
газу? ♦ sniff at smth. infml : His generous offer
is not to be sniffed at. На яго шчодрую прапанову нельга напляваць.
snifﬂe  v. хлпаць; сапц праз заложаны
нос
snigger  v. BrE хіхкаць; snigger at smth.
пасмейвацца з чаго-н.
snip  v. (at/through) рэзаць нажнцамі
snip off  phr.v. адрэзаць
snipe  v. (at) страляць з укрыцця, са схованкі
sniper  n. снайпер
snips  n. pl. нажнцы
 (вялікія)
snivel  v. (about) хныкаць; усхлпваць
snob  n. derog. сноб
snobbery  n. derog. снабзм

snobbish  adj. derog. снабсцкі; a snobbish attitude снабсцкае стаўленне
snooker  n. снукер (від гульні ў більярд)
snoop  v. (on) высочваць, падглядаць,
шпіёніць
snore  v. храпц; snore a little пахрапваць
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snuffbox
snorer  n. храпун
snorkel  n. трубка (акваланга)
snort  v. 1. (at) фыркаць; пырхаць; snort
at smth. with disgust фыркаць на што-н. з агдаю 2. нюхаць наркотыкі
snout  n. лыч, пыса, рыла ♦ poke one’s
snout into everything derog. утыкаць нос ва
ўсе справы, лезці не ў свае справы
snow1  n. 1. снег; a heavy fall of snow моцны снегапад 2. comput. снег на экране
(дэфект адлюстравання) ♦ as clean as the
driven snow чысты як снег; as white as snow
белы як снег
snow2  v. ісц(пра снег); It is snowing. Ідзе
снег.
snow under  phr.v. 1. заносіць снегам 2. завальваць, загружаць (працаю); She
was snowed under with work. Яе завалілі
работаю.
snowball  n. 1. снежка, снежны
камяк; throw snowballs at each other кідацца
снежкамі 2. bot. кална
snowblower  n. снегаачышчальнік
snowboarding  n. sport снаўборд
snow-capped  adj. lit. пакрыты снегам (на вяршыні)
snowdrift  n. снежны занос, сумёт,
гурба
snowdrop  n. bot. падснежнік
snowfall  n. снегапад; a heavy snowfall моцны снегапад
snowﬂake  n. сняжынка
snowman  n. (pl. -men) снегавая баба; снегавк
snow-plough  n. BrE снегаачышчальнік
snow-plow  n. AmE = snow-plough
snowstorm  n. завея, завіруха,
замятуха
snow-white  adj. беласнежны, белы
як снег
snowy  adj 1. пакрыты снегам; snowy
roofs дахі, пакрытыя снегам 2. снежны;
snowy weather снежнае надвор’е 3. беласнежны; а snowy tablecloth беласнежны абрус
snub  v. 1. асаджаць, абрэзваць, ставіць
на месца (каго-н.) 2. ставіцца з пагардаю,
прыніжаць
snub-nosed  adj. кірпаносы, кірпаты
snuff1  n. табака; take snuff нюхаць табаку
snuff2  v. гасць, тушыць свечку
snuffbox  n. табакерка

snug
snug  adj. 1. утульны; зручны, выгодны
2. шчыльна дапасаваны (пра адзенне); Her
coat was a snug ﬁt. Паліто добра сядзела на
ёй. ♦ to be (as) snug as a bug in a rug infml,
joc. ≅ адчуваць сябе як жаба ў балоце; вельмі
ўтульна ўладкавацца
snuggle  v. тулцца, лашчыцца
snuggle up  phr.v. (to) прытулцца,
прыхілцца, прыгарнуцца (да); She sпuggled
up in bed. Яна ўтульна скурчылася ў ложку.
so1  adv. 1. (менавта) так, такм чынам; so
and in no other way толькі так, толькі такм
чынам; how so? як жа гэта? як (жа) так? so to
say, so to speak так сказаць 2. так, да такой
ступені; столькі, так шмат; I’m so pleased to
meet you! Я вельмі рады пазнаёміцца з вамі!
3. так, так і ёсць; таксама, такм чынам; 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, настолькі... каб;
She is so ill that she cannot speak. Яна такая
хворая, што не можа гаварыць; so much and
no more столькі і не больш; so much the better/the worse тым лепш/горш; so much for
that хопіць гаварыць пра гэта; you don’t say
so! няўжо?; не можа быць!; or so або каля гэтага; She stayed there for 2 hours or so. Яна
засталася там на гадзіны дзве. ♦ and so forth
and so on і так далей; and so on і так далей, і
да таго падобнае; so far да гэтых пор, пакуль
(яшчэ)
so2  conj. 1. так што, таму; It was raining,
so I did’t go out. Ішоў дождж, і таму я не выходзіў 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
асаблвага?
soak  v. 1. намочваць, прамочваць 2. прамакаць; мокнуць; get soaked (to the skin)
прамокнуць (да нткі); soak oneself in classical poetry цалкам захапцца класчнай паэзіяй
soak up  phr.v. усмоктваць; The
child soaks up new facts like a sponger. Дзіця
засвойвае новыя факты як губка.
so-and-so  n. так і так (замест
імя, назвы); Mr. So-and-so мстар такі так
soap1  n. мыла; а bar of soap кавалак мыла
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socialize
soap2  v. мыліць, намыльваць; soap oneself down намыліцца
soapbox  n. 1. скрынка для мыла
2. infml імправізаваная трыбуна; a soapbox
orator вулічны аратар (які стаіць на скрынцы)
soap bubble  n. мыльная бурбалка
soapdish  n. мыльніца
soap opera  n. «мыльная опера»,
шматсерыйная тэлевізйная драма на сямейныя і бытавыя тэмы (часта сентыментальная)
soap powder  n. BrE пральны парашок
soapsuds  n. pl. мыльная пена
soapy  adj. 1. мыльны 2. infml ліслвы,

падлзлівы; in a soapy voice ліслвым

голасам
soar  v. 1. лунаць, высока лятаць; soaring
mountains лунаючыя горы 2. узлятаць, узносіцца, імклва
 павышацца; soaring temperatures высокія тэмпературы; Prices are soaring. Цэны скачуць; Our hopes soared. Нашы
надзеі адрадзіліся з новаю сілаю.
sob1  n. усхлпванне, плач
sob2  v. галасць;
 усхлпваць ♦ sob one’s
heart out плакаць наўзрыд
sober  adj. 1. цвярозы 2. аб’ектыўны,
разважлівы; а sober man чалавек цвярозага
розуму 3. спакойны (пра колер) ♦ as sober as
a judge ≅ ні ў адным воку (зусім цвярозы)
sober-minded  adj. разважлівы,
цвярозы
sobriety  n. fml 1. цвярозасць; умеранасць 2. стрыманасць, разважлівасць; памяркоўнасць
Soc. (пісьмовае скар. ад Society) таварыства,
суполка, гурток
so-called  adj. так званы; Where is
your so-called friend now? Дзе ваш так званы
сябар цяпер?
soccer  n. футбол
sociable  adj. таварыскі, кампанейскі;
I’m not in a sociable mood. Мне нікога не хочацца бачыць.
social  adj. 1. сацыяльны, грамадскі;
а social order/system грамадскі лад 2. свецкі;
He leads a very social life. Ён часта бывае на
людзях. 3. камунікабельны, кантактны, прыязны, таварыскі
socialism  n. сацыялзм
socialist  adj. сацыялістычны
socialize, BrE -ise  v. (with) мець зносіны (з кім-н.); сустракацца, бываць на людзях

social life
social life  n. (pl. sociol lives) грамадскае жыццё
sociolinguistics  n. ling. сацыялiнгвстыка
social science  n. сацыялогія
social security  n. BrE сацыяльнае забеспячэнне
social studies  n. грамадазнаўства
social welfare  n. = social security
society  n. 1. грамадства 2. таварыства, суполка; а drama society драматычны
гурток; а sports society спартыўнае таварыства 3. свет, свецкія колы; а society womаn свецкая дама 4. fml кампанія; in the society of
one’s friends у кампаніі свах сяброў
sociologist  n. сацыёлаг
sociology  n. сацыялогія
sock1  n. шкарпэтка; knee-length socks
гольфы ♦ pull one’s socks up infml падцягнуцца (у працы, вучобе і да т. п.); ≅ закасаць рукавы
sock2  v. infml даць (каму-н.) кухталя/грымака
socket  n. упадзіна, западзіна, заглыбленне, ямка; an eye socket вачнца; a socket for
an electric light bulb патрон (электрычны)
sod  n. lit . дзірван; дзёран; under the sod у
магле
soda  n. 1. сода 2. содавая, газіраваная
вада
soda water  n. содавая, газіраваная вада (з фруктовым сіропам)
sodden  adj. сыры, мокры, прамоклы
sodium  n. chem. натрый
Sodom and Gomorrah  n.
bibl. Садом i Гамора
sofa  n. канапа; сафа
soft  adj. 1. мяккі; soft muscles слабыя мускулы; boil an egg soft варыць яйка ўсмятку;
go soft мякчэць, змякчацца 2. гладкі; далікатны на дотык; as soft as velvet гладкі як
аксамт 3. няяркі, спакойны (колер) 4. прыемны; спакойны; далікатны; а soft voice цхі голас; а soft wind цёплы вецер; soft words пяшчотныя словы 5. безалкагольны (пра напоі)
♦ a soft spot/place слабая струнка, слабае
месца, слабіна
soft-boiled  adj. : soft-boiled eggs
яйкі ўсмятку
soft drink  n. безалкагольны напой
soften  v. змякчаць, размякчаць; змякчацца,
памякчацца; soften smb.’s heart расчуліць
каго-н.
soft fruit  n. ягады (клубніцы, парэчкі
і да т.п.)
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solicitude
soft landing  n. мяккая пасадка
(самалёта)
soft palate  n. anat. задняе паднябенне
software  n. comput. праграмнае забеспячэнне
soggy  adj. сыры, вільготны; багнсты,

гразкі; мокры; soggy bread кепска выпечаны
хлеб
soil1  n. глeба; зямля; грунт; rich soil урадлвая
 глеба; one’s native soil lit. радзма,
 родны кут
soil2  v. fml брудзіць, пэцкаць; пэцкацца;
soil one’s hands (with smth. ) пэцкаць рукі
(чым-н.)
sol  n. mus. соль (нота)
solace  n. fml уцеха; ﬁnd solace in music
знаходзіць уцеху ў музыцы
solar  adj. сонечны; solar energy сонечная энергія
solar system  n. сонечная сістэма
sold  past, p.p.→ sell
solder  v. паяць, прыпайваць; літаваць,
прылітоўваць
soldier  n. салдат, воін, жаўнер
soldier of fortune  n. наёмнік
sole1  n. падэшва, падносак
sole2  n. (pl. sole) zool. камбала; палтус
sole3  adj. 1. адзны, выключны; have sole
responsibility for smth. аднаму адказваць за
што-н.; have the sole right to do smth. мець
асабстае права зрабць што-н. 2. адзіночны;
a sole heir law адзны спадкаемца
solecism  n. 1. ling. салецызм, сінтаксчная

няправільнасць 2. парушэнне правілаў паводзін
solemn  adj. 1. важны, сур’ёзны; хмурны; solemn faces панурыя твары 2. урачысты; святы; take a solemn оath урачыста клясцся; the solemn truth святая праўда
solemnity  n. 1. важнасць, сур’ёзнасць 2. pl. solemnities fml урачыстасць,
урачыстая цырымонія
solicit  v. fml хадайнічаць; настойліва
прасць; упрошваць, угаворваць
solicitor  n. 1. BrE, law павераны, адвакат, салсітар 2. AmE агент фрмы

па распаўсюджванні заказаў
Solicitor General  n. (pl. Solicitors General) 1. BrE генеральны страпчы
2. AmE намеснік мінстра юстыцыі
solicitude  n. fml (for) клопат, руплвасць, заклапочанасць

solid
solid1  n. 1. phys. цвёрдае цела 2. pl. solids цвёрдая ежа 3. math. геаметрычнае цела
solid2  adj. 1. цвёрды; суцэльны; become
solid цвярдзець; solid granite суцэльны грант;

a solid compound ling. складанае слова, якое
пшацца разам 2. моцны, здаровы; сытны;
a man of solid build мажны чалавек; have a solid meal сытна паесці 3. надзейны, грунтоўны; have solid grounds мець важкія падставы
solidarity  n. салідарнасць; згуртаванасць; show solidarity with smb. праяўляць
салідарнасць з кім-н.
solidify  v. 1. рабцца цвёрдым, цвярдзець, застываць 2. fml крышталізаваць
soliloquy  n. (унутраны) маналог;
the soliloquy of Hamlet маналог Гамлета
solitary1  n. fml самотнік; самотніца
solitary2  adj. 1. адзінокі, самотны; lead
a solitary life жыць у самоце 2. адасоблены;
a solitary village пакнутая вёска 3. паасобны; a solitary instance паасобны выпадак;
I took a solitary walk. Я прагуляўся адзін.
solitary conﬁnement  n.
адзіночнае зняволeнне
solitude  n. 1. адзінота, адзіноцтва;
самота 2. адасобленасць
solo1  n. mus. (pl. -os) сола; sing a solo
выступаць з сольным нумарам
solo2  adj. 1. сольны; a solo artist салст;
салстка 2. адзіночны, самастойны; a solo
ﬂight самастойны палёт
soloist  n. салст; салстка
Solomon’s wisdom  n. bibl.
Кнга прамудрасцi Саламона
solstice  n. astron. сонцастаянне; the
summer solstice летняе сонцастаянне
soluble  adj. 1. (in) растваральны,
распушчальны; This tablet is soluble in water.
Гэтая таблетка раствараецца ў вадзе. 2. fml
вырашальны
solution  n. 1. (to) рашэнне; разгадка;
а solution to a conﬂict вырашэнне канфлкту
2. chem. раствор
solve  v. рашаць, вырашаць; solve a riddle
разгадваць загадку; solve problems вырашаць
праблемы; solve a mystery раскрываць
таямнцу
solvent1  n. растваральнік; Water is the
common solvent. Вада – самы звычайны растваральнік.
solvent2  adj. плацежаздольны (пра
фірму, асобу і да т.п.)
somber  AmE = sombre
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somewhere
sombre  adj. 1. цёмны; змрочны;
а sombre day пахмурны дзень 2. пануры;
а sombre look пануры погляд
some  pron. 1. некалькі; нямнога;
трохі, крыху; some years ago некалькі гадоў
(таму) назад; 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. некаторыя; сёй-той, сёе-тое; some
people think... некаторыя (людзі) думаюць...;
I need some of the things. Мне сёе-тое
патрэбна з гэтых рэчаў. 3. нейкі; нейкая; нейкае, нейкія; for some reason or other па той
ці ншай

прычыне; There must be some solution. Павінна быць нейкае рашэнне. 4. даволі,
значна; He spoke at some length. Ён гаварыў
даволі доўга; She is some girl! infml Вось дык
дзяўчына!
somebody  pron. хтосьці, нехта; He
thinks he’s somebody. Ён лічыць сябе важнай
асобай.
someday  adv. кал-небудзь; некалі, калсьці; Someday we’ll be together. Калі-небудзь мы будзем разам.
somehow  adv. як-небудзь; неяк; somehow or other так ці інакш; Somehow I don’t
feel I can trust him. Я неяк адчуваю, што яму
нельга давяраць.
someone  pron. = somebody
somersault  n. сальта; do/turn somersaults круцць сальта; куляцца, перакульвацца
something  n. штосьці, нешта; or
something або нешта падобнае; something
like smb./smth. нешта накшталт каго/чаго;
something of a something у некаторай ступені; He’s something of a painter. Ён някепскі
мастак. ♦ something else што-небудзь ншае;
think oneself something/think something of
oneself быць высокай думкі аб сабе
sometime  adv. кал-небудзь, некалі,
кал-колечы; Phone me sometime next week.
Патэлефануй мне як-небудзь на наступным
тыдні.
sometimes  adv. часам, ншы раз
somewhat  adv. да некаторай ступені,
часткова; It’s somewhat difﬁcult. Гэта даволі
цяжка; He answered somewhat nervously. Ён
адказаў неяк нервова.
somewhere  adv. недзе, дзе-небудзь,
дзесьці; некуды, куды-небудзь, кудысьці;
somewhere else дзе-небудзь у ншым месцы
♦ get somewhere infml рушыцца з месца, рабць
поспехі

son
son  n. 1. сын 2. the Son Ісус Хрыстос; the
Father, the Son and the Holy Spirit Aйцец,
Сын і Святы Дух ♦ a/the prodigal son bibl.
блудны сын
sonata  n. саната
song  n. 1. песня; а folk song народная песня; а drinking song застольная песня 2. спевы; the song of a brook журчанне ручайка;
break/burst forth into song заспяваць ♦ buy/
sell for a song купляць/прадаваць за бесцань;
change one’s song заспяваць на ншы

лад;
not worth an old song ≅ ломанага гроша не варты; sing the same song over and over цягнуць
старую песню; song and dance пустаслоўе,
пустыя адгаворкі
songbird  n. пеўчая птушка, пяюння
songwriter  n. песеннік (паэт або
кампазітар)
sonic  adj. гукавы, акустычны; а sonic
barrier гукавы бар’ер
sonic boom  n. aeron. гукавы ўдар,
звышгукавы воплеск
son-in-law  n. (pl. sons-in-law) зяць,
муж дачк
sonnet  n. санет; а sonnet sequence
вянок санетаў
sonny  n. infml сынок; Try not to teach me,
sonny. Пастарайся не вучыць мяне, мой сынку.
sonorant  n. ling. санорны гук
sonority  n. 1. fml гучнасць, звонкасць; the sonority of the bass voices гучнасць басовых партый 2. ling. санорнасць
sonorous  adj. 1. fml гучны, звонкi; sonorous salutes шумныя прывiтаннi 2. fml
урачысты, высакамоўны; sonorous style рытарычны стыль; sonorous titles высокiя званнi 3. ling. санорны (гук)
soon  adv. 1. хутка, скора, неўзабаве; рана;
how soon? кал? як хутка?; as soon as possible як мага хутчэй; no sooner than як толькi,
ледзь 2. ахвотна; I’d sooner die than marry
you! Хутчэй памру, чым выйду за цябе замуж!; I’d sooner stay here. Я лепш застануся
тут. ♦ no sooner said than done сказана – зроблена; sooner or later рана цi позна; the sooner, the better чым раней, тым лепш
soot1  n. сажа; копаць; курoдым, курадым;
cover smth. in soot закурыць, закуродыміць
што-н.
soot2  v. пакрываць сажаю, закуродыміць,
задымць; The ﬂue has become sooted up.
Комiн пакрыўся сажаю.
soothe  v. 1. заспакойваць, суцяшаць
2. змякчаць, суцшваць,

сунімаць (боль);
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sore
soothe a toothache аблягчаць зубны боль;
soothe smb.’s anger стрымліваць чый-н. гнеў
soother  n. CanE пустышка
soothing  adj. супакойлiвы, палягчальны; soothing cream крэм для змякчэння скуры; soothing music музыка, якая супакойвае
нервы
soothsayer  n. dated прадказальнiк;
прадказальніца; прадракальнiк; прадракальніца
sooty  adj. 1. закураны, закуродымлены,
пакрыты сажаю; sooty fog туман з прымессю
куродыму 2. цёмны, смуглы; а sooty cat кот,
чорны як сажа
sop  n. падарунак, падачка (каб задобрыць); as a sop to one’s conscience каб супакоiць сваё сумленне
sophism  n. fml сафзм;
 сафстыка

sophist  n. fml сафст,
 настаўнiк рыторыкi (у Старажытнай Грэцыi)
sophisticated  adj. 1. вытанчаны,
далiкатны, рафінаваны; sophisticated clothes
моднае шыкоўнае адзенне 2. умудроны вопытам; бывалы; sophisticated technology
складаная тэхналогiя
sophistication  n. вытанчанасць,
рафінаванасць, дасканаласць; scientiﬁc sophistication шырокi навуковы кругагляд
sophomore  n. AmE студэнт другога
курса
soporiﬁc  adj. fml наркатычны; снатворны; a soporiﬁc drug снатворны сродак;
a soporiﬁc speech размова, ад якой хочацца
спаць
sopping  adj. infml прамоклы (наскрозь),
мокры; Your clothes are sopping. Твая вопратка прамокла наскрозь.
soppy  adj. infml сентыментальны; саладжавы; a soppy ﬁlm сентыментальны фiльм;
soppy with tears мокры ад слёз
soprano  n. mus. сапрана; дыскант;
a difﬁcult soprano part цяжкая партыя для
сапрана
sorb  n. bot. рабна

sorbet  n. шарбет (дэсерт); blackcurrant sorbet шарбет з сокам чорнай парэчкi
sorcerer  n. вядзьмак, вядзьмар
sorceress  n. вядзьмарка
sordid  adj. 1. нзкi, подлы; агдны; sordid desires ганебныя жаданнi; What a sordid
business! Якое паскудства! 2. убогi, мiзэрны;
sordid poverty мiзэрная беднасць
sore1  n. балячка, рана; болька; пацёртае месца; a cold sore рана; балячка (на губах);

sore
a running sore med. язва ♦ an open sore
грамадскае зло
sore2  adj. 1. балючы, балесны; хворы;
I have a sore throat. Мне балiць горла; I am
sore all over. Мне ўсё балiць. 2. раздражняльны, гняўлвы; 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’юшаны як бык
sorely  adv. fml дужа, вельмі; надта; Your
ﬁnancial help is sorely needed. Ваша фiнансавая дапамога вельмi патрэбна.
soreness  n. 1. чуллвасць; балючасць,
балеснасць; раздражняльнасць 2. пачуццё
крыўды
sorority  n. AmE 1. жаночая арганiзацыя, жаночая суполка, жаночае зямляцтва
(ва ўнiверсiтэтах ) 2. карпарацыя
sorrel  n. bot. шчаўе; sorrel soup суп са
шчаўя
sorrow1  n. 1. (at/for/over) смутак, скруха, журба, журбота, сум; public/national sorrow усенародны смутак; a look of sorrow
сумны позiрк; cause a great deal of sorrow to
smb. прыносiць вялкае гора каму-н.; feel
sorrow for smb. сумаваць па кiм-н.; in sorrow and in joy у горы i радасцi; I say this
more in sorrow than in anger. Я гавару гэта не
таму, што злуюся, а таму, што гэта мяне засмучае; He has had many sorrows in his life.
Ён хлябнуў гора за сваё жыццё. 2. жаласлівасць, спачуванне; express sorrow at/for smth.
выказаць спачуванне наконт чаго-н.; to my
sorrow на жаль 3. pl. sorrows пакуты; the
road of sorrows крыжовы шлях, хаджэнне
па пакутах
sorrow2  v. lit. (over) смуткаваць, сумаваць; бедаваць; тужыць, журыцца; sorrow
over one’s hard fate аплакваць свой горкi лёс
sorrowful  adj. lit. сумны, смутны, засмучаны; тужлвы,

журботны; жалобны;
а sorrowful occasion сумны выпадак; а sorrowful wіdоw удава ў жалобе
sorry1  adj. 1. засмучаны, сумны; поўны
жалю; be sorry шкадаваць; I’m sorry to say
на жаль, павнен сказаць 2. варты жалю; дрэнны, кепскi, благ, марны; He was a sorry sight.
На яго было балюча глядзець. ♦ feel sorry for
smb. спачуваць каму-н.
sorry2  interj. 1. : sorry! прабачце! выбачайце! 2. (ужываецца, калi трэба перапытацца); I’m cold. – Sorry? – I said, I’m cold.
Мне холадна. – Прабачце? – Я сказаў, што
мне холадна.
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sort1  n. 1. гатунак, вiд, сорт; род, разрад;
all sorts of people розныя людзi; 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’ект; франт; хлопец; He’s not a bad sort. Ён добры хлопец.
♦ be out of sorts быць не ў гуморы; nothing
of the sort нiчога падобнага; sort of infml як
быццам; нейкiм чынам; нбы; He sort of hesitated. Ён нiбыта завагаўся.
sort2  v. сартаваць, разбiраць, класiфiкаваць
sort out  phr.v. 1. адбiраць, разбiраць,
рассартоўваць; sort out the real from the
imaginary адрозніваць рэальнасць ад фантазii 2. infml уладжваць; We’ll soon sort out the
problem. Мы хутка разбяромся ў пытаннi.
sorter  n. сартавальнiк; сартавальніца
sortie  n. 1. mil. вылазка 2. вылазка, выезд; 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 паслаць
сiгнал бедства
so-so  adj. infml так сабе, нiшто сабе;
How are you feeling? – Oh, only so-so. Як маешся? – А, так сабе.
soufﬂe  n. суфле; spinach soufﬂe суфле
са шпiнату
sought  past, p.p. → seek
sought after  adj. модны, папулярны,
ходкі; дэфіцытны; a much sought-after actor
папулярны акцёр
soul  n. 1. душа, сэрца; with all my soul
шчыра, усм
 сэрцам; 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. сутнасць, неад’емная ўласцвасць; цэнтральная фiгура; натхнцель;

Brevity is the soul of wit. Сцiсласць – душа дасцiпнасцi; He is the soul of any party. Ён душа
кожнай вечарыны. 3. чалавек, асоба; а poor
soul infml нябога, бедалага; а kindly soul добры чалавек; not a soul нiводнай жывой
душы; Don’t tell a soul. Нiкому нi слова. 4. relig. дух, душа; departed souls душы памерлых 5. соўл, негрыцянская музыка 6. AmE
дух негрыцянскага народа ♦ keep body and
soul together infml ледзь трымацца жывым;
upon my soul! dated далiбог!; клянуся!
soulful  adj. душэўны; задушэўны;
soulful music душэўная музыка
soulless  adj. бессардэчны, бяздушны

soul mate
soul mate  n. шчыры сябар; шчырая
сяброўка
soul-searching  n. самакрытычны
аналiз свах дзеянняў; пераацэнка каштоўнасцей
sound1  n. 1. гук, гучанне; гоман, шум;
without a sound бязгучна, бясшумна; Not a
sound was heard. Не было чутно нi гуку; Sounds carry well in this hall. У гэтай зале добрая акустыка. 2. ling. гук; тон; consonant
sounds зычныя; vowel sounds галосныя
3. значэнне, змест; уражанне; I didn’t like the
sound of it. Мне гэта не спадабалася. 4. мяжа
чутнасцi ♦ within (the) sound of smth. BrE у
межах чутнасцi чаго-н.; недалёка, як рукою
падаць да чаго-н.
sound2  adj. 1. здаровы, моцны; sound
teeth моцныя зубы; а man of sound constitution чалавек моцнага складу; а sound sleep моцны, глыбокi сон 2. разумны, правiльны, лагчны; а sound argument пераканаўчы доказ;
morally sound маральна ўстойлiвы; sound
advice разумная парада 3. дабраякасны;
sound fruit свежая садавна; а sound machine спраўная машына 4. надзейны, устойлівы (у фiнансавых справах) 5. умелы, добры; а sound tennis-player добры тэнiсст

6. infml моцны; give а sound ﬂogging добранька адлупцаваць ♦ (as) sound as a bell
infml ≅ здаровы як бык; sound in life and
limb dated or joc. жывы; ≅ цэлы i здаровы
sound3  v. 1. гучаць; The doorbell sounded. Зазванiў званок; Her voice sounded troubled. У яе голасе адчувалася хваляванне. 2. даваць сiгнал; sound a bell званць
 у званы;
sound the alarm бiць трывогу 3. рабць уражанне, здавацца; How does this proposal
sound to you? Як вам гэтая прапанова?; That
sounds like an excuse. Гэта падобна да адгаворкі. 4. вымаўляць; This letter is not sounded. Гэтая лiтара не вымаўляецца. 5. med. выслухоўваць, выстукваць; You must have your
chest sounded. Трэба праверыць вашу грудную клетку.
sound off  phr.v. derog. малоць языком, выхваляцца
sound out  phr.v. выведваць (у
каго-н.)
sound4  adv. моцна; be sound asleep моцна спаць
sound5  n. 1. пралў 2. вузкi залў,
 фiёрд;
the Plymouth Sound Плмуцкi залў
sound barrier  n. phys. гукавы
бар’ер
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sound effects  n. pl. гyкавыя
эфекты
sound ﬁlm  n. гукавы фiльм
soundings  n. 1. вымярэннi глыбiн,
зандзраванне;

underwater soundings падводнае зандзраванне 2. pl. выведванне; take
soundings зандзраваць, намацваць (глебу)
soundly  adv. 1. сур’ёзна, абгрунтавана; a soundly based argument добра абгрунтаваны аргумент 2. моцна, непрабудна,
без просыпу; sleep soundly моцна спаць
soundproof  adj. гуканепранiкальны; a soundproof studio студыя з гуканепранiкальнымi сценамi
sound system  n. музычны цэнтр
soundtrack  n. фанаграма, гукавая
дарожка
sound wave  n. гукавая хваля
soup  n. суп; clear soup поліўка, булён,
расол; ﬁsh soup юшка; vegetable (cabbage)
soup суп з гароднiны; soup in cakes суп у кубiках; packet soups суп у пакеціках ♦ in the
soup infml у клопатах, у турботах
soup up  phr.v. infml павышаць магутнасць (матора, рухавіка), павышаць хуткасць (самалёта, ракеты); ажыўляць (гульню, п’есу)
soup kitchen  n. бясплатная сталовая (дзе выдаецца суп беднякам i беспрацоўным)
soupplate  n. глыбокая талерка

sour picksour1  adj. 1. кслы, пракслы;
les марынаваныя гурк; пкулi; smell sour
аддаваць кiсляцiнай 2. пануры, сярдзты; злосны, зласлвы;
 у кепскiм настро; What a sour
face she has! Што за кiслы ў яе выгляд!; Pleasure turned sour on him. Пацехi абрыдлi яму.
♦ go/turn sour кснуць, пракiсаць; псавацца;
sour grapes прытворнае грэбаванне чым-н.
недасягальным
sour2  v. 1. пракiсаць, закiсаць; The hot
weather soured the milk. Ад гарачынi малако
скiсла. 2. станавцца панурым, быць незадаволеным; He was soured by misfortunes. Няўдачы зрабiлi яго змрочным.
source  n. 1. выток; крынца; Where is the
source of the Thames? Адкуль выцякае Тэмза?
2. пачатак, выток; прычына; а source of
inspiration прычына натхнення; а source of
funds крынца фiнансавання; cut off the evil
at its source задушыць зло ў яго зародку
3. дакумент, пiсьмовая крынца; historical
sources гiстарычныя крынцы; original sources

sour cream
першакрынцы;
 trace one’s sources вывучаць
сваё паходжанне, знаходзіць свае каран
sour cream  n. смятана
sour-crout  n. квашаная капуста
soused  adj. прамоклы, вымачаны; марынаваны; soused herring марынаваныя селядцы
south1  n. 1. поўдзень; face/overlook south
глядзець на поўдзень (пра акно) 2. паўднёвая
частка, паўднёвы раён; the south of France
поўдзень Францыi 3. паўднёвыя краны
(Еўропы); паўднёвыя штаты (ЗША)
south2  adj. паўднёвы; South Wales
Паўднёвая Валiя; the South Paciﬁc паўднёвая частка Цхага

акiяна
south3  adv. 1. на поўдзень, у паўднёвым
напрамку; south of Scotland на поўдзень ад
Шатландыi; down south infml на поўдзень
2. з поўдня (пра вецер); The wind blows south.
Вецер дзьме з поўдня.
southbound  adj. як iдзе на поўдзень; а southbound train цягнк паўднёвага
напрамку
south-east  n., adj., adv. паўднёвы
ўсход; паўднёва-ўсходнi; на паўднёвы ўсход;
live in the South-East жыць на паўднёвым
усходзе
south-eastern1  n. паўднёва-ўсходнi
вецер, зюйд-ост
south-eastern2  adj. паўднёва-ўсходнi
south-easterly  adj. паўднёваўсходнi; а south-easterly direction паўднёваўсходнi напрамак; а south-easterly air ﬂow
перамяшчэнне паветра з паўднёвага ўсходу
southerly  adj. паўднёвы; the southerly
latitude паўднёвая шырата; The room has a
southerly aspect. Пакой выходзiць на поўдзень.
southern  adj. паўднёвы; the southern
states of the USA паўднёвыя штаты ЗША;
the Southern Hemisphere паўднёвае паўшар’е
southerner  n. жыхар поўдня; жыхарка
поўдня
southernmost  adj. самы паўднёвы
South Pole  n. Паўднёвы полюс
southward(s) () adv. на поўдзень; drive
southwards ехаць у паўднёвым напрамку
south-west  n., adj., adv. паўднёвы
захад; паўднёва-заходнi; на паўднёвы захад;
а south-west wind паўднёва-заходнi вецер;
зюйд-вест
south-wester  n. 1. паўднёва-заходнi вецер; зюйд-вест 2. непрамакальная шапка, зюйдвестка (у маракоў)
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south-westerly  adj. паўднёвазаходнi; a south-westerly direction паўднёвазаходнi напрамак
south-western  adj. паўднёва-заходнi
souvenir  n. сувенр,
 памятка; а souvenir shop магазн
 сувенраў; Take it as a souvenir of the occasion. Вазьмiце гэта як памяць
пра падзею.
sou’wester  n. = south-wester
sovereign1  n. 1. fml манарх; суверэн;
правцель,

валадар 2. саверэн (залатая манета = 1 фунту стэрлінгаў)
sovereign2  adj. 1. вярхоўны, вышэйшы; sovereign power вярхоўная ўлада 2. fml
суверэнны, незалежны; become a sovereign
state стаць суверэннай дзяржавай 3. fml цудоўны; a sovereign remedy эфектыўны сродак; a sovereign joke блiскучы жарт
sovereignty  n. fml 1. найвышэйшая
ўлада; the sovereignty of the people улада,
якая належыць народу 2. суверэннасць, суверэнiтэт, незалежнасць; exercise sovereignty
здзяйсняць права суверэнiтэту; encroach
upon smb.’s sovereignty рабць замах на права чыйго-н. суверэнiтэту
soviet1  n. савет (oрган улады); the Supreme Soviet Вярхоўны Савет; the Soviets
Саветы; under the Soviets пад Саветамi, пры
Саветах; village soviets сельсаветы
soviet2  adj. савецкi; the Soviet Union
hist. Савецкi Саюз
sow1  n. свiння; свiнаматка, паросная свіння
sow2  v. (sowed, sown or sowed) 1. сеяць;
высяваць, засейваць; sow a ﬁeld with wheat
засеяць поле пшанцаю;

The sky was sown
with stars. Неба было ўсеяна зоркамi. 2. распаўсюджваць, сеяць; sow doubt сеяць сумненне; sow enemity сеяць варожасць ♦ sow
one’s wild oats перашалець; as a man sows,
so shall he reap што пасееш, тое i пажнеш; to
sow the wind and to reap the whirlwind пасееш вецер – пажнеш буру
sower  n. 1. сейбіт 2. сеялка
sowing machine  n. сеялка
sown  p.p. → sow2
soya  n. bot. cоя; a sоya bean зерне соі;
soya sauce соевы соус
sozzled  adj. BrE, slang якналізаўся; He
got sozzled! Але ж ён i нажлукцiўся!
sp (пісьмовае скар. ад spelling) арфаграфiя
(памета пры праверцы пiсьмовых работ)
spa  n. курорт з мiнеральнымi водамi;
мiнеральная крынца;
 spa waters мiнераль-

space
ныя воды; take the waters at a spa лячыцца
на мінеральных водах
space1  n. 1. прамежак, месца, iнтэрвал;
type single/double space друкаваць праз адзн
iнтэрвал/два інтэрвалы; There is a space
here for your signature. Вось месца для подпiсу. 2. плошча, месца, прастора; а space of
ten feet адлегласць у дзесяць футаў; clear
a space for smth. пакнуць

месца для чаго-н.;
a parking space месца для стаянкi (машын);
There isn’t much space left. Засталося мала
месца. 3. прастора, абшар, космас; open/deep
space адкрыты космас; а space ﬂight касмч
ны палёт 4. перыяд часу; in the space of
a year на працягу аднаго года; I have a space
in my time-table. Я маю фортку ў раскладзе.
space2  v. размяшчаць; пакiдаць прамежкi, раздзяляць; Space the desks two metres
apart. Пастаў сталы на адлегласці два метры
адзiн ад аднаго.
space-age  adj. infml сучасны, перадавы, модны; space-age technology сучасная
тэхналогiя
space bar  n. клавiша для iнтэрвалаў
(у камп’ютары)
spacecraft  n. (pl. spacecraft) касмчны карабель
space invaders  n. pl. камп’ютарная гульня «Прышэльцы з космасу»
spaceman  n. (pl. -men) касманаўт
spaceship  n. = spacecraft
space shuttle  n. чаўночны паветрана-касмчны апарат
space station  n. касмчная станцыя
space suit () n. скафандр
spacewalk  n. выхад у адкрыты космас
spacewoman  n. (pl. -women) жанчына-касманаўт
spacing  n. iнтэрвал, адлегласць; type
with double spacing друкаваць праз два
iнтэрвалы
spacious  adj. прасторны; вялзны;

ёмісты; шырокi; а spacious hall прасторная
зала; spacious mind высокi iнтэлект; а spacious approach to a problem шырокi погляд
на праблему
spade  n. рыдлёўка, лапата ♦ call a spade
a spаde ≅ называць рэчы свамi iмёнамi
spades  n. pl. вны,

пкi (пра карты);
a queen of spades пкавая дама ♦ in spades
infml моцна, у вышэйшай ступені

585

spar
spadework  n. працаёмкая работа;
She did all the spadework at the ofﬁce. Яна
выконвала ўсю чорную працу ў офiсе.
spaghetti  n. спагецi
spam  n. 1. кансерваваны каўбасны
фарш 2. comput. смецце (пра інфармацыю)
span1  n. 1. прамежак (часу), iнтэрвал;
the average span of life сярэдняя працягласць
жыцця; Man’s life is but a span. Чалавечае
жыццё кароткае. 2. пралёт (моста), адлегласць ад аднаго канца да другога; шырыня
(ракi); The bridge crosses thе river in a single
span. Мост памiж берагамi ракi ў адзiн пралёт. 3. dated пядзя, спэн (22,8 см) 4. размах;
a wing span размах крылаў
span2  v. 1. перакрываць (пра арку), наводзiць мост, пераправу; злучаць бераг (пра
мост); запаўняць (прамежак); The Thames is
spanned by many bridges. Праз Тэмзу перакінута шмат мастоў. 2. уключаць, ахоплiваць;
Нis knowlеdge spans many different areas. Ён
мае шматбаковыя веды. 3. мераць, вымяраць
пядзяю; Can you span an octave on the piano,
please. Вазьмi, калi ласка, актаву (адной
рукою).
spangle  v. (with) 1. пакрываць блішчынкамi, расшываць шклярусам 2. блiшчэць,
блiскацець; The meadow spangled with ﬂowers. Луг стракацеў кветкамі.
Spaniard  n. iспанец; iспанка; the
Spaniards iспанцы
spaniel  n. спанiэль (парода сабак)
Spanish1  n. 1. iспанская мова 2. the
Spanish iспанцы
Spanish2  adj. iспанскi; Spanish America «Iспанская Амерыка», амерыканскiя кра-
ны з iспанскай моваю ♦ Spanish money адны
толькi словы; walk Spanish рабць
 што-н.
пад прымусам
spank1  n. пляскач; give a spank даць
плескача
spank2  v. ляпаць далонню; пляскаць,
шлёпаць; spank a child’s bottom даць дзіцяці
плескача па мяккім месцы
spanking1  n. лупцоўка, наганяй; get
a sound spаnking атрымаць добры наганяй
spanking2  adj. infml хуткi, шпаркi;
do at a spanking pace iсц хутка i вялкiмi

крокамi
spanner  n. BrE, tech. гаечны ключ
♦ throw a spanner in the works BrE ≅ торкаць палкi ў колы
spar1  n. брус, перакладзiна

spar
spar2  v. 1. бцца
 на кулачках 2. спрачацца
(звыч. дружалюбна)
spare1  n. запас, запасная частка (для
машыны); Don’t worry. I’ve got a spare. Не
хвалюйся. У мяне ёсць запасная шына.
spare2  adj. 1. запасны, лшнi; spare parts
запасныя часткi; We have no spare room for
the table. Няма дзе паставiць стол; I have no
spare money. У мяне няма грошай у запас.
2. вольны, незаняты (час); He paints in his
spare time. У вольны час ён малюе. 3. fml
худы, тонкi, хударлявы; а spare frame хударлявы целасклад 4. мiзэрны, умераны; He is
spare of speech. Ён скупы на словы; The room
is spare of furniture. У пакоi вельмi мала мэблi. 5. строгi, ашчадны; а spare diet строгая
дыета ♦ go spare BrE, infml разысцся,
 раззлавацца, шалець ад злосцi
spare3  v. 1. мець лтасць, злтавацца,
шкадаваць; Please spare me! Пашкадуй мяне,
калi ласка! 2. берагчы, зберагаць, шанаваць,
эканомiць; spare no pains не шкадаваць клопатаў 3. удзяляць (час, увагу); Can you spare
me a moment? Цi можаш падараваць мне
хвiлiнку? 4. infml абыходзiцца; I can’t spare
him today. Я не магу сёння абысцiся без яго.
5. мець залшне,

надзвычай многа, занадта
(чаго-н.); I have no cash to spare today. У мяне
сёння няма лiшнiх грошай. ♦ spare smb.’s
blushes канфузiць, саромiць каго-н.; spare
smb.’s feelings берагчы чые-н. пачуццi, злтавацца 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
пашкадаваць дубца i разбэсцiць дзiця; быць
залшне мяккiм у выхаванні дзяцей
spare rib  n. свiная рабрынка (у кулiнарыі)
spare tyre  n. BrE запасная шына
spark1  n. 1. скра, успышка 2. проблiск,
скарка; a spark of politeness проблiск ветлiвасцi; not a spark анкалiва; not a spark of
interest анiякага iнтарэсу
spark2  v. успыхваць, iскрыцца
spark off  phr.v. выклікаць (што-н.),
пачынаць; быць прычынаю; The question
sparked off a lively discussion. Пытанне выклікала жывую дыскусiю.
sparkle1  n. 1. скра, iскрынка; not
a sparkle of wit нi кроплi дасцпнасцi
2. бляск, зiхаценне; ажыўленасць; The wine
has lost its sparkle. Вiно перастала пускаць
бурбалкі; The performance lacked sparkle.
Cпектаклю не хапала жывасці.
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spatter
sparkle2  v. (with) 1. зiхацець, iскрыцца,
ззяць; Her eyes sparkled with joy. Яе вочы свяцiлiся радасцю. 2. шыпець, пенiцца, булькаць (пра вiно) 3. быць ажыўленым; вызначацца; She always sparkles at parties. Яна
заўжды вылучаецца на вечарынах.
sparkler  n. бенгальскi агонь
sparklet  n. скарка, iскрынка
sparkling  adj. 1. iскрысты, шыпучы
(пра вiно) 2. зiхатлвы, блiскучы; а sparkling
conversation жывая размова
spark plug  n. tech. запальная свечка
sparring partner  n. 1. суразмоўца, з якм прыемна спрачацца 2. партнёр
для трэнiроўкi ў прафесйным боксе
sparrow  n. верабей ♦ а fallen sparrow
ахвяра, няўдачнiк
sparse  adj. рэдкi; раскданы; а sparse
population рэдкае насельнiцтва; get sparse
рабцца рэдкімі, радчэць (пра валасы)
sparsely  adv. рэдка, нягуста; а sparsely populated area маланаселены раён
spartan  adj. спартанскi; стрыманы, суровы; a spartan meal спартанская ежа; lead
a spartan life жыць па-спартанску
spasm  n. 1. спазма, сутарга; go into
spasm зводзiць сутаргай 2. парыў, выбух (гора, энергіі i да т.п.); а spasm of coughing
прыступ кашлю
spasmodic  adj. 1. нерэгулярны,
хаатычны; а spasmodic interest непастаянны
інтарэс 2. спазматычны, сутаргавы
spastic  adj. med. спазматычны, сутаргавы; а spastic child дзiця, разбтае спазматычным паралюшам
spat1  n. infml невялкая сварка
spat2  n. гетра; а pаіr of spats гетры
spat3  past, p.p. → spit2
spate  n. лвень,

залева; паток; а spate of
words паток слоў; а spate of work шмат працы ♦ in (full) spate у паводцы; The river is in
spate. На рацэ моцная паводка.
spatial  adj. fml 1. прасторавы; the
changing spatial distribution of the population зменлiвае тэрытарыяльнае размеркаванне насельнiцтва; We are temporal and spatial.
Мы iснуем у часе i прасторы. 2. касмчны;
spatial objects касмчныя аб’екты
spatter1  n. пырскi, пырсканне; a spatter of applause слабыя апладысменты; There
was a spatter of rain. Пырснуў дожджык.
spatter2  v. (on/over) 1. пырскаць, распырскваць; распырсквацца; The rain was
spattering down on the roof. Дождж малацiў

spatula
кроплямi па даху. 2. расплёскваць; расплёсквацца; расплюхваць; расплюхвацца; spatter
mud on one’s clothes заляпаць вопратку граззю; The sky is spattered with stars. Неба ўсеяна зоркамi.
spatula  n. 1. лапатка; a plastic spatula пластыкавая лапатка 2. BrE, med. шпатэль
spawn1  n. 1. iкра (рыбы) 2. biol. грыбнца
spawn2  v. 1. нераставаць, адкладваць iкру 2. derog. пладзцца; кiшэць, быць перапоўненым; The departments are spawning new
committees and sub-committees. Аддзелы ствараюць новыя камiсii i падкамiсii.
speak  v. (spoke, spoken) 1. гаварыць,
размаўляць; speak for smb. гаварыць ад
чыйго-н. iмя; speak English гаварыць па-англйску 2. казаць, выказвацца; speak the truth
гаварыць праўду; speak one’s mind выказвацца адкрыта, шчыра 3. сведчыць; speaking
for myself што да мяне 4. згадваць, упамiнаць;
nothing to speak of нiчога асаблвага 5. выступаць; speak in public выступаць публчна
♦ actions speak louder than words менш
слоў, а больш спраў; roughly speaking груба
кажучы; so to speak так сказаць
speak out  phr.v. выказвацца, гаварыць; гаварыць шчыра, адкрыта
speak up  phr.v. 1. гаварыць гучна i
выразна 2. выказвацца
speakeasy  n. карчма, шынок, дзе прадаваліся нелегальна спiртныя напоi (пры
сухiм законе ў ЗША)
speaker  n. 1. прамоўца, дакладчык
2. асоба, якая валодае моваю; be a speaker of
French гаварыць па-французску 3. the Speaker спкер (у парламенце) 4. гучнагаварыцель, дынамiк
Speaker’s Corner  n. Куток прамоўцаў (у Гайд-парку)
speaking  adj. 1. выразны (позiрк,
твар, вочы) 2. жывы, падобны; а speaking
likeness жывы партрэт 3. : English-speaking
countries англамоўныя краны ♦ be on speaking terms падтрымлiваць знаёмства, размаўляць (з кім-н.)
speaking trumpet  n. рупар,
мегафон
spear1  n. 1. дзда, кап’ё; дроцiк, восцi,
гарпун; catch a ﬁsh with a spear злавць рыбу восцямi; catch a whale with a spear загарпунiць кiта 2. pl. spears стрэлкi (раслiн);
spears of the snowdrop plants парасткi, стрэлкi падснежнікаў
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speciality
spear2  v. 1. пранзваць, працiнаць дздай
або кап’ём 2. бiць восцямi, гарпунiць; He
speared the chop with a fork. Ён падчапiў
катлету вiдэльцам.
spearhead1  n. 1. вастрыё (дзiды,
кап’я) 2. fml iнiцыятар, завадатар, iнiцыятыўная група; You will act as spearhead of the
campaign, won’t you? Вы будзеце iнiцыятарам
кампанii, праўда?
spearhead2  v. узначальваць, быць
завадатарам, ініцыятарам
spearmint  n. bot. кучаравая мята
spec  n. : ♦ on spec BrE, infml наспех, наўздагад; I went to the concert on spec. Я пайшоў на канцэрт не падумаўшы.
special1  n. 1. нешта надзвычайнае; надзвычайны выпуск газеты; дадатковы цягнк;
спецыяльны карэспандэнт; спецыяльная перадача (па радыё); тэрмiновае пiсьмо 2. infml
асобая, рэзка знжаная

цана; Coffee is on special this week. Каву прадаюць са знiжкамі на
гэтым тыднi.
special2  adj. 1. асаблвы, асобы; а special reason асобая прычына; in a very special
sense у зусм
 ншым

сэнсе; I have nothing
special to tell you. Я не маю сказаць табе нiчога асаблiвага. 2. спецыяльны; а special
train дадатковы цягнк;
 а special course of
study спецыяльны прадмет; а special election
AmE давыбары; а special hospital спецыялiзаваны шпiталь; make a special study of English спецыялiзавацца ў вывучэннi англйскай
мовы 3. асаблвы, адмысловы; а special feature iндывiдуальная рыса; а special friend
блзкi сябар
Special Branch  n. the Special
Branch (палiтычная палiцыя ў Вялiкабрытанii)
special delivery  n. тэрмiновая
дастаўка паштовых адпраўленняў
special education  n. навучанне дзяцей, якя маюць фізчныя або разумовыя праблемы
special effects  n. pl. 1. камбiнаваныя здымкі (у кiно) 2. спецыяльны эфект
(дажджу, туману i да т.п.)
special interests  n. pl. 1. капiталаўкладаннi 2. карпарацыi, манаполii
specialist  n. спецыялст;
 an eye specialist урач-акулст;
 a specialist in nervous
diseases неўрапатолаг, спецыялст па нервовых захворваннях
speciality  n. BrE 1. фрменны тавар;
а speciality of the house фрменная страва

specialize
2. галiна спецыяльнасцi; Her speciality is
Greek poetry. Яна спецыялiзуецца па грэчаскай паэзii.
specialize, BrE -ise  v. (in) спецыялiзавацца (па чым-н.); He specializes in oriental history. Ён спецыялiзуецца па ўсходняй
гiсторыi; This shop specializes in chocolates.
У гэтым магазiне прадаюцца шакаладныя
вырабы.
specialized, BrE -ised  adj. спецыяльны, спецыялiзаваны; specialized tools
спецыяльныя прылады
specially  adv. 1. спецыяльна; I went
there specially to see them. Я пайшла туды
толькi дзеля таго, каб убачыць iх. 2. infml
асаблва; specially careful асаблва ўважлiвы
special offer [n. спецыяльная прапанова чаго-н. (звычайна па зніжанай цане)
special pleading  n. law асаблвае
хадайнiцтва якога-н. боку са спасылкаю на
новыя абставiны
special school  n. спецыяльная школа (для дзяцей з фiзiчнымi або псiхiчнымi недахопамi)
specialty [n. = speciality
species  n. (pl. species) вiд; разнавднасць; род; гатунак; парода; various animal
species розныя пароды жывёл; human species чалавечы род, чалавецтва
speciﬁc1  n. 1. med. спецыфчны сродак, лекi ад пэўнай хваробы; Recreation is a
speciﬁc. Актыўны адпачынак – найлепшы
сродак для стомленага чалавека. 2. pl. specifics дэталi, падрабязнасцi; We are moving from
the general to the speciﬁcs. Мы iдзём ад
агульнага да прыватнага.
speciﬁc2  adj. 1. выразны, акрэслены,
дакладны; What are your speciﬁc aims? Якiя
вашы дакладныя мэты? 2. адмысловы, спецыфчны, асаблвы, асобы; а speciﬁc use of a
word асобае ўжыванне слова
speciﬁcally  adv. асаблва, менавта;
These houses are speciﬁcally designed for old
people. Гэтыя дамы спецыяльна спраектаваныя для старых людзей.
speciﬁcation  n. pl. speciﬁcations
дэталi; спецыфiкацыя; technical speciﬁcations тэхнчныя

асаблвасцi, iнструкцыi
speciﬁcs  n. спецыфіка, асаблвасць

specify  v. дакладна вызначаць, удакладняць; specify a date (for) прызначаць дату (для); The regulations specify that you may
use a dictionary in the examination. У правiлах
удакладняецца, што на экзаменах можна
карыстацца слоўнiкам.
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spectre
specimen  n. 1. экзэмпляр; а specimen copy пробны экзэмпляр 2. прыклад,
узор; а specimen of handwriting прыклад почырку; take a specimen of smb.’s blood узяць
у каго-н. кроў на аналiз
specious  adj. fml праўдападобны;
а specious argument павярхоўны аргумент
speck  n. плямка, крапiнка; крупнка,

драбок; а speck of dust пылнка; not a speck
of evidence нiякiх доказаў; not a speck of
truth нi калiва праўды
speckle  n. 1. плямка, крапiнка 2. вяснушка; мушка; She’s got speckles only in
spring. У яе рабацінне толькi вясною.
speckled  adj. у крапiнку, рабы; а speckled dress сукенка ў крапiнку; а speckled hen
«курачка-раба»; a speckled nose рабы нос;
a speckled group infml разнамасная кампанiя
specs  n. infml (скар. ад spectacles) акуляры
spectacle  n. вiдовiшча; сцэна; а moving spectacle захапляльнае вiдовiшча; The
sunrise was a tremendous spectacle. Усход сонца ўяўляў сабою цудоўную сцэну. ♦ make
a spectacle of oneself прыцягваць да сябе ўвагу; стаць пасмешышчам
spectacles  n. pl. акуляры ♦ look
through rose-coloured spectacles бачыць усё
ў ружовым святле; глядзець на ўсё праз ружовыя акуляры
spectacular1  n. 1. яркi тэатральны спектакль, феерыя; тэатралiзаваны канцэрт з удзелам зорак 2. эфектнае вiдовiшча;
a bridal spectacular пышнае вяселле
spectacular2  adj. захапляльны; велічны; эфектны; а spectacular success ашаламляльны поспех
spectator  n. 1. наведвальнiк, глядач
(гульняў, стадыёна i да т.п.) 2. назiральнiк
вiдовiшча; I was a spectator of the whole affair.
Усё адбывалася на маiх вачах.
spectator sport  n. вiдовiшчны
спорт
specter  AmE = spectre
spectra  n. pl. → spectrum
spectral  adj. 1. lit. прывiдны; a spectral creature здань, прывiд, фантом 2. phys.
спектральны; spectral analysis спектральны
аналiз
spectre  n. 1. пагроза, знак, прадвесце;
the spectre of war пагроза вайны 2. здань,
прывiд, фантом; the spectre of Hamlet’s father здань бацькi Гамлета

spectrum
spectrum  n. (pl. spectra) 1. phys.
спектр; the solar spectrum сонечны спектр
2. fml дыяпазон; the sound spectrum дыяпазон гуку; the spectrum of political beliefs
розныя палiтычныя погляды; the whole spectrum of abilities разнастайнасць здольнасцей
speculate  v. 1. (about/on) разважаць, меркаваць, раздумваць; speculate about
the future абдумваць будучае; speculate on
the problem разважаць над праблемаю 2. (in)
спекуляваць; iграць на бржы; speculate in
stocks and shares спекуляваць каштоўнымi
паперамi
speculation  n. 1. (over/about/on)
развага, роздум, абдумванне; be engaged in
speculation раздумваць, абдумваць 2. гiпотэза, меркаванне; pure speculation усяго толькi
меркаванне; do smth. on speculation рабць

што-н. наўздагад 3. (in) спекуляцыя, спекуляванне; land speculations спекуляцыя зямлёю; make some speculations спекуляваць
speculative  adj. 1. абстрактны, тэарэтычны, гiпатэтычны; speculative power
разумовыя здольнасцi 2. спекулятыўны, рызыкоўны; speculative buying спекулятыўная
купля; speculative philosophy спекулятыўная
фiласофiя
speculator  n. спекулянт; a real estate speculator спекулянт нерухомасцю
sped  past, p.p. → speed2
speech  n. 1. мова, маўленне; моўная дзейнасць; а ﬁgure of speech ling. фiгура мовы;
а part of speech ling. часцна мовы; be slow
of speech гаварыць павольна; speech habits
маўленчыя навыкi; express thoughts by
speech выказваць думкi ўслых; He was startled
beyond speech. Ён анямеў ад здзiўлення.
2. гаворка, вымаўленне; colloquial speech
гутарковая мова; free speech бесцырымонная
гутарка; London speech лонданскi дыялект;
He is Irish by his speech. Ён iрландзец, пра
што сведчыць яго вымаўленне. 3. (on/about)
прамова, выступленне, спiч; an opening/a
closing speech уступная/заключная прамова;
freedom of speech свабода слова; a speech
of welcome прывiтальная прамова; make/
deliver/give a speech выступаць з прамоваю
4. размова; give speech to one’s feelings знайсц словы для выказвання свах пачуццяў
♦ speech is silver, silence is golden слова –
срэбра, маўчанне – золата
speech day  n. актавы дзень (урачысты сход у канцы навучальнага года з прамовамi, уручэннем атэстатаў i да т.п. у некаторых брытанскіх школах)
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speedway
speechless  adj. маўклвы; анямелы,
знямелы; We were left speechless. Мы анямелi; I was speechless with anger. Я не мог гаварыць ад злосцi.
speech therapist  n. лагапед
speed1  n. 1. хуткасць; шпаркасць; тэмп;
climbing speed хуткасць набору вышын(пра
самалёт); speеd of utterance тэмп маўлення;
at average/great/top speed з сярэдняй/высокай/ гранчнай

хуткасцю; at full speed поўным ходам; with all speed як найхутчэй; with
lightning speed з хуткасцю маланкi, вокамгненна; put on speed дадаць хуткасцi; at a
speed of 50 miles з хуткасцю 50 мiль 2. святлоадчувальнасць плёнкi (пра фота) ♦ more
haste, less speed ≅ памалу едучы, далей заед зеш
speed2  v. 1. (sped) хутка бегчы, iмчацца;
ляцець; The car sped along the street. Машына
праiмчалася па вулiцы; The news sped swiftly
over the country. Навiна хутка абляцела ўсю
краiну. 2. (sped) набiраць, павялчваць хуткасць; speed one’s step паскараць крок; speed
the work працаваць хутчэй 3. (speeded)
перавышаць хуткасць; He was ﬁned for speeding. Яго аштрафавалi за перавышэнне хуткасцi. 4. fml (speeded) спяшацца; падганяць,
прыспешваць; The drugs will speed his recovery. Гэтыя лекі паскораць яго выздараўленне.
speed up  phr.v. павялчваць хуткасць, паскараць; The train soon speeded up.
Цягнiк імкліва набраў хуткасць.
speedboat  n. быстраходны катар
speeding  n. язда з вялкай, недазволенай хуткасцю; no speeding перавышаць хуткасць не дазваляецца (надпіс)
speed limit  n. дазволеная хуткасць,
гранчная

хуткасць (язды); The speed limit
is 40 miles per hour. Дазволеная хуткасць –
40 мiль у гадзiну.
speedometer  n. спiдометр
speed skating  n. скарасны бег на
каньках
speed trap  n. радар для кантралявання хуткасцi дарожнага руху; частка дарогi, дзе ёсць «лавушкi» для шафёраў-лiхачоў
speed-up  n. infml паскарэнне; павышэнне нормы (вырабатку) без павышэння
зарплаты; a speed-up system патагонная
сiстэма
speedway  n. 1. AmE дарога для хуткай язды 2. BrE дарожка для мотагонак; гоначны трэк 3. BrE, sport спiдвей

speedy
speedy  adj. 1. хуткi, жвавы, шпаркi;
speedy hands спрытныя рукi; I wish you a
speedy recovery. Жадаю табе хутка паправiцца. 2. неадкладны, безадкладны; a speedy
reply неадкладны адказ
spell1  n. 1. прамежак часу, перыяд; a spell
of bad weather халодная пара; a spell of bad
luck перыяд няўдач; for a spell на некаторы
час; at a spell запар, адразу; без адпачынку,
без перапынку; by spells з перапынкамi 2. перыяд, тэрмiн; а spell of service тэрмiн службы; а six-hour spell of duty шасцiгадзннае
дзяжурства; do a spell in prison адсядзець
тэрмiн у турме 3. прыступ (хваробы); а
coughing spell прыступ кашлю; have a fainting spell абамлець 4. змена; give smb. a spell
змяняць, падмяняць каго-н. (на працы)
spell2  n. 1. замова, заклiнанне; bind a
person by a spell падпарадкоўваць сабе чалавека замовамi 2. чары; under a spell зачараваны, ачараваны ♦ cast a spell over smb.
зачароўваць каго-н.
spell3  v. (spelt or spelled) 1. пiсаць або
вымаўляць словы па лтарах; spell backward
чытаць або пiсаць у адваротным парадку
(пра лiтары слова); How do you spell your
name? Як пiшацца тваё iмя? 2. значыць,
цягнуць за сабою; This weather spells ruin for
many farmers. Гэтае надвор’е – катастрофа
для многіх фермераў .
spell out  phr.v. 1. расшыфроўваць,
разбiраць па лтарах 2. растлумачваць дэталёва i грунтоўна; It is time to spell out what we
want. Пара сказаць прама, чаго мы хочам.
spellbinder  n. 1. палымяны прамоўца 2. захапляльны твор
spellbound  adj. зачараваны; He
held his audience spellbound. Яго слухалi затаiўшы дыханне.
speller  n. : He’s a good speller. Ён добра
пiша.
spelling  n. правапiс, арфаграфія; spelling rules арфаграфчныя правiлы; а spelling
reform рэформа правапiсу; What’s the correct
spelling of this word? Як правiльна пiшацца
гэтае слова?
spelt  past, p.p. → spell3
spend  v. (spent) 1. (on) трацiць, растрачваць, выдаткоўваць; spend much trouble/
pains on smth. трацiць шмат намаганняў на
што-н.; She spent herself for her children. Яна
аддала ўсю сябе дзецям. 2. праводзiць, бавіць (час); spend one’s time in reading праводзiць час за чытаннем; Spend a week with us.
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spiel
Заставайся з намi на якi тыдзень. ♦ spend
a penny BrE, infml, dated пайсц  ў прыбіра льню
spender  n. марнатравец, мот, мантач,
транжыр; She’s a big spender. Яна добрая
мантачка.
spendthrift  adj. марнатраўны
spent  past, p.p. → spend
sperm  n. physiol. сперма
sperm whale  n. zool. кашалот
spew  v. BrE, infml 1. ванiтаваць, вырыгваць 2. выкдваць; вывяргаць; вывяргацца
3. лаяцца; spew charges накдвацца з абвiнавачваннямi
spew out  phr.v. : spew out smoke
вывяргаць дым
sphere  n. 1. сфера; шар; глобус; неба,
нябёсы 2. поле дзейнасцi, сфера, нва, кола
(iнтарэсаў); the sphere of his inﬂuence сфера
яго ўплыву; the mental sphere сфера разумовай дзейнасцi 3. сацыяльны асяродак, кола
(людзей); in high spheres у вышэйшых колах
грамадства
spherical  adj. шарападобны, сферычны; a spherical object шарападобны прадмет
spheroid  n. math., phys. сфероiд
sphinx  n. сфiнкс
spice1  n. 1. (вострая) прыправа, спецыя
2. пiкантнасць; a spice of humour скра гумару
spice2  v. 1. прыпраўляць спецыямi; She
spiced the biscuit with cinnamon. Яна дадала
карыцы ў бісквіт. 2. надаваць пiкантнасць,
вастрыню; His stories are spiced with humour.
У яго апавяданнях ёсць гумар.
spiced  adj. востры, рэзкi; духмяны;
heavily spiced curries востры соус кары
spick  adj. : ♦ spick and span ахайны, чысты; They always keep their kitchen spick and
span. У iх кухнi ўсё аж блiшчыць.
spicy  adj. 1. востры, рэзкi; духмяны
2. infml пiкантны, салёны; spicy details пiкантныя падрабязнасцi
spider  n. 1. павук 2. крывапвец,

крывасмок 3. comput. спайдар (праграма аўтаматычнага збору інфармацыі)
spiderweb  n. павуцна, павуцнне

(таксама перан.)
spidery  adj. 1. тонкi, падобны да павуцны; spidery handwriting тонкi неразборлiвы почырк; spidery lace карункi «павуцнне» 2. павукападобны, павуковы
spiel  n. infml, derog. 1. балбатня,
пустаслоўе; give a spiel балбатаць, мянціць

spigot
языком, загаворваць зубы 2. рэкламны ролiк,
рэкламная перадача
spigot  n. 1. затычка, шпунт, кoрак
(бочкi) 2. tech. утулка
spike1  n. 1. вастрыё, зубец, шып 2. шып
(на абутку), гак (на падкове) 3. pl. spikes
шыпоўкі; горныя боты 4. bot. колас 5. абцас
«шплька» 6. bot. лаванда шыракалстая; oil
of spike лавандавы алей
spike2  v. пранзваць, праколваць ♦ spike
smb.’s guns BrE ≅ ставiць палкi ў колы; разбураць чые-н. планы
spiky  adj. 1. калючы, з шыпамi; a spiky hairbrush калючая шчотка для валасоў
2. BrE, infml раздражняльны, сварлвы, прыдзрлівы
spill1  n. 1. асколак, трэска 2. доўгая запалка; скрутак з паперы (для прыкурвання)
spill2  v. (spilt or spilled) 1. разлiваць;
разлiвацца; рассыпаць; рассыпацца; spill
blood пралiваць кроў; A crowd of people spilled into the street. Натоўп людзей высыпаў на
вулiцу. 2. infml прагаворвацца ♦ spill the
beans распускаць язык, прагаворвацца; іt’s
no use crying over spilt milk ≅ што ўпала, тое
прапала
spill over  phr.v. выходзiць за межы чаго-н.; перавышаць; These areas are
spilling over with population. У гэтых раёнах
шматколькаснае насельнiцтва.
spillage  n. fml уцечка, згуба, страта
spillover  n. лшак (чаго-н., каго-н.)
spilt  past, p.p. → spill2
spin1  n. 1. вярчэнне; вiраванне; give
a coin a spin крутануць манету; а double spin
парнае вярчэнне (пра фiгурнае катанне)
2. штопар (пра самалёт); go/get into a spin
увайсц ў штопар 3. infml кароткая паездка
(на машыне, матацыкле i да т.п.); Let’s go
for a spin. Давай праедземся. ♦ in a (ﬂat) spin
разгублены, у паніцы
spin2  v. (spun) 1. круцць; круццца,

вярцець; вярцецца; spin a top пускаць ваўчок;
My head spins. У мяне кружыцца галава; The
room span round. Пакой паплыў перад вачыма.
2. прасцi, снаваць, сукаць; spin a web плесцi
павуцнне ♦ spin a yarn расказваць байкi
spin along  phr.v. хутка рухацца,
хутка ехаць, несцiся (на веласiпедзе, машыне
i да т.п.)
spin out  phr.v. расцягваць час; spin
out a story доўга i нудна расказваць што-н.
spinach  n. bot. шпiнат
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spire
spinal  adj. anat. спiнны, пазваночны,
хрыбетны, спiнальны
spinal column  n. anat. пазваночнiк, спiнны хрыбет
spinal cord  n. anat. спiнны мозг
spindle  n. 1. верацяно; шпулька 2. tech.
вось, вал, шпндаль
spindly  adj. infml доўгi i тонкi; высокi
i худы
spin-drier  n. BrE цэнтрабежная сушылка для бялзны
spine  n. 1. anat. пазваночнiк, спiнны
хрыбет 2. bot., zool. калючка, iголка, шып
3. горны хрыбет 4. карашок кнгi
spineless  adj. 1. бесхарактарны, мяккацелы 2. беспазваночны, бесхрыбетны
spinner  n. 1. прадзльшчык; прадзльшчыца; папрадуха 2. sport кручаны мяч
spinney  n. BrE купа дрэў; лясок, гаёк
spinning  n. 1. хуткае i лёгкае кручэнне;
hoop spinning кручэнне абруча (у гiмнастыцы) 2. спнiнг

(прылада) 3. прадзенне
spinning wheel  n. калаўрот
spin-off  n. дадатковая выгода; дадатковая крынца даходу; пабочны вынік; an
author’s royalties and spin-offs аўтарскi ганарар i дадатковы даход (ад экранiзацыi яго
твораў, інсцэніроўкі i да т.п.)
spinster  n. 1. dated незамужняя жанчына 2. derog. старая дзеўка, векавуха
spiny  adj. калючы, колкi; пакрыты iголкамi або калючкамi; a spiny cactus калючы
кактус; a spiny problem цяжкае пытанне
spiral1  n. 1. спiраль; прадмет спiральнай формы 2. паступовае падзенне або
павышэнне (цэн, зарплаты i да т.п.); an inﬂationary spiral iнфляцыйная спiраль; a
wage-price spiral рост заробку i цэн
spiral2  adj. спiральны, вiты; а spiral
staircase вiтыя ўсходы; а spiral fracture med.
спiральны пералом
spiral3  v. 1. закручваць у спiраль;
закручвацца ў спiраль; The smoke spiralled
upwards. Дым уздымаўся ўверх спiраллю.
2. расц, паступова павышацца або знiжацца
(пра цэны, зарплату); The war spiralled up
prices to new heights. Вайна прывяла да
новага росту цэн.
spirant  n. ling. фрыкатыўны зычны,
спірант
spire  n. 1. шпiль, спічак 2. стрэлка (раслiны), парастак; былнка 3. вастрыё, спічастая верхавна
 (чаго-н.); язык полымя

spirit
spirit  n. 1. дух, душа; spirit and matter
дух і матэрыя; the world of spirit духоўнае
жыццё; strong in spirit моцны духам 2. eccl.
the Spirit Бог; the Holy Spirit Святы Дух
3. дух, здань, прывiд; an evil spirit чорт, д’ябал; raise spirits выклікаць духаў; believe in
spirits верыць у прывiды 4. натура, асоба, iндывiдуальнасць; He is a generous spirit. У яго
шырокая душа; She is an independent spirit.
Яна незалежная асоба. 5. характар, энергiя,
маральная сла; а man of spirit моцны духам
чалавек; break smb.’s spirit зламаць чый-н.
дух; put spirit into smb. натхняць каго-н.; go
at smth. with spirit горача брацца за што-н.
6. настрой, душэўны стан; стан душы; high/
low spirits добры/дрэнны настрой; animal
spirits жыццярадаснасць, бадзёрасць; the holiday spirit святочны настрой; be out of spirits быць у кепскiм настроi; Keep up your spirits! Трымайся! 7. агульная тэндэнцыя, дух
(часу); the spirit of the age дух эпохi; the college spirit адданасць традыцыям каледжа
8. мэта, намер, задняя думка; do smth. in a
spirit of mischief рабць
 нешта са злым намерам; take smth. in the right spirit разумець
што-н. правільна 9. спiрт, спiртныя напоi;
methylated spirit(s) дэнатурат; spirit(s) of
ammonia/hartshorn нашатырны спiрт; spirit(s) of turpentine шкiпiнар; тарпантына ♦ in
spirit у думках; the spirit is willing (but the
ﬂesh is weak) дух жадае, але плоць слабая;
≅ хочацца, ды колецца
spirit away  phr.v. тайна cкрасцi,
выкрасцi; He was spirited away by a policeman
before we had a chance to speak to him. Яго
забраў палiцэйскi, перш чым мы змаглi пагаварыць з iм.
spirited  adj. жывы, цікавы; а spirited
argument гарачая спрэчка
spiritless  adj. fml вялы, млявы; a spiritless face невыразны твар; a spiritless life
нуднае жыццё; a spiritless man нецiкавы чалавек
spiritual1  n. рэлiгйная песня неграў, духоўны гімн; негрыцянскі спiрычуал
spiritual2  adj. 1. духоўны, iнтэлектуальны; our spiritual home наша духоўная
радзма 2. тонкi, адухоўлены, узвышаны;
а spiritual face адухоўлены твар 3. рэлiгйны, царкоўны, набожны; а spiritual court
царкоўны суд
spiritualism  n. 1. philos. спiрытуалзм 2. спiрытызм
spiritualist  n. 1. philos. спiрытуалст 2. спiрыт
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splash
spirituality  n. духоўнасць, дyхоўны пачатак
spirituous  adj. спiртны, алкагольны, спiртавы; дыстыляваны
 2. плявок 3. дробны
spit1  n. 1. слна
дождж або снег; iмжа ♦ be the dead spit of
smb. быць вельмi падобным да каго-н., быць
копiяй каго-н.; He’s the very spit (and image)
of his father. Ён вылiты бацька.
spit2  v. (spat) 1. пляваць; плявацца; пырскаць слнаю,

рабць пырскi; spit blood харкаць крывёю; spit in smb.’s face плюнуць
каму-н. у твар 2. ставiцца абыякава (да
чаго-н./каго-н.); spit at/on smth. пляваць на
што-н.; I spit at his order. Мне напляваць на
яго загад. 3. фыркаць, шыпець (пра жывёл)
4. infml капаць, пырскаць, сеяць (пра
дождж), iмжэць; It was spitting a bit, it was
not raining heavily. Трохі iмжэла, дажджу
вялiкага не было. 5. трашчаць, шыпець, сыпаць скрамi

(пра дровы); The grease was spitting on the ﬁre. Тлушч шкварчэў на агні.
♦ within spitting distance infml як плюнуць
spit out  phr.v. infml выказваць, выпальваць (словы); spit out a reproach кнуць
папрок; spit out an oath чартыхнуцца, вылаяцца; Come on! Spit out! Давай, гавары!
spit3  n. 1. ражон, вожаг 2. каса (ракi),
лукa, доўгая водмель, мель

зларадspite1  n. злосць, зласлвасць,
насць; варожасць, непрыязнасць; do smth.
out of/from spite рабць (што-н.) са злосцi
♦ in spite of не зважаючы на, нягледзячы на
spite2  v. рабць што-н. на злосць; назаляць,
дапякаць (каго-н.) ♦ cut off one’s nose to spite
one’s face зрабць самому сабе на злосць
spiteful  adj. злосны; нядобразычлвы;

зласлвы, злапамятны; be spiteful against
smb. злоснiчаць супраць каго-н.
spittle  n. dated плявок; слна; харканне
spittoon  n. плявальнiца
spiv  n. BrE, slang спекулянт, фарцоўшчык
splash1  n. 1. пляск, плёскат; усплёск;
fall into the water with a splash бухнуцца ў
ваду 2. пырска; пырсканне; а splash of water
пырскi вады 3. пляма; а splash of paint пляма фарбы 4. infml эфект, сенсацыя ♦ make/
cause a splash нарабць шуму, зрабць
 сенсацыю
splash2  v. 1. пырскаць; пырскацца; распырскваць; распырсквацца; расплёскваць;
расплёсквацца; splash water on/over the ﬂoor
расплёскваць ваду па падлозе 2. плёскаць;

splatter
плёскацца; плюхацца; бухнуцца (у ваду)
3. усыпаць, усейваць; ﬁelds splashed with
poppies усеяныя макамi пал4. infml трацiць,
транжырыць; splash money about пускаць
грошы на вецер
splash down  phr.v. прываднцца

(пра самалёт)
splash out  phr.v. infml гуляць, п’янстваваць
splatter  v. плёскаць; плёскацца; пырскаць; пырскацца; The rain was splattering on
the roof. Дождж выбiваў пырскi па даху.
spleen  n. 1. anat. селязёнка, каса 2. lit.
раздражняльнасць, кепскi настрой; a ﬁt of
spleen прыступ злосцi; vent one’s spleen on
smb. сарваць злосць на кiм-н.
splendid  adj. 1. пышны, багаты, раскошны; a splendid palace раскошны палац;
a splendid gift шчодры падарунак; a splendid
sight велiчнае вiдовiшча 2. dated вельмi добры, выдатны, цудоўны; надзвычайны; a splendid talent блiскучы талент; а splendid idea
цудоўная iдэя; have a splendid time цудоўна
праводзiць час
splendor  AmE = splendour
splendour  n. 1. бляск, зiхаценне; the
splendour of jewels зiхаценне каштоўнасцей
2. pl. splendours пышнасць, шык, раскоша;
хараство; scenic splendours прыгажосць краявду; live in great splendours жыць у раскошы
splice1  n. месца склейкі (кавалкаў) кiнастужкi або магнтнай стужкi
splice2  n. склейваць (стужку, дрэва i
да т.п.) ♦ get spliced BrE, infml, dated жанцца
splint  n. med. лубок, шына; apply a splint
накладваць шыну
splinter1  n. 1. асколак; стрэмка, трэска; break into splinters разбць; разбцца

на
друзачкi 2. лучына
splinter2  v. расколваць; расколвацца;
расшчапляць; расшчапляцца; рассякаць
splinter off  phr.v. расколвацца;
адлучацца; разлучацца
split1  n. 1. расколванне, расшчапленне
2. трэшчына, шчылiна; расколiна; a split in
the door шчылiна ў дзвярах 3. раскол, разрыў, падзел; a split in the party раскол у партыi 4. сплiт (салодкая страва з разрэзаных
напалову фруктаў з марожаным зверху)
5. sport шпагат; do the split рабць
 шпагат
split2  v. (split) 1. расколваць; расколвацца; трэскаць; трэскацца; split open узламаць
(сейф, шафу i да т.п.); split a stick раскалоць
кiй; The river splits the town into two. Рака
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splutter
дзелiць горад напалову; I laughed till I thought
I should split. Я ледзь не лопнуў са смеху.
2. дзялць
 на часткi; дзялцца; размяркоўваць; split a cake разразаць бiсквт уздоўж;
split the cost дзялць расходы 3. дзялцца

на
часткi, распадацца, расколвацца; The court
split four and four. Галасы ў судзе раздзялiлiся: чатыры на чатыры; The language split
into several dialects. Мова распалася на
некалькi дыялектаў. ♦ split the difference
браць сярэднюю велiчыню; сыходзіцца ў цане; iсц на кампрамс;
 split hairs derog.
спрачацца пра дробязi; быць прыдзрлiвым,
педантычным; split one’s sides with laughter
лопнуць са смеху
split away  phr.v. = split off
split off  phr.v. адкалоцца, адшчапцца; The road splits off from the highway. Дарога адгалiноўваецца ад шашы.
split up [ phr.v. разысцся,
 разлучыцца; They split up after a year of marriage. Яны
разышліся праз год пасля шлюбу.
split bar  n. comput. лнія разбўкі

(акна)
split inﬁnitive  n. ling. iнфiнiтыў
з аддзеленай часццаю «to»
split-level  adj. (пабудаваны) на розных узроўнях (пра дом); а split-level house
дом з пакоямi на розных узроўнях
split peas  n. pl. лушчаны гарох
split personality  n. med. раздваенне асобы (пры шызафрэнii)
split second  n. доля секунды; iмгненне вока
split ticket  n. бюлетэнь, у якм выбаршчык падае свой голас за прадстаўнiкоў
розных партый (ЗША)
splitting  adj. востры, цяжк, моцны,
балючы; I have a splitting headache. У мяне
аж трашчыць галава ад болю.
splodge  v. 1. пэцкаць; пэцкацца; This
material easily splodges. Гэтая тканіна вельмi
маркая. 2. заляпваць; заляпвацца
splotch  v. = splodge
splurge1  n. infml выстаўленне напаказ;
паказуха; выхвальства, хвальба; have a
splurge развярнуцца на ўсю моц; выстаўляцца, выхваляцца
splurge2  v. infml трацiцца; гуляць;
splurge on a new dress патрацiць грошы на
новую сукенку
splutter1  n. 1. шыпенне, трэск; патрэскванне; пляск; The candle gave a few ﬁnal
splutters and went out. Свечка пару разоў

splutter
трэснула i патухла. 2. няскладная гаворка,
лапатанне
splutter2  v. 1. гаварыць хутка i невыразна (ад хвалявання), лапатаць; splutter out
a few words of apology пралапатаць некалькi
слоў прабачэння 2. шыпець, трашчаць 3. пырскаць, рабць кляксы
spoil  v. (spoilt or spoiled) 1. псаваць; псавацца; шкодзіць; spoil a joke сапсаваць жарт;
He spoiled my joy. Ён не даў мне парадавацца; The holidays were spoilt by bad weather.
Адпачынак прапаў з-за кепскага надвор’я.
2. песцiць, балаваць, бэсціць; а spoilt child
разбэшчанае дзiця 3. гнiць, псавацца (пра
прадукты) ♦ be spoiling for smth. ірвацца
зрабць што-н.; He was spoiling for the ﬁght.
Ён ірваўся ў бойку; too many cooks spoil the
broth ≅ дзе кухараў шэсць, там няма чаго
есць
spoilage  n. сапсаваны тавар, брак
spoiler  n. перашкода; трэцi лшнi
spoils  n. pl. 1. the spoils ваенная здабыча, трафеi; нарабаванае дабро; give a town
up to spoils аддаць горад на рабаванне 2. дзяржаўныя пасады, якя раздаюцца прыхльнiкам партыi, што выйграла выбары
spoilsport  n. infml той, хто псуе добры настрой ншым; Don’t be a spoilsport. Не
псуй людзям настрой.
spoilt  past, p.p. → spoil
spoke1  n. 1. спца (кола) 2. прыступка,
папярэчка, перакладзiна (драбiны) ♦ put a
spoke in smb.’s wheel BrE устаўляць палкi ў
колы; перашкаджаць каму-н. рабць што-н.;
дарогу заступаць
spoke2  past → speak
spoken1  adj. размоўны, вусны; spoken
language гутарковая мова; the spoken protest
адкрыты пратэст
spoken2  p.p. → speak
spokesman  n. (pl. -men) дэлегат,
прадстаўнк; прамоўца (ад групы людзей)
spokeswoman  n. (pl. -women)
прадстаўнца (групы), якая выступае ад чыйго-н. iмя; жанчына-прамоўца
sponge1  n. 1. губка; a rubber sponge
гумавая губка 2. губчатае, губкавае рэчыва;
пенапласт 3. багна, твань 4. med. тампон
(з марлi i ваты); sponge tissue physiol. губчатая тканка 5. BrE бiсквт 6. абцiранне губкаю; have a sponge down абцiрацца губкаю
♦ throw up the sponge infml прызнаць сябе
пераможаным
sponge2  v. 1. выцiраць, мыць (губкаю);
sponge a wound прачышчаць рану 2. (on)
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spoon
infml быць нахлебнiкам, «даць» (каго-н.);
sponge of smb. everything выцягнуць усё з
каго-н.; sponge a dinner папалуднаваць на
дармаўшчыну
sponge off  phr.v. сцiраць губкаю
sponge out  phr.v. закрэслiваць;
выкдваць з памяцi; забываць; sponge out
a debt дараваць доўг
sponge mushroom  n. bot.
смаржок (грыб)
sponge pudding  n. BrE пудынг
(як бiсквiт)
sponger  n. infml нахлебнiк; нахлебніца; дармаед
spongy  adj. губкаваты, порысты,
сiтаваты, наздраваты; spongy dough пышнае
цеста; spongy ice рыхлы лёд; spongy paper
порыстая папера
sponsor1  n. 1. фундатар, спонсар 2. паручыцель, апякун; stand/be sponsor for smb.
браць каго-н. на парукi 3. iнiцыятар, арганiзатар 4. хросны; хросная; а fellow sponsor кум;
кума; stand sponsor to a child хрысцць
 дзiця
sponsor2  v. 1. ручацца, даваць паруку
2. фiнансаваць, субсiдзраваць якую-н. арганiзацыю або мерапрыемства 3. прапаноўваць, уносiць (праект рэалiзацыi)
sponsorship  n. 1. парука, гарантыя;
апякунства 2. фiнансаванне 3. iнiцыятыва,
зачын
spontaneity  n. спантаннасць;
стыхйнасць,

самаадвольнасць
spontaneous  adj. 1. спантанны,
адвольны; непасрэдны; стыхйны 2. дабрачынны; He made a spontaneous offer of his
services. Ён сам прапанаваў свае паслугi.
spontaneous combustion 
n. самаўзгаранне, самаўзгаральнасць
spoof  n. infml 1. падман, мiстыфiкацыя
2. (on) пародыя
spook1  n. infml, joс. прывід, здань, мроя;
Spooks haunt that old castle. Па тым старым
замку блукаюць зданi.
spook2  v. infml пужаць, кiдаць у дрыжыкi
spooky  adj. infml страшны; баязлiвы;
That was a spooky ﬁlm. Ад таго фiльма мароз
па скуры пайшоў.
spool  n. шпуля, шпулька; бабна; a spool
of thread шпулька нтак
spoon1  n. лыжка ♦ be born with a silver
spoon in one’s mouth ≅ нарадзцца

ў кашулi
(сарочцы), нарадзцца шчаслвым

spoon2  v. чэрпаць лыжкаю, есцi лыжкаю

spoonerism
spoon up  phr.v. 1. зачарпнуць
лыжкаю; He spooned up his soup hungrily. Ён
прагна сёрбаў суп. 2. слаба ўдарыць (пра
крыкет)
spoonerism  n. мiжвольная перастаноўка гукаў у словах (напрыклад, queer
dean замест dear queen)
spoonfed  past, p.p. → spoonfeed
spoonfeed  v. (spoonfed) 1. кармць з
лыжкi 2. derog. разжоўваць; spoonfeed material падрабязна тлумачыць матэрыял
spoonful  n. поўная лыжка; two
spoonfuls a day дзве лыжкi ў дзень
sporadic  adj. fml спарадычны; sporadic showers часовыя навальнцы; а sporadic
disease адзнкавы

выпадак захворвання
spore  n. biol. спора
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 спартыўныя гульнi; outdoor/indoor sports гульнi
на адкрытым паветры/у закрытым памяшканнi; inter-university sports спаборнiцтвы
памж унiверсiтэтамі; do sports займацца спортам; go in for sports займацца спортам (звыч.
прафесiйна) 3. забава, жарт; do smth. for
sport зрабць што-н. для жарту; for sport’s
sake для жарту; what sport! вось пацеха!
make sport of smb. жартаваць з каго-н.; say
smth. in sport сказаць што-н. дзеля жарту
♦ good sport! малайчына! He’s a good sport!
Ён хлопец хоць куды!; Come on, sport! Ну
давай, дружа!
sport2  v. 1. выстаўляць напаказ, францць, фарсць
 (чым-н.); sport one’s learning
казыраць сваёй эрудыцыяй 2. lit. весялцца,
гуляць; The children were sporting upon the
shore. Дзецi гулялi на беразе.
sporting  adj. 1. спартыўны; a sporting
occasion спартыўная падзея; sporting equipment спартыўныя прылады 2. справядлвы;

He made me a sporting offer. Ён даў мне роўны шанц; It’s very sporting of you to give me an
advantage. Як велiкадушна з вашага боку, што
вы даяце мне шанц. 3. звязаны з азартнымi
гульнямi, рызыкоўны ♦ a sporting chance
(of success) шанц або надзея на поспех
sportive  adj. гуллвы, гарэзлiвы; а
sportive show of affection жартаўлвае
 прызнанне ў каханнi
sports car  n. спартыўны аўтамабль
sportscast  n. AmE спартыўная перадача, рэпартаж пра спартыўныя спаборнiцтвы
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spot
sports centre  n. BrE спартыўны
цэнтр
sports day  n. BrE дзень спартыўных
спаборніцтваў (у школе)
sports editor  n. загадчык аддзела
спорту (у прэсе)
sports ground  n. спартыўная
пляцоўка
sportsman  n. (pl. -men) спартсмен;
спартовец; а ﬁrst-grade sportsman спартсмен-першаразраднiк
sportsmanlike  adj. справядлвы,

сумленны; высакародны; мужны
sportsmanship  n. 1. спартыўнае
майстэрства, спраўнасць да спорту 2. прыстойнасць, мужнасць, стойкасць (у спорце)
sportswoman  n. (pl. -women)
спартсменка
sports writer  n. спартыўны каментатар; журналст па пытаннях спорту
sporty  adj. infml 1. спартыўны 2. лiх,
удалы, залiхвацкi 3. паказны, кдкi;

sporty
clothes франтаватае адзенне
spot1  n. 1. пляма, крапiнка; get out spots
ачышчаць ад плямаў; а spot on smb.’s reputation цень на чыёй-н. рэпутацыi 2. месца;
мясцовасць, раён; spot coverage of the news
паведамленнi з месца падзей; hot spots of the
world гарачыя кропкі планеты; favoroute vacation spots любмыя месцы для адпачынку;
а weak spot слабае месца, слабіна 3. BrE,
infml крыху, трохі, невялкая колькасць; а
spot of rain кропля дажджу; а spot of leave
кароткi адпачынак 4. pl. spots med. сып, высыпка (на целе) 5. AmE, infml рэстаран,
забягалаўка; a night spot начны клуб 6. infml
цяжкае становiшча; She was in a (tight) spot.
Яна апынулася ў цяжкiм становішчы. ♦ in
spot не заўжды, спарадычна; hit the spot
задаволiць жаданне, прыйсцся даспадобы;
You hit the spot. Вы патрапiлi якраз у самую
кропку; on the spot на месцы; сan the leopard change its spots? ≅ цi можа воўк стаць
авечкай?
spot2  v. 1. пазначаць, пакрываць або
пакрывацца плямамi; This silk spots with water. На гэтым шоўку застаюцца плямы ад вады. 2. знеслаўляць, псаваць (рэпутацыю); He
spotted his reputation by malingering. Ён падмачыў сваю рэпутацыю, прыкідваючыся хворым. 3. пазнаваць; прыкмячаць, прымячаць,
заўважаць; spot a mistake знайсц памылку;
spot a criminal пазнаць злачынца 4. infml
пакрапваць (пра дождж); It’s spotting with
rain. Пакрапвае дождж.

spot cash
spot cash  n. аплата наяўнымi грашыма/гатоўкаю; неадкладная аплата
spot check  n. 1. выбарачная праверка 2. праверка або рэвзiя
 без папярэджання;
make spot checks рабць праверку выбарачна
spotless  adj. 1. чысты; a spotless room
чысты пакой 2. незаплямлены, беззаганны,
бездакорны; а spotless reputation бездакорная рэпутацыя 3. без плямаў, без крапiнак
(пра жывёл)
spotlight1  n. 1. пражэктар 2. the spotlight цэнтр увагi; be in the spotlight быць у
цэнтры ўвагi, звярнуць на сябе ўвагу
spotlight2  v. (spotlit) 1. асвятляць пражэктарам 2. адцяняць; рабць цэнтрам увагi
spotlit  past, p.p. → spotlight2
spot-on  adj. BrE, infml беспамылковы,
дакладны; His assessment of the situation was
spot-on. Ён дакладна ацаніў сiтуацыю.
spotted  adj. 1. плямiсты, пярэсты; у
крапiнку; а spotted leopard плямiсты леапард;
а spotted dress сукенка ў крапiнку 2. заплямлены; a spotted reputation сапсаваная рэпутацыя
spotted fever  n. med. сыпны тыф
spotter  n. mil. назiральнiк (пра самалёт)
spotty  adj. 1. BrE прышчаваты (твар);
а spotty dog рабы сабака; а spotty horse пярэсты конь 2. AmE пляшывы; стракаты
spouse  n. fml or law муж; жонка
spout1  n. 1. носiк, дзюбка, горлачка, гарлавна бутэлькi 2. струмень; dark spouts of
smoke цёмныя клубы дыму; a sand spout
пясчаны смерч; a spout of blasphemies паток
лаянкi ♦ go up the spout BrE, slang : His holiday plans have gone up the spout. Яго планы
на адпачынак ляснуліся.
spout2  v. 1. бiць струменем, лцца

патокам; цурчэць; Blood spouted out from the
wound. З раны хлынула кроў. 2. вылiваць;
выпускаць; A volcano spouts lava. Вулкан вывяргае лаву; The chimney spouted smoke. З комiна валiў дым. 3. infml, derog. разглагольстваваць; красамоўнiчаць; Children dislike being spouted at by pompous teachers. Дзецi не
любяць, калi настаўнiкi гавораць пафасныя
словы.
sprain1  n. med. расцяжэнне сустава,
дысторзiя
sprain2  v. med. расцягнуць звязкi;
sprain one’s ankle расцягнуць звязкі шчыкалаткі
sprang  past → spring3
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spread
sprat  n. клька,

шпрот ♦ throw a sprat
to catch a mackerel рызыкнуць малым дзеля
вялкага

sprawl1  n. derog. нязграбная поза; He
sat in a sprawl. Ён сядзеў развалiўшыся.
sprawl2  v. 1. развалцца; расцягнуцца,
валяцца; sprawl on the beach ляжаць на пляжы; send smb. sprawling збiць каго-н. з ног;
He sprawled across the bed. Ён разлёгся
ўпоперак ложка. 2. распаўзацца ва ўсе бак,
раскдвацца, распасцiрацца; Suburbs sprawl
out into the countryside. Прыгарад распаўзаецца ва ўсе бакі.
spray1  n. 1. галнка, гронка; парастак;
дубчык; а spray of diamonds брошка ў выглядзе гронкi дыяментаў 2. букецiк, бутаньерка; He had a spray in his buttonhole. У яго
была бутаньерка ў пятлiцы.
spray2  n. 1. пырскi, вадзяны пыл; the
spray of a waterfall пырскi вадаспаду 2. аэразоль; scent spray спрэй; hair spray лак для
валасоў 3. распыляльнiк, апырсквальнiк,
пульверызатар
spray3  v. 1. (on/over) апырскваць; распыляць, распырскваць; She sprayed the rosebushes with insecticide. Яна апырскала кусты
ружаў iнсектыцыдам; Water sprayed out over
the ﬂoor. Вада распырскалася па падлозе.
2. абсыпаць; spray with words абсыпаць словамі
spray can  n. аэразольны балончык
sprayer  n. 1. пульверызатар 2. распыляльнiк; апырсквальнiк
spread1  n. 1. працягласць, размах, шырыня; а spread of 100 years перыяд часу ў
100 гадоў; The birds’ wings have a spread of
three feet. Крылы гэтых птушак маюць размах у тры футы. 2. распаўсюджанне; рост, павелiчэнне; the spread of disease распаўсюджанне хваробы 3. разварот (кнiгi, газеты);
газетны матэрыял (пададзены на развароце);
а double-page spread матэрыял на дзве старонкi (у газеце, часопiсе i да т.п.) 4. infml накрыты стол; give a royal spread to smb. пачаставаць каго-н. па-каралеўску 5. настольнiца, абрус; прасцiна 6. паста; масла, джэм,
паштэт i да т.п.; а cheese spread мяккi сырок
(плаўлены); herring spread рублены селядзец
spread2  v. (spread) 1. рассцiлаць, раскладаць; spread a cloth on the table накрываць
на стол 2. намазваць; мазацца, намазвацца;
The paint spreads well. Фарба накладваецца
добра. 3. распаўсюджваць; распаўсюджвацца
4. распасцiраць; распасцiрацца; The forest

spread-еagle
spreads as far as the river. Лес цягнецца аж да
ракi. ♦ spread oneself разлегчыся; красамоўнiчаць; трацiць што-н. не шкадуючы; They
spread themselves to entertain their guests.
Яны нiчога не шкадавалi, каб добра прыняць
гасцей; spread one’s net for smb. расставiць
пастку каму-н.; spread one’s wings развiнаць,
разгортваць крылы; I’m sure he’ll spread his
wings at this ofﬁce. Я перакананы, што ён
распачне сваю актыўнасць у гэтым офiсе;
spread like wildﬁre разлятацца як агонь (пра
навіны)
spread out  phr.v. 1. расцягваць,
выцягваць 2. рассыпацца (па полi); разгрупоўвацца; The search party spread out over the
moor. Пошукавая партыя раccыпалася па
забалочанай мясцовасцi.
spread-еagle  v. раскладаць; распiнаць, распластваць, расцягваць; Sunbathers
lay spread-eagled on the grass. Адпачываючыя разлеглiся на траве (раскiнуўшы рукi).
spread-sheet  n. comput. таблца
spree  n. infml гулянка, выпіўка; go out on
a spree выбрацца на пагулянку
sprig  n. галнка,

парастак; атожылак;
a sprig of parsley галнка пятрушкі; a sprig
of the nobilty iron. нашчадак дваранства або
шляхты
sprightly  adj. вясёлы, жвавы, ажыўлeны; sprightly style жывы стыль; бойкае пяро;
sprightly steps лёгкiя крокi
spring1  n. вясна; in (the) spring вясною,
увесну
spring2  n. 1. крынца; spring water крынчная вада 2. спружына; рысора 3. скачок;
take a spring ускочыць 4. sport пругкасць,
эластычнасць
spring3  v. (sprang, sprung) 1. скакаць,
ускокваць; spring over smth. пераскокваць
праз што-н.; spring to one’s feet ускочыць на
ногі; spring to smb.’s aid кдацца каму-н. на
дапамогу 2. спружыніць; spring open раптам
адчынцца 3. здзiўляць; раптам адкрыць (сакрэт); spring a surprise прынесцi каму-н.
неспадзяванку 4. infml выйсцi з турмы; дапамагчы каму-н. уцячы 5. даваць цечу
spring back  phr.v. адскочыць,
адхiснуцца
spring up  phr.v. хутка расц, вырастаць; spring up like mushrooms расц як
грыбы
spring balance  n. BrE бязмен;
спружынныя вагi, шалi
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spume
springboard  n. 1. sport трамплн;

mil. плацдарм 2. (for/to) апора, зыходны
пункт для якх-н.

дзеянняў; The document
provided a springboard for a lot of discussion.
Дакумент стаў пачаткам вялікай дыскусіі.
spring chicken  n. 1. вясенняе
кураня/куранё 2. joс. дзяўчо; She is no spring
chicken. Яна ўжо не дзiця.
spring clean  n. BrE прыбiранне,
прыборка (звыч. вясною); give the place
a good spring clean добра прыбраць месца
spring onion  n. зялёная цыбуля,
пяро (цыбулі)
sprinkle1  n. 1. пырсканне, апырскванне; а sprinkle of rain дробны дождж, імжа;
а sprinkle of snow лёгкi сняжок, пароша
2. афарбоўка пульверызатарам
sprinkle2  v. пырскаць, апырскваць;
крапць; пасыпаць; The lawn is sprinkled with
daisies. Газон усыпаны стакроткамi.
sprinkler  n. распырсквальнiк, пульверызатар, спрынклер; лейка; а street sprinkler палвачная машына
sprinkling  n. невялкая

колькасць,
кропля; а sprinkling of knowledge мiзэрныя
веды; а fair sprinkling of English words
неабходны мнiмум

англйскiх слоў
sprint1  n. sport спрынт, бег/заплыў на
кароткую дыстанцыю; a 100-metre sprint бег
на 100 метраў

хутка бегsprint2  v. 1. ірвацца, кдацца;
чы 2. бегчы на кароткую дыстанцыю
sprinter  n. sport бягун на кароткiя
дыстанцыi, спрынтар
sprite  n. 1. эльф; фея; дамавк;
 вадзянк;

русалка 2. сiльфда

sprocket  n. comput. зорачка (*)
sprout1  n. 1. парастак, атожылак, пасынак; пучок 2. : Brussels sprout брусельская
капуста
sprout2  v. прарастаць, расц; sprout
seeds прарошчваць семя 2. адпускаць; sprout
a beard адпускаць бараду
spruce1  n. bot. елка, ялна
spruce2  adj. франтаваты; элегантны; чысценькi, ахайны
spruce up  phr.v. убірацца; наводзiць лоск; The girls were all spruced up for
the occasion. Дзяўчаты прыбралiся для такога
выпадку.
sprung  p.p. → spring3
spry  adj. = sprightly
spud  n. BrE, infml бульбiна, бульба
spume  n. lit. пена, накiп

spun
spun  past, p.p. → spin2
spunk  n. infml мужнасць, храбрасць,
рашучасць; have plenty of spunk быць мужным чалавекам
spunky  adj. infml 1. адважны, храбры
2. гарачы, запальчывы
spur1  n. 1. шпора 2. (to) стымул, матыў;
put/set spurs to smb. падганяць, прыспешваць каго-н. 3. шпора (у пеўня) 4. адгор’е
5. тупк, ветка, адгалінаванне (на чыгунцы)
♦ on the spur of the moment пад уплывам
хвiлны; экспромтам, iмгненна
spur2  v. (to) прышпорваць, падсцёбваць,
падганяць; стымуляваць ♦ spur a willing
horse падганяць каго-н. без патрэбы
spurious  adj. падроблены, падложны; a spurious coin фальшывая манета
spurn  v. пагардліва адхiляць (што-н./
каго-н.), пагарджаць, грэбаваць; а spurned
lover непрызнаны каханак
spurt1  n. 1. прыступ, успышка; а spurt of
anger успышка гневу 2. струмень; The water
came out with a spurt. Вада хлынула струменем. 3. кiдок, рывок; make a spurt ірвануцца; put on a spurt спяшацца ♦ in spurts рыўкамі
spurt2  v. 1. бiць струменем; Blood spurted
from the wound. Кроў хлынула з раны. 2. рабць раптоўнае намаганне; spurt to catch a
train iмчацца , каб паспець на цягнк
sputnik  n. (штучны) спадарожнiк
sputter1  n. AmE пырскi слны
sputter2  v. 1. плявацца, пырскаць слнаю; sputter with anger плявацца ад злосцi
2. шыпець, сквірчэць; трашчаць; фыркаць
(пра матор); The fat was sputtering in the frying-pan. Сала сквірчэла на патэльнi.
sputum  n. med. слна, макрόта
spy1  n. шпiён, тайны агент; разведчык;
а spy ring шпiёнская арганiзацыя; а police
spy агент палцыi; play the spy on smb. шпiёнiць за кiм-н.
spy2  v. 1. (on) шпiёнiць; сачыць, высочваць, цікаваць; spy into other people’s affairs
пранiкаць у чые-н. справы 2. lit. or fml заўважаць, прыкмячаць; I spy someone coming
up the garden path. Я бачу, што нехта iдзе сюды па садовай сцежцы.
spy out  phr.v. : ♦ spy out the land
ацанць абставiны, разведаць сітуацыю
spy ﬁction  n. «шпiёнскi» дэтэктыў
spyglass  n. падзорная труба
spy-in-the-sky  n. 1. паветраны
шпiён 2. спадарожнiк-шпiён
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square
Sq (пісьмовае скар. ад Square) плошча, пляц;
6 Hanover Sq. плошча Гановер, дом 6
sq (пісьмовае скар. ад square) квадратны; 10 sq
cm 10 см2
squabble1  n. сварка, лаянка; перапалка, спрэчка з-за дробязi
squabble2  v. (about/over) спрачацца,
сварыцца, лаяцца з-за дробязi
squad  n. аддзяленне, каманда, брыгада, група; an awkward squad узвод навабранцаў; a ﬂying squad нарад палцыi; дзяжурная
палiцэйская машына; the drugs squad (аператыўная) група па барацьбе з распаўсюджваннем наркотыкаў; a ﬁre-ﬁghting squad пажарная каманда; a rescue squad выратавальны атрад; the Olympic squad алiмпйская
каманда
squad car  n. палiцэйская машына
squadron  n. mil. 1. эскадрон; рота
2. эскадра (ваенных караблёў) 3. эскадрылля
(самалётаў)
squadron leader  n. 1. BrE маёр авiяцыi 2. AmE камандзр эскадрыллi
squalid  adj. derog. 1. убогi, мiзэрны,
занядбаны; жабрацкi; squalid slums убогiя
трушчобы; a squalid house занядбаны дом
2. брыдкі; нзкi, подлы; а squalid rascal нягоднiк, падлюга
squall1  n. 1. шквал; парывiсты вецер з
дажджом i снегам; а thick squall шквал з градам i мокрым снегам; а white squall шквал
без ападкаў 2. infml сварка, вэрхал, гармдар
squall2  v. гарлапаніць, гарланіць, моцна крычаць
squally  adj. шквалiсты, шквальны,
бурны; squally weather дажджлвае надвор’е
з ветрам; a squally wind парывісты вецер
squalor  n. гразь, бруд; занядбанасць;
убоства, мiзэрнасць; live in squalor and misery жыць у гразi i галечы
squander  v. (on) трацiць; прамотваць, марнатравіць, прагульваць; squander
one’s energy растрачваць энергiю; squander
one’s health (безразважна) ншчыць здароўе
squanderer  n. мантач, марнатравец; гуляка
square1  n. 1. квадрат; а solid square
куб; bring a number to a square math. узводзiць у квадрат; The square of three is nine.
Тры ў квадраце роўна дзевяці. 2. плошча,
пляц; Trafalgar Square Трафальгарская плошча 3. навугольнiк (для чарчэння) 4. infml,
derog. мешчанн, рэтраград ♦ be on the
square infml паводзiць сябе сумленна; break

square
squares парушаць прыняты парадак; out of
square коса; няправiльна
square2  adj. 1. квадратны; The room is
6 metres square. Пакой на 6 квадратных
метраў. 2. роўны, прамы; The shelf isn’t
square. Паліца вiсiць крыва. 3. справядлвы,
сумленны (пра ўчынкi); play a square iграць
у адкрытую; give a square deal справядлва
дзейнiчаць 4. роўны (пра лiк); all square з роўным лкам (у гульнi) 5. infml мяшчанскi, кансерватыўны, дапатопны; адсталы; square audience кансерватыўныя гледачы; square music традыцыйная музыка 6. сытны, шчодры,
багаты ♦ а square meal шчодрая яда; be
square with all the world быць на роўных
правах з усмi;
 be square with smb. расквiтацца з кiм-н.
square3  v. 1. рабць квадратным або
прамавугольным; squared paper папера ў
клетку 2. упарадкоўваць, выроўнiваць (рахунак, вынiк i да т.п.); square accounts with
smb. разлчвацца з кiм-н. 3. дастасоўваць;
дастасоўвацца; узгадняць; пагадняцца; square
one’s action by the law узгадняць свае дзеяннi з законам 4. узводзiць у квадрат; вызначаць плошчу; square a circle вылiчыць
плошчу круга
square off  phr.v. разбiваць на
квадраты
square up  phr.v. infml (with) разлiчыцца, расплаццца
 (з кiм-н.)
square-built  adj. карчакаваты, каржакаваты; шыракаплечы
square bracket  n. квадратная
дужка
square dance  n. амерыканская
кадрыля (танец)
squarely  adv. прама; look squarely in
the face глядзець проста ў вочы
Square Mile  n. the Square Mile
BrE, infml «квадратная мля», Лонданскi
дзелавы i фiнансавы цэнтр
square-root  n. math. квадратны
корань
square-shouldered  adj. шыракаплечы, плячысты; з прамымi плячамi; з добрай постаццю
square-toed  adj. з тупымi насамi,
тупаносы (пра абутак)
squash1  n. 1. sport сквош (гульня ў мяч)
2. BrE фруктовы напой; orange squash аранжад 3. цісканна, таўкатня, натоўп
squash2  n. кабачок; гарбуз
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squeal
squash3  v. 1. сцiскаць, выцiскаць; душыць, выдушваць; squash a lemon прыгатаваць лiмонны сок 2. упхваць; упхвацца;

уцскваць;

уцiскацца; squash smb. into a car
уцснуць

каго-н. у машыну 3. абразаць
(у размове), прымушаць маўчаць; squash a
rebellion душыць паўстанне
squash up  phr.v. пацяснцца;
You’ll have to squash up to make room for the
others. Табе трэба будзе пасунуцца, каб даць
месца iншым.
squashy  adj. мяккi; мяссты; squashy
cushions узбтыя падушкi; squashy pears пераспелыя грушы; squashy ground топкае месца; гразкая зямля
squat1  n. 1. сядзенне на кукiшках
2. будынак, заняты самавольна; самавольнае
засяленне
squat2  adj. derog. каржакаваты; маленькі; шырокі; а squat building прысадзiсты
будынак
squat3  v. 1. сядзець на кукiшках; squat
à la Japanaise сядзець па-японску (на пятках); squat cross-legged сядзець па-турэцку
2. самавольна сялцца

на чужой або дзяржаўнай зямл; засяляцца ў пусты дом без
дазволу
squatter  n. 1. пасяленец на незанятай
або дзяржаўнай зямл 2. AustralE сквотар;
жывёлавод
squaw  n. dated скво, iндыянка (у Паўночнай Амерыцы)
squawk1  n. пранзлiвы

крык; клёкат;
кудахтанне; гагатанне, гогат
squawk2  v. 1. гагатаць; клeкатаць;
квахтаць, кудахтаць 2. infml, joс. гучна скардзiцца, пратэставаць
squeak1  n. пiск, віск; скрып; the
squeak of a mouse мышыны пiск; the squeak
of wheels скрып колаў
squeak2  v. 1. пiшчаць; скрыпець, рыпець
2. вішчаць, скавытаць 3. праціскацца, пралазіць; squeak into the ﬁnal пралезці ў фіналсты
squeaky  adj. 1. пiсклвы, вiсклвы,
вiскатлвы 2. скрыпучы, рыпучы, рыплвы;

squeaky boots боты са скрыпам
squeaky clean  adj. infml вельмi
чысты; маральна беззаганны
squeal1  n. 1. пранзлiвы крык; вскат,
вiск; the squeal of brakes скрып тармазоў
2. infml данос
squeal2  v. 1. пранзлiва крычаць; вiшчаць, верашчаць, скавытаць; squeаl in pain

squeamish
крычаць ад болю; squeаl with delight вiшчаць ад радасцi; squeаl like a pig вiшчаць як
(рэзаная) свiння 2. (on) infml быць даносчыкам, даносiць
squeamish  adj. 1. : feel squeamish
нудзцца 2. далiкатны, разборлiвы; крыўдлвы; нервовы 3. скрупулёзны; прынцыповы,
карэктны (пра прынцыпы, мараль i да т.п.);
He’s very squeamish about honour. Ён вельмi
прынцыповы ў пытаннях гонару.
squeeze1  n. 1. сцiсканне; поцiск (рукi);
He gave my hand a squeeze. Ён пацiснуў мне
руку. 2. выцiснуты сок; а squeeze of lemon
juice трошкі выцiснутага соку лiмона 3. цяснота, цiсканна; таўкатня 4. цяжкасць, складанае становiшча; а credit squeeze цяжкасцi з
крэдытам ♦ put the squeeze on smb. infml
прыцснуць каго-н.
squeeze2  v. 1. сцiскаць, цснуць; выцiскаць; выдушваць; squeeze smb.’s hand моцна
сцснуць каму-н. руку; squeeze one’s ﬁnger
прышчамць палец; squeeze a tear выцiснуць
слязу; squeeze money out of smb. вымагаць
грошы ў каго-н. 2. упiхаць, уцiскаць; уцiскацца; працсквацца; squeeze one’s way through
the crowd працiскацца праз натоўп; squeeze
one’s hand into a glove з цяжкасцю нацягваць пальчатку ♦ squeeze smb. dry выціснуць
усё з каго-н.
squeeze up  phr.v. : squeeze up
against smb. прыцснуцца да каго-н.; Squeeze
up a bit more! Пацяснiцеся крыху!
squeezer  n. сокавыцiскалка
squelch1  n. хлюпанне, шлёпанне
squelch2  v. хлюпаць, шлёпаць (па гразi, вадзе)
squib  n. петарда ♦ а damp squib BrE,
infml няўдалы жарт; go off like a damp squib
≅ з трэскам правалцца
squid  n. zool. (pl. squid) кальмар
squidgy  adj. infml мяккi, порысты;
a squidgy cakе порысты торт
squiggle  n. крамзолi, каракулi; Is this
squiggle supposed to be a signature? Гэтыя
крамзолi можна лiчыць подпiсам?
squint1  n. 1. касавокасць; have a bad
squint быць моцна касавокiм 2. BrE, infml позiрк; have/take a squint зiрнуць, глянуць
squint2  v. 1. BrE быць касавокiм
2. жмурыцца; касавурыцца; глядзець скоса;
We were squinting in the bright sunlight. Мы
жмурылiся ад яркага сонечнага святла.
squinty  adj. касы; have squinty eyes
быць касавокiм
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stable
squire  n. 1. памешчык, сквайр
2. Squire infml or hum. спадар (у зваротку)
squirm  v. 1. выгiнацца; курчыцца;
squirm in agony курчыцца ў агонii 2. пацепвацца, курчыцца сарамлва;
 squirm under a
reproach сцснуцца, пачуўшы папрок
squirrel  n. вавёрка; а squirrel hat
шапка з вавёркi; а squirrel cage вавёрчына
клетка з колам
squirrel away  phr.v. прыхоўваць, назапашваць (што-н.)
squirt1  n. 1. слабы, тонкi струменьчык
2. шпрыц; спрынцоўка 3. infml нахабнiк, выскачка
squirt2  v. 1. пырскаць струменем; бiць
струменем; squirt soda water into a glass улць
содавай вады ў шклянку 2. спрынцаваць
squirt out  phr.v. 1. infml налiваць
(з сiфона) 2. выкдваць

струмень, пырскаць
струменем
SS (пісьмовае скар. ад Saints); SS Paul and Peter Church Свята-Петрапаўлаўская царква
St. (пісьмовае скар. ад): 1. Saint Святы (у назвах); St Paul’s (Cathedral) Сабор Святога
Паўла 2. Street вулiца; Regent St. Рыджэнтстрыт 3. AmE State штат
st (пісьмовае скар. ад stone) стоўн (14 фунтаў)
stab1  n. 1. удар (нажом, кінжалам i
да т.п.) 2. раптоўны боль, укол; прыступ,
раптоўнае пачуццё; а stab of joy прылў радасцi; а stab of guilt востры боль вiны; have
a stab at smth./doing smth. infml спроба
зрабць што-н. ♦ а stab in the back удар у сп-
ну; здраднiцкi ўдар
stab2  v. 1. калоць, ранiць (кiнжалам,
нажом i да т.п.) 2. (at) тыкаць, торкаць
♦ stab smb. in the back усадзць нож у спну;

нанесцi здраднiцкi ўдар
stabbing  adj. пранзлiвы, востры; а
stabbing pain вельмі востры боль; stabbing
glare асляпляльнае святло
stability  n. устойлiвасць, стабль
насць, трываласць
stabilize, BrE -ise  v. стабiлiзаваць,
станавцца

стабльным;

stabilize the dollar
стабiлiзаваць курс долaра
stabilizer, BrE -iser  n. стабiлiзатар
stable1  n. 1. стайня, канюшня, хлеў
2. конны завод
stable2  v. ставiць у канюшню, трымаць
у канюшнi
stable3  adj. устойлiвы, трывалы, моцны, стабльны;

stable peace трывалы мiр; stable currency устойлівая валюта; I want a stable job. Мне патрэбна штатная пасада.

stableman
stableman  n. (pl. -men) конюх
stabling  n. канюшня, стойла (для
каня)
staccato  adj., adv. mus. стаката; staccato rhythm ling. рэзкі, кантрасны рытм
stack1  n. 1. стог (сена); тарпа, сцрта (саломы) 2. куча, груда; штабель; a stack of
books стоc кнiг 3. infml мноства, безлiч; a
stack of time процьма часу 4. комiн (фабрыкi) 5. comput. «завісанне» 6. pl. stacks кнжныя палцы ♦ a stack of bones AmE скура ды
косцi; stacks of the ready ≅ грошай куры не
клююць
stack2  v. 1. складваць у кучу або ў копы;
стагаваць; stack logs into piles складваць дровы штабялямi 2. infml (against) падтасоўваць; стасавацца; The cards were stacked
against him. Усё было супраць яго. 3. эшаланраваць самалёты перад заходам на пасадку
♦ stack one’s opponent on his shoulders
палажыць апанента на абедзве лапаткi
stadium  n. (pl. stadiums or stadia)
стадыён
staff1  n. (pl. staffs or staves) dated or fml
1. кiй, ляска; жэрдка; падпора; walk with а
staff хадзць, абапіраючыся на кiй 2. флагшток 3. жазло, смвал

улады
staff2  n. 1. персанал, кадры; be on the
staff быць у штаце; cut down the staff скарачаць штаты; staff members супрацоўнiкi
(установы); the teaching staff настаўнiкi;
прафесарска-выкладчыцкi састаў; the nursing staff сярэднi медыцынскi персанал 2. mil.
штаб; the General Staff генеральны штаб
♦ the staff of life lit. надзённы хлеб, галоўныя
прадукты харчавання
staff3  v. набiраць кадры, забяспечваць
персаналам, укамплектоўваць штаты
staff up  phr.v. павялчваць штат; It
was a well-staffed up hotel. Гэта быў добра
ўкамплектаваны штатамi гатэль.
staffer  n. infml штатны супрацоўнік
stafﬁng  n. кадравае забеспячэнне,
укамплектаванне кадрамі
staff nurse  n. малодшая медсястра
(у Вялікабрытаніі)
staff sergeant  n. старэйшы сяржант, штаб-сяржант
stag  n. 1. алень-самец 2. infml кавалер
без дамы
stage1  n. 1. сцэна, тэатральныя падмосткi; the front of the stage авансцэна; up stage
задняя частка сцэны 2. the stage тэатр, сцэна,
тэатральная дзейнасць; драматычнае мастац-
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stagger
тва; be/go on the stage быць/стаць акцёрам;
leave/quit the stage пакнуць

сцэну; hold the
stage не сыходзiць са сцэны (пра п’есу);
быць цэнтрам увагi 3. арэна, месца дзеяння;
the stage of politics палiтычная арэна; work
at the stage of literature працаваць на
лiтаратурнай нве

stage2  n. фаза, ступень, этап; а stage of
development стадыя развiцця; а stage of latency med. iнкубацыйны перыяд; at this stage
на дадзеным этапе
stage3  adj. сцэнчны,

тэатральны; stage
effects сцэнчныя эфекты; stage lights агн
рампы; stage slang акцёрскi жаргон; а stage
Englishman англiчанiн, якм яго звычайна
паказваюць на сцэне
stage4  v. 1. ставiць п’есу; ставiцца (пра
п’есу); The play stages well. П’есa вельмi
сцэнiчная. 2. арганiзоўваць (паказ чаго-н.);
здзяйсняць; stage a show паказваць шоу;
stage a strike выйсці на забастоўку 3. iнсцэнраваць (раман, навелу i да т.п.); stage an accident iнсцэнраваць

няшчасны выпадак
stagecoach  n. паштовая карэта,
дылiжанс
stagecraft  n. драматургчнае майстэрства; майстэрства рэжысёра або акцёра
stage direсtion  n. 1. сцэнчная
рэмарка 2. пастаноўка, рэжысура
stage director  n. тэатральны
рэжысёр
stage door  n. службовы ўваход у тэатр; stage door Johnny прыхльнiк

актрысы
(якi падпiльноўвае яе ля выхаду)
stage fright  n. хваляванне перад
выхадам на сцэну; страх перад гледачамi
stagehand  n. рабочы сцэны
stage-manage  v. 1. ставiць
(п’есу, оперу) 2. быць сватам (на вяселлi) 3. арганiзоўваць, добра падрыхтоўваць (iмпрэзу)
4. працаваць памочнiкам рэжысёра
stage-manager  n. памочнiк
рэжысёра
stage-struck  adj. захоплены тэатрам; той, хто iмкнецца да тэатральнай дзейнасцi; She is stage-struck. Яна аж вар’яцее –
так хоча стаць актрысаю.
stage whisper  n. тэатральны шэпт,
гучны шэпт са сцэны (каб пачулi гледачы)
stagger1  n. хiстанне; ваганне; He set off
with a stagger. Ён крануўся з месца хiстаючыся.
stagger2  v. 1. хiстацца, iсцхiстаючыся;
He staggered to his feet. Ён ледзь устаў.

staggering
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2. вагацца, быць нерашучым, выклікаць сумненнi 3. ашаламляць; узрушаць; I was staggered to hear the news. Я быў узрушаны, калi
пачуў навіны. 4. размяркоўваць; складаць
рухомы графiк; The work is staggered in three
shifts. Работа разбiта на тры змены.
staggering  adj. 1. няўстойлiвы; як
хiстаецца, калываецца, вагаецца 2. ашаламляльны, агромністы, дзўны;

a staggering
achievement надзвычайнае дасягненне
staging  n. 1. пастаноўка (п’есы);
iнсцэнiроўка (рамана) 2. падмосткi; рыштаванне
staging post  n. стаянка, этап
(у час падарожжа)
stagnant  adj. 1. стаячы, затхлы,
застойны (пра ваду) 2. косны, iнертны; Business was stagnant last month. У мiнулым месяцы справа не зрушылася з месца.
stagnate  v. 1. застойвацца (пра ваду);
загнiваць 2. быць iнертным, косным; stagnate in ignorance закаснець у невуцтве
stagnation  n. 1. застой, коснасць,
стагнацыя; stagnation of production застой у
вытворчасцi; fall into stagnation дайсц да
стагнацыi 2. med. застой крыв, вянозны
застой
stag party  n. BrE халасцяцкая вечарынка, вечарынка без жанчын
stag(е)y  adj. тэатральны, сцэнчны;
паказны, афектаваны; The room was decorated with stagy opulence. Пакой быў убраны з
вялікай паказухаю.
staid  adj. цвярозы; разважлiвы; паважны; He was rather a staid gentleman. Ён быў
разважлiвым джэнтльменам.
stain1  n. 1. пляма; а stain remover сродак для вывядзення плямаў 2. цень, ганьба;
the stain upon his honour цень на яго рэпутацыі 3. фарба; пратрава; фарбавальнiк
stain2  v. 1. пэцкаць; пэцкацца; плямiць;
псаваць; псавацца; stuff that doesn’t stain
easily нямаркi матэрыял 2. fml ганьбiць, псаваць (рэпутацыю, імя i да т.п.); stained with
vice поўны заган 3. фарбаваць, марыць
(драўнiну), праптваць (падлогу); He stained
the wood dark brown. Ён прамарыў драўнiну
карычневай фарбай.
stained glass  n. вiтражнае шкло,
каляровае шкло; stained glass windows вiтражы
stainless  adj. 1. незаплямлeны; stainless knives нажы з нержавейкі 2. бездакорны,

stale
сумленны; а stainless reputation бездакорная
рэпутацыя
stainless steel  n. нержавеючая
сталь
stair  n. 1. прыступка, ступенька 2. pl.
stairs лесвiца; сходы; moving stairs эскалатар; а ﬂight of stairs лесвiчны пралёт; winding stairs пажарная лесвiца; at the foot of the
stairs на нжняй

пляцоўцы (лесвiчнай клеткi); go down/up stairs спускацца/уздымацца
па лесвiцы ♦ below stairs BrE, dated у кухнi,
сярод прыслугi
staircase  n. лесвiца (у будынку), сходы, лесвiчная клетка; a corkscrew/spiral/winding staircase вiтыя сходы; a principal staircase парадная лесвiца
stairway  n. лесвiца, сходы
stairwell  n. лесвiчная клетка
stake1  n. 1. кол, слуп, тычка, стойка; set/
drive stakes AmE сялцца

на (пастаяннае)
месца жыхарства; move/pull up stakes AmE
перасяляцца, здымацца з месца; be burnt at
the stake быць спаленым жывым (як пакаранне) 2. pl. stakes стаўка, заклад, рызыка;
play cards for stakes iграць у карты на грошы; play for high stakes рызыкаваць усм

♦ be at stake быць пастаўленым на карту;
знаходзіцца пад пагрозаю; lay down/set
smth. at (the) stakes ставiць што-н. на карту,
рызыкаваць чым-н.
stake2  v. 1. (on) рабць стаўку, ставiць на
карту; I stake my reputation on his honesty. За
яго сумленнасць я ручаюся сваiм добрым
імем. 2. загароджваць, абгароджваць; We
staked the newly planted trees. Мы абгарадзiлi
калочкамi маладзенькiя дрэўцы.
stake out  phr.v. назiраць за пэўным
участкам; AmE, infml назначаць (асабліва палiцэйскага) на пэўны ўчастак працы
stakeout  n. палiцэйскi нагляд; палiцэйскi пост
stalactite  n. сталактыт
stalagmite  n. сталагмт
stale1  adj. 1. нясвежы, няновы; чэрствы;
stale bread чэрствы хлеб; stale air затхлае
паветра; stale water гнiлая вада; stale meat
мяса з душком 2. стары, збты,
 шаблонны; a
stale compliment пошлы камплiмент; а stale
joke стары анекдот 3. стомлены; go stale
sport ператрэнiравацца; страцiць спартыўную форму
stale2  v. трацiць навiзну, старэць; зношвацца; станавцца нясмачным, вычыхацца
(пра пiва, віно i да т.п.)

stalemate
stalemate1  n. 1. мат (пра шахматы)
2. мёртвая кропка; бязвыхаднае становiшча,
тупк; break the stalemate знайсц выйсце з
тупiка; be at a stalemate быць на мёртвай
кропцы
stalemate2  v. ставіць у бязвыхаднае
становішча, заганяць у тупк; Negotiations
have been stalemated. Перамовы зайшлі ў
тупік.
stalk1  n. 1. сцябло; чаранок; пладаножка
2. ножка (кiлiшка); а cabbage stalk качарыжка, храпка
stalk2  v. 1. падкрадацца, падкрадвацца;
выцікоўваць; stalk a deer высочваць аленя;
stalk a criminal праследаваць злачынца
2. крочыць, ступаць 3. fml распаўсюджвацца,
распаўзацца; Fear stalks the town at night.
Ноччу страх апаноўвае горад.
stalker  n. паляўнчы, лоўчы
stall1  n. 1. стойла; стайня, хлеў 2. ларок,
кiёск, шапiк; палатка (на кiрмашы) 3. pl. the
stalls BrE партэр (у тэатры) 4. pl. stalls eccl.
месцы на клрасе для пеўчых i духавенства
5. кабна; а shower stall душавая кабна
6. заглушэнне матора (машыны)
stall2  v. 1. спыняць; спыняцца; стопарыць; застопарыцца; The car stalled at the
roundabout. Машына спынiлася каля кальцавой развiлкi. 2. увльваць, ухiляцца (ад
чаго-н.); Stop stalling and give me an answer!
Перастань выкручвацца i дай мне адказ!
3. глохнуць, заглушаць, заглушваць (рухавiк)
stall-holder  n. BrE уладальнiк
кiёска, шапiка i да т.п.
stallion  n. agr. жарабец, жарабок
stalwart  adj. 1. fml моцны, дужы,
мажны 2. мужны, стойкi, рашучы; а stalwart
will непахсная воля; а stalwart knight адважны рыцар
stamen  n. bot. тычынка
stamina  n. 1. жыццёвая сла; жывучасць 2. стойкасць, вынослiвасць, трываласць, цягавтасць; moral stamina маральная
стойкасць; lack stamina быць слабым, невынослiвым
stammer1  n. заiканне; мармытанне; He
has always had a slight stammer. Ён заўжды
крыху заiкаўся.
stammer2  v. 1. заiкацца, запiнацца;
stammer from excitement заiкацца ад хвалявання; stammer over a word запнуцца на
якм-н.

слове 2. вымаўляць з запнкаю, мармытаць; He stammered out apologies. Ён прамармытаў словы прабачэння.
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stance
stammerer  n. зака;
 мармытун
stamp1  n. 1. (таксама postage stamp)
fml паштовая марка; an 18p stamp марка за
18 пенсаў; collect stamps збiраць маркi
2. (таксама trading stamp) «прэмiяльная»
марка (якая дадаецца да тавару, а пасля
абменьваецца на iншы тавар) 3. штэмпель,
штамп; пячатка 4. тупат, тупанне, тупанна
5. fml кляймо, след, адбтак; прыкмета; the
stamp of truth след праўды; set a stamp
upon smth. пакнуць след на чым-н.; He
bears the stamp of breеding. У iм адчуваецца
выхаванне. 6. fml род, сорт, тып, склад; гатунак; men of that stamp людзi такога складу
stamp2  v. 1. тупаць (нагой), таптаць,
трамбаваць; stamp smth. ﬂat растаптаць
што-н.; stamp in anger тупаць нагамi ад злосцi; stamp the snow from one’s boots абіваць з
абутку снег 2. ставiць пячатку, штампаваць;
stamp a passport ставiць пячатку ў пашпарце 3. прыклейваць, наклейваць маркi; I enclose a stamped addressed envelope for your reply. Я ўкладваю канверт з маркамi i маiм адрасам вам для адказу. 4. захоўваць, запамiнаць; The date is forever stamped in her
memory. Гэты дзень захаваўся ў яе памяцi
назаўсёды. 5. характарызаваць; This achievement stamps her as a genius. Гэтае дасягненне
сведчыць аб яе генiяльнасцi.
stamp out  phr.v. 1. затоптваць
(агонь) 2. выкараняць, вынiшчаць; stamp out
epidemics лiквiдаваць эпiдэмii; stamp out a
rebellion задушыць паўстанне
stamp collector  n. фiлатэлст,
калекцыянер паштовых марак
stamp duty [n. гербавы збор
(у Брытаніі)
stamped addressed envelope 
 n. BrE канверт з маркамі і з адваротным адрасам
stampede1  n. 1. панчны

страх
2. панчныя

ўцёкi, стыхйны масавы рух;
There was a stampede from the burning house.
Усе кінуліся ўцякаць з палаючага дома.
stampede2  v. 1. кдацца

ўрассыпную, бегчы ў панiцы; выклікаць панiку
2. прымушаць, змушаць (пагрозамi, угаворамі i да т.п.); stampede smb. into doing smth.
прымушаць каго-н. зрабць што-н.
stamping ground  n. infml
улюбёнае месца; It is his favourite stamping
ground. Ён тут увесь час швэндаецца.
stance  n. 1. поза; стойка; а left-hand
stance левабаковая стойка (у боксе); а threat-

stanch
ening stance пагрозлівая поза 2. (on) пазцыя,

устаноўка; а moralizing stance маралiзаванне; а self-interested stance эгаiстычная пазцыя; What’s your stance on corporal punishment? Як вы ставiцеся да смяротнага пакарання?
stanch  v. = staunch
stanchion  n. fml падпорка, стойка;
слуп, калона
stand1  n. 1. пазцыя; погляд; take a
stand on smth. займаць пазцыю

адносна
чаго-н.; make a stand for smth./smb. адстойваць што-н./каго-н. 2. супрацiўленне; абарона; the last stand апошняя лнiя

абароны;
а goal-line stand sport абарона лнii варот
3. падстаўка; вешалка; а coat-and-hat stand
вешалка-стаяк; аn umbrella stand падстаўка
для парасонаў; а conductor’s stand дырыжорскi пульт 4. кiёск, ларок; а fruit stand
палатка для продажу садавны 5. трыбуна
(на скачках); play to the stands iграць на
гледача 6. кафедра, трыбуна 7. стаянка для
машын (якiя чакаюць пасажыраў) 8. theatre
прыпынак у якм-н. месцы для гастрольных
паказаў; а one-night stand аднадзённыя
гастролi 9. месца для сведак у судзе
stand2  v. (stood) 1. стаяць; знаходзiцца
(у якiм-н. стане); stand alone не мець прыхльнікаў; не мець роўнага; stand by smb. падтрымлiваць каго-н.; stand ﬁrm стаяць на свам;

stand on one’s hands/head стаяць на руках/
галаве; стаяць дагары нагамі; My hair stood
on end. У мяне валасы сталi дыбам. 2. мець
вышыню; He stood six feet. Ён меў рост
шэсць футаў. 3. ставiць, размяшчаць; stand
smth. on its head перавapочваць што-н.
дагары нагамi 4. заставацца (у якiм-н.
стане); stand idle не працаваць (пра станок); stand for smth. азначаць што-н.; падтрымліваць 5. цярпець, трываць, вытрымлiваць; stand one’s ground не здавацца 6. частаваць; фундаваць 7. быць кандыдатам ♦ stand
a chance мець шанец; stand trial стаяць перад судом; it stands to reason усё ясна,
зразумела; stand on one’s own/two feet/legs
жыць самастойна/без аніякай дапамогi
stand apart  phr.v. трымацца
асобна; быць наводшыбе
stand aside  phr.v. = stand apart
stand back  phr.v. адступцца,
адысц, не браць удзел; I must stand back from
my day-to-day business. Я павiнен адключыцца ад штодзённай працы.
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standfast
stand by  phr.v. 1. быць безудзельным назiральнiкам; 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 напагатове; stand by for further instructions чакаць далейшых указанняў
stand down  phr.v. уступаць
(сваё) месца; даваць каму-н. дарогу; If you
want the job, I’ll stand down. Калi табе патрэбна гэтая праца, я саступлю.
stand in  phr.v. замяшчаць (каго-н.); быць у даверы
stand off  phr.v. 1. трымацца на
адлегласцi; заставацца ўбаку 2. быць непрыступным, няветлiвым; stand off from one’s
friends не мець блзкiх сяброў 3. звальняць
(з працы)
stand out  phr.v. 1. выступаць;
вылучацца, вытыркацца, адрознiвацца; He
stood out from the rest of the team. Ён вылучаўся сярод усiх членаў каманды. 2. вытрымліваць, выстойваць; stand out a storm вытрымаць буру; не саступаць, быць прынцыповым; stand out for one’s claims трымацца
свах патрабаванняў
stand up  phr.v. 1. уставаць 2. вытрымлiваць, не паддавацца; stand up for
smth. заступацца, абараняць, адстойваць што-н.
standard1  n. 1. стандарт, мерка, норма; узровень; set high standards устанаўліваць высокi ўзровень; up to standard на адпаведным узроўнi 2. сцяг, штандар; the royal
standard каралеўскi штандар
standard2  adj. 1. стандартны, тыповы; звычайны 2. якадпавядае прынятай норме; унармаваны (пра мову); standard English
англйская лiтаратурная мова
standard-bearer  n. fml 1. сцяганосец 2. кiраўнк руху, лдар, правадыр
standartization, BrE -isation 
n. стандартызацыя, нармалiзацыя
standardize, BrE -ise  v. стандартызаваць, нармалiзаваць
standard lamp  n. BrE таршэр
standard of living  n. жыццёвы ўзровень
standard time  n. паясны час;
дэкрэтны час
standby  n. (pl. standbys) надзейны
чалавек, надзейная апора; have smth. as a
standby мець што-н. на ўсякi выпадак ♦ on
standby у стане баявой гатоўнасцi
standfast  adj. надзейны, нязменны,
трывалы

stand-in
stand-in  n. 1. замена 2. дублёр
(у кiно)
standing1  n. 1. рэпутацыя, становішча, аўтарытэт (у грамадстве); a scientist of
high standing навуковец высокага класа
2. працягласць, даўжыня; a tradition of long
standing даўняя традыцыя
standing2  adj. 1. стаячы; standing
corn хлеб на кoрaнi; give a standing ovation
моцна апладзраваць (стоячы) 2. sport у стойцы; а standing jump скачок з месца 3. пастаянны, сталы; бесперашкодны; а standing
dish дзяжурная страва; звычайная тэма;
а standing set theatre адна дэкарацыя (для
ўсёй п’есы); a standing joke дзяжурны жарт
standing room  n. стаячае месца,
месца для cтаяння; standing room only бiлеты толькi на стаячыя месцы (аб’ява)
standofﬁsh  adj. infml няветлiвы,
сух; стрыманы; be standofﬁsh with smb. ставiцца да каго-н. суха
standpoint  n. пункт гледжання,
пункт погляду; from a practical standpoint з
практычнага пункту гледжання
St Andrew’s Day  n. Дзень Святога Андрэя (нацыянальнае свята Шатландыi, 30 лістапада)
standstill  n. застой, бяздзейнасць;
поўнае спыненне; come to a standstill спынцца
stand-up  adj. стаячы; а stand-up collar стаячы каўнерык; have a stand-up meal есцi стоячы, на хаду; а stand-up ﬁght кулачная
бойка; а stand-up comic эстрадны комiк;
а stand-up piece AmE выступленне ў прамой
перадачы (на тэлебачаннi)
stank  past → stink2
stanza  n. poet. страфа; а ballad stanza
баладная страфа
staple1  n. 1. сашчэпка 2. tech. клямар,
скрэпа
staple2  n. галоўны прадукт гандлю; галоўныя прадукты харчавання 2. галоўны элемент, галоўная частка (чаго-н.); сутнасць (чаго-н.); the staple of the diet галоўны прадукт
для дыеты; the staple of the language аснова
мовы
staple3  adj. галоўны; staple crops галоўныя сельскагаспадарчыя культуры
stapler  n. стэплер, сашчэпнік
star1  n. 1. зорка, зара; аn evening star
вячорка, вечарнца;
 a morning star заранка;
a shooting star знчка; He stays at ﬁve-star hotels. Ён жыве ў найлепшых пяцізоркавых
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stark
гатэлях. 2. доля, лёс; be born under a lucky
star нарадзцца

пад шчаслвай зоркай; You
may thank your stars. Можаш дзякaваць Богу.
3. зорка экрана, лiтаратуры i да т.п.; a star
turn галоўны нумар праграмы ♦ see stars
infml : I saw stars. У мяне з вачэй iскры пасыпалiся; bless my stars! божа ты мой! вось
табе i на!
star2  v. 1. адзначаць зорачкай (у друку)
2. iграць галоўную ролю; She starred in a new
ﬁlm. Яна выконвала галоўную ролю ў новым
фiльме. 3. усейваць зоркамi; The sky was
starred. Неба было ўсыпана зоркамі.
starboard  n. правы борт
star-bright  adj. poet. яркi як зорка
starch1  n. 1. крухмал 2. pl. starches
крухмалістыя прадукты
starch2  v. крухмалiць
starchy  adj. 1. накрухмалены; крухмалiсты 2. infml чапурысты, начапураны, надзьмуты; штучны
star-crossed  adj. lit. нешчаслвы, як
нарадзўся пад нешчаслвай зоркай
stardom  n. вядучае становiшча зоркi
ў тэатры, кiно; reach stardom стаць зоркаю
stare1  n. здзўлены

або пльны

позiрк;
give smb. a stare глянуць на каго-н. са здзiўленнем; вылупіць вочы на каго-н.; вылупіцца
stare2  v. 1. пльна глядзець, утарoпiцца;
make people stare здзiўляць каго-н.; stare
into smb.’s eyes пльна

глядзець каму-н. у вочы; stare into space глядзець i нiчога не бачыць 2. кдацца

ў вочы 3. зеўраць, выступаць
(на фоне чаго-н.); Rows of empty windows
stared from the house. Дом зeўраў радамi
пустых вокнаў. ♦ stare smb. into confusion
збянтэжыць каго-н. пльным позiркам; stare
smb. in the face дзёрзка глядзець на каго-н.;
Ruin stared him in the face. Яму пагражала
галеча.
stare down  phr.v. BrE прымусiць
каго-н. апусцць вочы, збянтэжыць каго-н.;
stare down a stranger вылуплiвацца на незнаёмага
stare out [phr.v. BrE = stare down
starﬁsh  n. zool. (pl. starﬁsh) марская зорка
stargazer  n. infml астролаг; астраном; зорканазіральнік
stark1  adj. 1. пусты, голы; пануры; суровы; The hills stood stark against the sky. Панурыя горы вымалёўваліся на фоне неба.
2. поўны, абсалютны; in stark contrast у поўным кантрасце; stark discipline жорсткая
дысцыплна

stark
stark2  adv. зусм, цалкам; stark naked
зусм голы
starkers  adj. BrE, infml голы, у чым
мацi нарадзла

starkly  adv. 1. рэзка, рашуча, крута
2. яўна, прама; The black rocks stood out starkly against the sky. Чорныя скалы рэзка вылучалiся на фоне неба.
starless  adj. бяззорны; а starless night
бяззорная ноч
starlet  n. будучая зорка (пра маладую
актрысу)
starlight  n. святло зорак; He walked
home by starlight. Ён ішоў дамоў, а над галавою – зоркі.
starling  n. zool. шпак
starry  adj. зорны; усеяны зоркамі; starry eyes прамянстыя, ясныя вочы
Stars and Stripes  n. the Stars
and Stripes нацыянальны сцяг ЗША
start1  n. 1. пачатак; at the start пачаткова,
на пачатку; from start to ﬁnish з пачатку да
канца; make a fresh start пачаць yсё нанава
2. старт, ад’езд, адлёт (самалёта); make an
early start рана адправiцца 3. уздрыгванне,
штуршок; give smb. a start напалохаць каго-н.
♦ by/in ﬁts and starts час ад часу, часам, урыўкамi
start2  v. 1. пачынаць; пачынацца; start up
a swimming club адкрываць клуб для заняткаў па плаванні 2. прыводзіць у рух; start a
machine заводзіць матор; start a quarrel выклікаць сварку; start (on) а bottle адкаркаваць бутэльку 3. рухацца з месца, адпраўляцца 4. уздрыгваць; здрыгвацца ♦ to start with
перш-наперш, пачынаючы з
start back  phr.v. адскокваць назад;
He started back in fear. Ён ад страху адскочыў
назад.
start in  phr.v. (on) 1. брацца (за
якую-н. справу); start in on homework брацца за ўрокi 2. крытыкаваць, лаяць
start off  phr.v. infml 1. (with) пачынаць гаварыць; пачынацца; The dictionary
starts off with the letter А. Слоўнiк пачынаецца з лiтары А. 2. (on) прымушаць гаварыць
не сцiхаючы, «заводзіць» каго-н.
start out  phr.v. 1. выпраўляцца ў
дарогу 2. збiрацца зрабць што-н.; He started
out to write a book. Ён пачаў пiсаць кнiгу.
start up  phr.v. 1. узнiкаць (нечакана), з’яўляцца 2. хутка расц; New houses
are starting up in our district. У нашым раёне
хутка вырастаюць новыя дамы. 3. пачынаць;
start up a conversation распачаць размову
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state
starter  n. 1. sport стартар; удзельнiк
(спаборнiцтва) 2. дыспетчар; памочнiк
рэжысёра 3. tech. пускавы прыбор, стартар
4. першая страва; What would you like as a
starter? Што б ты хацела на першае? ♦ for
starters infml перш-наперш, для пачатку
starter home  n. першапачатковае
жыллё для маладой сям’
starting point  n. (for) зыходны
пункт; We’ll take this as the starting point for
our discussion. Мы зробiм гэта зыходным
пунктам нашай дыскусii.
starting post  n. sport стартавая
метка
starting price  n. зыходная цана
(на аўкцыёне); стартавая цана (на скачках)
startle1  n. спалох, перапуд, пярэпалах
startle2  v. пужаць, палохаць; He had a
startled look on his face. У яго быў перапалоханы выгляд.
startling  adj. надзвычайны, дзўны,
нечаканы, ашаламляльны; startling results
надзвычайныя вынiкi; startling news ашаламляльная навiна
starvation  n. голад, галаданне; vitamin starvation недахоп вiтамнаў; а starvation diet галодная дыета; starvation wages
жабрацкая зарплата
starve  v. 1. галадаць, цярпець голад;
памiраць з голаду; starve to death памiраць
галоднай смерцю 2. марыць голадам; мець
недахоп (чаго-н.) 3. infml (for) прагнуць,
жадаць, памiраць ад жадання; The child is
starving for affection. Дзiцяці не хапае пяшчоты. 4. infml прагаладацца; starve smb. into
smth. /doing smth. прымушаць каго-н. зрабць
што-н., замарыўшы голадам; What’s for dinner? I’m starving. Што на абед? Я згаладаўся.
♦ be starved of sleep вельмі хацець спаць
starve down [ phr.v. голадам змусіць здацца
starve out  phr.v. = starve down
stash1  n. infml 1. патайны запас; а stash of
narcotics схаваныя наркотыкi 2. тайнк, патайнк
stash2  v. infml хаваць, прыхоўваць
state1  n. 1. стан, становiшча; а state of
depression стан дэпрэсii; а state of mind
настрой; а state of the facts фактычны стан
справы; а state of health стан здароўя; get
into a state infml расхвалявацца 2. помпа,
параднасць; state apartments парадныя пакоi; а state call infml афiцыйны вiзт; the state
coach каралеўская парадная карэта; а state

state
occasion урачысты выпадак; of state урачысты ♦ lie in state ляжаць на покуці, быць выстаўленым для развiтання (пра нябожчыка);
live in great state жыць раскошна
state2  n. 1. дзяржава; а federal state федэральная дзяржава; an aggressor state дзяржава-агрэсар; the State Department дзяржаўны
дэпартамент, мiнiстэрства замежных спраў
(ЗША) 2. дзяржаўны апарат; дзяржаўная ўлада; Church and State царква i дзяржава
3. штат; the State of Texas штат Тэхас; the
States infml Штаты (ЗША)
state3  adj. 1. дзяржаўны; state service
дзяржаўная служба; a state boundary дзяржаўная мяжа; a state treaty дзяржаўная дамова; a state prisoner палiтычны зняволены
2. як належыць штату; a State legislature
заканадаўчы орган штата; a State prison
турма штата (ЗША); a State ﬂower/bird/tree
кветка/птушка/дрэва як эмблема якога-н. штата (ЗША)
state4  v. 1. заяўляць, фармуляваць; state
one’s views выказваць свой погляд; state an
account даваць справаздачу 2. канстатаваць,
сцвярджаць 3. дакладна вызначаць; устанаўлiваць; at stated intervals праз вызначаныя
прамежкi часу; work at hours stated працаваць
у прызначаны час; a stated salary цвёрды
аклад
statehood  n. fml статус дзяржавы,
дзяржаўнасць; independent statehood дзяржаўная незалежнасць; be granted statehood
надаваць статус дзяржаўнасці
stateless  adj. 1. пазбаўлены дзяржаўнасцi 2. як не мае грамадзянства; беспадданы; a stateless person law асоба без грамадзянства, апатрыд, апалд

stately  adj. 1. вялкасны,

велiчны; пышны, узнёслы 2. горды, ганарысты; with stately grace велiчна
stately home  n. BrE старажытны
дом або замак памешчыка, як ўяўляе гiстарычны iнтарэс
statement  n. 1. заява, сцвярджэнне,
дэкларацыя, канстатацыя; a formal statement афiцыйная заява; an inaugural statement уступная дэкларацыя; make a statement
рабць заяву 2. выпiска рахунку (у банку)
3. fml выказванне; Clearness of statement is
more important than beauty of language. Яснасць выказвання важнейшая за прыгожыя
словы.
state of affairs  n. стан спраў
state of mind  n. настрой,
псіхалагчны стан
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stationery
state of the art  adj. дасягнуты,
рэальны; укаранёны; state of the art commercial computers камп’ютары, якя выпускаюцца ў прамысловым маштабе
stateroom  n. 1. парадная зала 2. асобная каюта (на караблi)
state’s evidence  n. law сведка
абвiнавачвання
statesman  n. (pl. -men) дзяржаўны
дзеяч, палтык
statesmanship  n. майстэрства
кiраваць дзяржавай
stateswoman  n. (pl. -women)
дзяржаўная, палітычная дзяячка
statewide  adj. у маштабе штата
(ЗША)
static1  n. атмасферныя перашкоды (пра
радыё)
static2  adj. нерухомы, нязменны; стацыянарны, статычны; a static tone ling. рoўны тон; a static stress ling. статычны націск
statics  n. 1. статыка; statics of ﬂuids
гiдрастатыка 2. атмасферныя перашкоды (пра
радыё)
station1  n. 1. станцыя, цэнтр, пункт;
a life-boat station выратавальная станцыя;
a ﬁlling station бензакалонка; a dressing station перавязачны пункт; a central station
электрастанцыя; AmE паштовае аддзяленне
2. вакзал, чыгуначная станцыя 3. mil. база
4. прыпынак (на дарозе); Get out аt the next
station. Выходзьце на наступным прыпынку.
5. fml грамадскае становiшча, статус; a woman
of high station высокапастаўленая дама
6. AustralE паша для авечак
station2  v. накiроўваць на месца працы,
размяшчаць, вызначаць пазцыю

(для войска); station oneself размяшчацца; Their regiment was stationed in Cyprus. Iх полк стаяў на
Кiпры.
station agent  n. AmE = stationmaster
stationary  adj. нерухомы; remain
stationary заставацца нерухомым 2. нязменны, стацыянарны, стабльны; a stationary
temperature устойлiвая тэмпература
stationer  n. гандляр канцылярскiмi
таварамi; a stationer’s магазн канцылярскiх
тавараў
stationery  n. канцылярскiя тавары;
stationery expenses канцылярскiя расходы;
a box of stationery паштовы набор

stationmaster
stationmaster  n. BrE начальнiк
вакзала, станцыi
station wagon  n. AmE = estate
car
statistical  adj. статыстычны; statistical evidence статыстычны доказ
statistician  n. статыст
statistics  n. pl. статыстыка; population statistics дэмаграфчная статыстыка
statuary  n. fml збор скульптур,
скульптурная група; ﬁne ancient pieces of statuary цудоўныя ўзоры антычнай скульптуры
statue   n. статуя; a statue in
marble статуя з мармуру; the Statue of Liberty Статуя Свабoды (ЗША); cast a statue
высякаць статую; erect a statue узводзiць статую
statuesque  adj. fml велiчны, манументальны; statuesque beauty класчная прыгажосць
statuette  n. статуэтка
stature  n. 1. fml годнасць, якасць; значэнне; аўтарытэт 2. рост, вышыня; of short
stature нзкага росту; a man of remarkable
moral stature чалавек высокiх маральных
якасцей
status  n. статус, грамадскае становiшча; a rise in status прасоўванне па грамадскай лесвіцы; a status seеker прагны да славы чалавек, славалюб
status quo  n. лацін. статус-кво,
iснуючае становiшча
statute  n. 1. статут, заканадаўчы акт;
дэкрэт; statutes at large збор законаў; a statute of limitations закон аб тэрмiнах даўнасцi
2. устаў; the statute of a school школьны
ўстаў
statute book  n. збор законаў
statute law  n. статутнае права, псаны закон
statutory  adj. устаноўлены законам;
statutory rights правы, устаноўленыя законам; statutory offense злачынства, за якое
прадугледжана кара
staunch1  adj. верны, стойкi, лаяльны;
a staunch Christian прыхльнiк хрысцiянства; a staunch belief непахсная вера
staunch2  v. med. спыняць (кровацячэнне); staunch a wound перавязваць рану
stave1  n. 1. доўгi, моцны кiй 2. BrE, mus.
нотная лiнейка
stave2  v. (staved or stove) прабiваць, разбiваць; stave to splinters разбць ушчэнт
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St David’s Day
stave in  phr.v. рабць
 прабоiну
(у лодцы)
stave off  phr.v. адкладаць, адцягваць, адводзіць (пагрозу, бяду i да т.п.); stave
off old age адцягнуць наступленне старасцi;
stave off starvation прадухілць галодную
смерць
stay1  n. 1. знаходжанне; a week’s stay
тыднёвае знаходжанне 2. адтэрміноўка,
прыпыненне; a stay of execution спыненне
выканання рашэння
stay2  v. 1. заставацца; stay (at) home
заставацца дома; stay awake не спаць; stay
to dinner заставацца на абед; stay in bed
ляжаць у ложку; хварэць 2. спыняцца, жыць
часова, гасцяваць; stay at/in a hotel спынцца
ў гатэлi; stay with friends гасцяваць у
сяброў; stay overnight пераначаваць 3. fml
стрымлiваць, спыняць; stay the rise of prices
спыняць рост цэн; stay bloodshed спыняць
крывацёк; спынць
 кровапралцце;

stay the
spread of a disease затрымлiваць распаўсюджанне хваробы; stay the course не
адставаць у гонках; stay put infml заставацца
на месцы, не рухацца ♦ stay one’s hand стрымлiвацца ад дзеянняў
stay away  phr.v. 1. адсутнiчаць, не
прыходзiць; stay away from home overnight
начаваць не дома 2. трымацца воддаль
stay behind  phr.v. 1. адставаць
(ад кампанii) 2. заставацца (пасля заканчэння
лекцыi, урока i да т.п.)
stay in  phr.v. 1. не выходзiць, заставацца дома 2. заставацца, затрымлівацца
stay on  phr.v. заставацца дзе-н.,
затрымлiвацца
stay out  phr.v. 1. не вяртацца дадому, адсутнiчаць 2. заставацца пад адкрытым
небам
stay up  phr.v. 1. не класцiся спаць
2. трымацца на плаву, не тануць
stay-at-home  n. infml дамасед;
дамаседка; He is not the stay-at-home sort. Ён
не з тых, хто любiць сядзець дома.
stayer  n. BrE вынослiвы чалавек; вынослiвая жывёлiна
stay-in  n. сядзячая забастоўка
staying power  n. вынослiвасць, вытрымка, стойкасць
STD  n. med. (скар. ад sexually transmitted disease) хвароба, якая перадаецца палавым шляхам
St David’s Day  n. Дзень Святога Давда (нацыянальнае свята Валii, 1 сакавiка)

stead
stead  n. : ♦ in smb.’s/smth.’s stead fml
замест каго-н./чаго-н.; I’ll send my assistant in
my stead. Я вышлю майго памочнiка замест
сябе ; stand smb. in good stead быць карысным каму-н.
steadfast  adj. (in, to) fml, approv. стойкi, непахсны, цвёрды, пастаянны; be steadfast to one’s principles цвёрда прытрымлiвацца свах прынцыпаў; steadfast conviction непахснае перакананне
steadily  adv. роўна, пастаянна; work
steadily працаваць без перабояў
steady1  adj. 1. цвёрды, устойлiвы, трывалы; steady nerves моцныя нервы; make a
chair steady умацаваць стул; He is not steady
on his legs. Ён не трымаецца на нагах; Hold
the ladder steady. Трымай драбiну, каб не
гайдалася. 2. пастаянны, роўны, стабльны,

раўнамерны; a steady speed пастаянная хуткасць; a steady wind роўны вецер; The prices
are steady now. Цэны цяпер устойлiвыя.
3. непарушны, непахсны, цвёрды, верны;
steady faith цвёрдая вера; a steady hand верная рука; be steady in one’s purpose няўхльна iсцда сваёй мэты ♦ (as) steady as a rock
цвёрды як скала
steady2  v. прыходзiць да раўнавагi; рабцца ўстойлiвым, нязменным; супакойвацца;
steady nerves супакойваць нервы
steady3  adv. роўна, пастаянна; hold
steady трымацца роўна ♦ go steady (with
smb.) infml, dated (пастаянна) сябраваць
(з кiм-н.)
steak  n. кавалак мяса або рыбы (для смажання); бiфштэкс; ﬁllet steak бiфштэкс з выразкi; rump steak рамштэкс, сечаная катлета
steakhouse  n. бiфштэксная; рэстаран, якспецыялiзуецца на мясных стравах
steal1  n. infml выгадная пакупка, маль
дарэмшчына
steal2  v. (stole, stolen) 1. красцi, выкрадаць;
I had my watch stolen. У мяне скралi гадзiннiк. 2. рабць
 што-н. употай; дамагацца чаго-н. хтрасцю 3. пракрадацца; падкрадацца;
A tear stole down her chеek. Па яе шчацэ цiха
скацiлася сляза. ♦ steal a glance at smb. крадком глянуць на каго-н.; steal a kiss сарваць
пацалунак; steal a march (on smb.) падмануць (чыю-н.) пльнасць;

steal a ride ехаць
«зайцам»/без білета; steal the scene/show
зацьмць
 усх; steal smb.’s thunder перахапць

пальму першынства
steal in  phr.v. прабрацца крадком
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steep
stealth  n. хтрасць; by stealth крадком,
употай, употайкi, без ведама
stealthy  adj. патаемны, тайны, скрыты;
stealthy footsteps крокi крадком; stealthy
whisper(s) асцярожны шэпт
steam1  n. 1. (вадзяная) пара 2. сла,
 энергiя ♦ at full steam на ўсю моц; let off steam
infml выпусцiць пару; даць волю свам пачуццям; get up steam infml набрацца рашучасцi; прыбавiць кроку; under one’s own
steam самастойна; run out of steam infml
стамцца,

быць знясленым; змарыцца, страціць імпэт
steam2  v. 1. выпускаць пару, дымцца

2. рухацца (пры дапамозе пары) 3. гатаваць
ежу над параю
steam up  phr.v. пакрыцца параю,
запацець ♦ get steamed up (about/over smth.)
BrE, infml расхвалявацца (аб чым-н.)
steam bath  n. лазня, парылка
steamboat  n. параход (невялікі)
steamboiler  n. паравы кацёл
steam engine  n. паравая машына
steamer  n. 1. параход 2. параварка,
паравая каструля
steam roller  n. паравы каток
steamship  n. параход
steam train  n. паравоз
steamy  adj. 1. пакрыты парай, парападобны; a steamy window запацелае акно
2. infml эратычны; steamy love scenes эратычныя сцэны
steed  lit. конь, баявы конь
steel1  n. 1. сталь 2. lit. шпага, меч ♦ a grip
of steel жалезная рука; nerves of steel жалезныя нервы
steel2  v. гартаваць; steel one’s heart станавцца бязлтасным; станавцца мужным;
steel onself to do smth. збірацца з сламi

зрабць што-н.
steel wool  n. металчная мачалка для
чысткi посуду
steelworks  n. сталелiцейны завод,
сталяварня
steely  adj. моцны як сталь; a steely
glance суровы, халодны позiрк
steelyard  n. бязмен
steep1  n. строма
steep2  adj. 1. стромкi, круты, абрывiсты
2. infml неверагодны, празмерны (пра цэны,
патрабаванні); That’s a bit steep! Гэта ўжо
занадта!
steep3  v. 1. мачыць, вымочваць; настойваць, заварваць; Steep the vegetables for two

steepen
hours in water. Пакладзіце гароднiну на дзве
гадзiны ў ваду. 2. fml паглыбляцца, цалкам
аддавацца (чаму-н.); He steeped himself in
German. Ён паглыбiўся ў вывучэнне нямецкай мовы; She steeped in prejudice. Яна
загразла ў забабонах.
steepen  v. 1. рабць
 або станавцца
больш крутым 2. узрастаць, павялчвацца

steeple  n. шпiль; спічастая вежа
steeplechase  n. sport скачк з перашкодамi
steeplejack  n. верхалаз
steer1  n. кастрыраваны бычок, малады вол
steer2  v. накiроўваць, стырнаваць, кiраваць
(аўтамабiлем, лодкай i да т.п.); steer a country to prosperity весцi крану да росквiту
♦ steer clear of smth. пазбягаць чаго-н.
steering committee  n. кiруючы
камiтэт, камсiя па выпрацоўцы парадку дня;
назіральная камсія
steering wheel  n. штурвал, рулявое
кола, стырно
steersman  n. (pl -men) рулявы, штурман, стырнавы
St George’s Day  n. Дзень Святога Георгiя (нацыянальнае свята Англii,
23 сакавiка)
stellar  adj. 1. fml зоркавы; stellar light
святло зорак 2. infml выбтны, знакамты;
a stellar role роля для зоркі (у тэатры, кіно)
stem1  n. 1. ствол; камель; сцябло 2. стрыжань; the stem of a feather стрыжань пяра
3. bot. пладаножка, чаранок; гронка; the stem
of a plum чаранок слвы; a stem of bananas
гронка бананаў 4. fml род, племя; descend
from an old stem паходзiць са старажытнага
роду 5. ножка, падстаўка; the stem of a glass
ножка кiлшка

6. ling. аснова (слова) ♦ from
stem to stern ад носа да кармы (пра карабель)
stem2  v. (from/out of) паходзiць, пачынацца, узнiкаць; The theory stems from an ancient tradition. Гэтая тэорыя iдзе ад старажытнай традыцыi.
stem3  v. 1. стрымлiваць; stem the ﬂow of
blood спыняць кровацячэнне 2. плыць супраць цячэння, iсц супраць ветру; stem the
tide of public opinion дзейнiчаць уразрэз з
грамадскай думкай
stem off  phr.v. : stem off a disaster
адвесці бяду
stench  n. смурод
stencil  n. трафарэт, шаблон
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stereoscope
steno  n. AmE, infml (pl. -os) (скар. ад
stenographer, stenography) стэнаграфія; стэнаграфіст; стэнаграфстка
stenographer  n. стэнаграфст;
стэнаграфстка

stenography  n. стэнаграфiя
stentorian  adj. fml грамавы, гучны
(пра голас)
step1  n. 1. крок; direct/turn one’s steps
накiроўвацца (куды-н.); make a false step
спатыкацца; step by step крок за крокам,
паступова; step for step нага ў нагу; within a
step of there адзн
 крок адтуль; It’s a long step
to the river. Да рэчкi яшчэ далёка. 2. паходка,
хада; a light step лёгкая хада; watch your
step! infml будзь асцярожным!; We must hasten our steps. Мы павiнны iсцi крыху хутчэй.
3. прыступка, падножка (экiпажа), перакладзiна (драбiны); a ﬂight of steps лесвiчны
марш 4. ход, рух наперад; the ﬁrst steps towards peace першыя крокi да мру;
 What’s
the next step? Што будзем рабiць далей? 5. мера, дзеянне, крок, захады; take steps рабць
захады 6. па, такт (у танцы) ♦ in step/out of
step у нагу/не ў нагу
step2  v. ступаць, крочыць, iсц; Step this
way, please. Калi ласка, сюды.
step aside  phr.v. адыходзіць, саступаць, адступаць убок
step down  phr.v. 1. сысц на дол
(унз) 2. падаць у адстаўку
step in  phr.v. 1. уваходзiць 2. умешвацца
step off  phr.v. сысц (з дарогі, ходніка і да т.п.)
step up  phr.v. павышаць, павялч
ваць, узмацняць; step up production павялч
ваць вытворчасць
stepbrother  n. зводны брат
stepdaughter  n. падчарыца, падчарка
stepfather  n. айчым
stepmother  n. мачаха, мачыха
steppe  n. стэп
stepping stone  n. 1. сродак для
дасягнення мэты 2. камень для пераходу
(праз ручай, рэчку і да т.п.)
stepsister  n. зводная сястра
stepson  n. пасынак
stereo  n. (pl. -os) 1. стэрэафаня 2. стэрэафанчная гукаўзнаўляльная сiстэма
stereophonic  adj. стэрэафанчны; a stereophonic system стэрэасiстэма
stereoscope  n. стэрэаскоп

stereoscopic
stereoscopic  adj. стэрэаскапчны

stereotype  n. 1. стэрэатып
2. шаблон, стандарт
stereotyped  adj. шаблонны, трафарэтны; stereotyped greetings традыцыйныя формы прывiтання
sterile  adj. 1. бясплодны; ялавы; sterile
soils бясплодныя землi; ялавіна 2. шэры,
нецiкавы; sterile debates бясплённыя дэбаты
3. стэрыльны; стэрылізаваны; sterile bandages перавязачныя матэрыялы
sterility  n. 1. стэрыльнасць 2. шэsterility
расць, адсутнасць своеасаблвасцi;

of mind беднасць розуму 3. бясплоднасць,
неўрадлвасць (зямлі)
sterilize, BrE -ise  v. 1. стэрылiзаваць;
sterilized milk стэрылiзаванае малако 2. штучна абясплоджваць
sterling1  n. стэрлiнг; the pound sterling
фунт стэрлiнгаў; the sterling area стэрлiнгавая зона
sterling2  adj. 1. паўнаважкi, паўнацэнны; sterling silver чыстае серабро 2. надзейны, сумленны, прыстойны; sterling principles
цвёрдыя прынцыпы; a man of sterling character непадкупны чалавек
stern1  n. 1. карма; stern on кармою ўперад 2. infml задняя частка (чаго-н.), зад
stern2  adj. 1. строгі, суровы; a stern face
пануры твар; a stern battle жорсткая бтва
2. цвёрды, няўмольны, упарты, стойкi; a
stern follower перакананы паслядоўнiк ♦ be
made of sterner stuff быць мацнейшым (чым
іншыя), мець моцную волю
sternum  n. anat. (pl. sternums or sterna) грудзна
steroid  n. biochem. стэроiд
stethoscope  n. стэтаскоп
stetson  n. шыракаполы фетравы капялюш; каўбойскi капялюш, стэтсан
stew1  n. 1. тушанае мяса; тушонка; Irish
stew тушаная баранiна з бульбай i цыбуляй
2. infml непакой, раздражненне; стан гарачкі;
What a stew! Якая спякота! ♦ be in a stew
infml ≅ сядзець як на цвіках
stew2  v. 1. тушыць (мяса, рыбу i да т.п.);
тушыцца ♦ stew in one’s own juice infml варыцца ў свам саку; Let him stew. Хай як
хоча, так і выходзiць са становiшча.
steward1  n. афiцыянт; сцюард, бортправаднк (на самалёце, параходзе); Lord
High Steward of England лорд, яккiруе ўрачыстасцямi на каранацыi (у Вялікабрытаніі)
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stick
stewardess  n. 1. сцюардэса, бортправаднца (на самалёце, параходзе)
2. пакаёўка (на судне)
stewed  adj. тушаны; stewed fruit кампот; stewed tea перастаялая заварка
stewpan  n. нзкая каструля, сатэйнiк
stewpot  n. 1. = stewpan 2. slang зубрыла
stick1  n. 1. калок, ляска, кiй; a hockey
stick клюшка; The house went to sticks and
staves. Дом зусiм развалiўся; This boy wants
the stick. Хлопчыку патрэбна лупцоўка. 2. плтка (шакаладу); кавалачак (мелу), брыкецік
(масла) 3. пруток для вязання 4. падсвечнiк
5. infml чалавек; a queer stick дзiвак; good
sticks добрыя людзi ♦ live in the sticks infml
жыць у глушы; be in a cleft stick быць у
цяжкаватым становiшчы; the big stick палтыка слы; get hold of the wrong end of the
stick мець няправiльнае ўяўленне; get/take
a lot of stick (from smb.) infml атрымаць лупцоўку (ад каго-н.); быць раскрытыкаваным
ушчэнт
stick2  v. (stuck) 1. усаджваць, утыкаць;
утыкацца; The needle stuck in my ﬁnger. Iголка
ўлезла мне ў палец. 2. (through) праколваць,
пранзваць,

працiнаць 3. прыклейваць;
прыклейвацца; прылiпаць; stick a stamp on a
letter прыклейваць марку на канверт 4. infml
засоўваць, утыкаць; stick a ﬂower in one’s
hair засунуць у валасы кветку 5. засядаць,
завязаць; затрымлівацца; stick in the middle
of a speech спыняцца ў сярэдзiне прамовы;
stick in the mind/in the memory засядаць у
памяцi; The bus stuck in the mud. Аўтобус
заграз. 6. не адхiляцца ад чаго-н., трымацца
чаго-н., быць верным чаму-н. 7. стаяць за
каго-н., быць адданым каму-н.; stick at smth.
упарта працаваць над чым-н.; He stuck by us
through thick and thin. Ён быў нашым верным
сябрам ва ўсiх выпрабаваннях. ♦ stick to
one’s resolve стаяць на свам; stick to one’s
post заставацца на свам
 пасту; stick to one’s
word/promise трымаць слова/абяцанне; stick
together infml трымацца разам; stick one’s
neck out infml рызыкаваць, падстаўляць шыю;
stick to one’s colours/guns infml стаяць на
свам,
 да канца прытрымлiвацца свах перакананняў; stick in one’s gizzard/stomach/craw
infml замiнаць, надакучваць, стаяць поперак
горла
stick around  phr.v. infml сланяцца, сноўдацца паблзу
stick out  phr.v. высоўваць; высоўвацца; тырчаць, вытыркацца; вылучацца

sticker
stick up  phr.v. 1. тырчаць, высоўвацца; stick smth. up infml рабць налёт, рабаваць; stick up a bank аграбiць банк 2. (for)
выступаць за (каго-н.), адстойваць (каго-н.);
stick up for oneself пастаяць за сябе
sticker  n. 1. стыкер, лiпучая наклейка,
налепка; цэтлiк; афша; a price sticker цэннiк
2. чалавек з пастаяннымi звычкамi i схль
насцямi
sticking plaster  n. лейкапластыр
sticking point  n. прычына тупіка,
прычына бязвыхаднага становішча (пра дыскусію, перамовы)
stick-in-the-mud  n. infml, derog.
адсталы чалавек; разява, расцяпа
stickler  n. (for) заўзяты прыхльнік,
абаронца; He is a terrible stickler for punctuality. Пунктуальнасць для яго вышэй за ўсё.
stick-up  n. infml налёт, аграбленне,
абрабаванне
sticky  adj. 1. лпкi, лiпучы, клейкi 2. infml
гарачы i вiльготны, парны (пра надвор’е); It’s
sticky today. Сёння парыць як у лазнi. 3. infml
цяжкi, непрыемны; come to a sticky end
кепска скончыць; a sticky wicket BrE, infml
цяжкае становiшча
sticky tape  n. BrE лпкая лента
(канцылярская)
stiff1  adj. 1. туг, цвёрды, каляны; a stiff
collar мулкi каўнер; stiff cardboard цвёрды
кардон 2. спруцянелы, акачанелы, здранцвелы, здубянелы; 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; накрухмалены; stiff dough
крутое цеста; Beat the egg whites until stiff.
Узбiвай бялкi ў густую пену. 4. цвёрды, рашучы; stiff to the back рашучы (чалавек) 5. жорсткi, упарты; a stiff ﬁght лютая барацьба
6. халодны, чапурысты; a stiff smile вымучаная ўсмешка 7. моцны (пра алкагольныя напоi) 8. цяжкi; The book is stiff readind. Чытаць
гэтую кнiгу нялёгка. ♦ аs stiff as a poker
чапурысты, цырымонны; that’s a bit stiff! гэта ўжо занадта!
stiff2  adv. infml да знямогi, да смерцi; bore
smb. stiff абрыднуць каму-н. да чорцiкаў;
scare smb. stiff напалохаць каго-н. да смерцi
stiffen  v. 1. крухмалiць, рабць тугм або
пруткiм 2. тужэць, заставацца жорсткім,
цвёрдым 3. дубець, карчанець, калець; stiffen
with cold карчанець ад холаду
stiffener  n. 1. пруткая пракладка або
подбiўка 2. сродак, як робіць тканну
 пруткай (крухмал, апрэтура i да т.п.)
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stillness
stiff-necked  adj. упарты
stiffness  n. 1. акасцянеласць, здранцвеласць 2. ненатуральнасць, штучнасць, чапурыстасць 3. заўзятасць, настойлiвасць 4. высокiя патрабаваннi (на iспытах)
stiﬂe  v. 1. душыць, заглушаць; задыхацца; a stiﬂing day душны дзень; be stiﬂed by
smoke задыхацца ад дыму 2. стрымлiваць
(пазяханне, слёзы і да т.п.); stiﬂe a revolt
задушыць паўстанне
stiﬂingly  adv. душна; It’s stiﬂingly hot
today. Сёння вельмі горача і душна.
stigma  n. (pl. stigmata or stigmas)
кляймо ганьбы; leave a stigma upon one’s family заплямiць гонар сям’
stigmatize, BrE -ise  v. fml ганьбiць,
знеслаўляць; stigmatize smb. as a coward
кляймць каго-н. як баязлўца
stile  n. 1. прыступка для пераходу праз
плот 2. турнiкет ♦ help a lame dog over a stile
дапамагчы слабаму, дапамагчы каму-н. у бядзе
stiletto  n. кiнжал, стылет; a stiletto
beard бародка клнам; stiletto heels infml тонкiя абцаcы; «шплькi»
still1  n. 1. lit. цiш, цiшыня; in the still of
(the ) night у начной цiшы 2. стоп-кадр,
фотаздымак
still2  adj. 1. нерухомы, спакойны; still rain
дождж без ветру; keep still не варушыцца
2. цхi, бясшумны, нямы; still nights цхiя
 ночы; be still маўчаць 3. няпенiсты; still lemonade негазiраваны лiманад ♦ still waters run
deep ≅ цхая вада берагрве
still3  v. lit. супакойваць; супакойвацца; сцiшаць, уцiхамрваць; уцiхамрвацца; still smb.’s
fears разагнаць чыe-н. страхi; still pain супакойваць боль
still4  adv. нерухома, цха, спакойна; Time
stood still. Час спынiўся; His heart beat still.
Яго сэрца цiха бiлася.
still5  adv. 1. да гэтай пары, дагэтуль, 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, аднак, тым не меней; Although she felt ill, she still went to work. Хаця
яна і хварэла, але на работу хадзiла.
stillborn  adj. 1. мёртванарoджаны
2. неажыццявімы; stillborn hopes надзеі, якм
ніколі не здзейсніцца
still library  n. фотатэка; архў
still life  n. нацюрморт
stillness  n. 1. цiш, цiшыня 2. непарушнасць, спакой

stilt
stilt  n. хадуля; walk on stilts хадзць на
хадулях
stilted  adj. 1. derog. напышлiвы, высакамоўны; stilted style высакародны стыль
2. прыпадняты; a stilted arch прыпаднятая
арка
Stilton  n. стылтан (белы сыр з сінімі
пражылкамі)
stimulant  n. 1. стымулятар, узбуджальны сродак 2. стымул, пабуджальны
матыў
stimulate  v. 1. стымуляваць, абуджаць,
узбуджаць 2. заахвочваць, падтрымлiваць (пахвалой, узнагародай i да т.п.); stimulate mentally стымуляваць iнтэлектуальна
stimulation  n. 1. стымуляцыя, узбуджэнне 2. заахвочванне, падтрымка (пахвалой, узнагародай i да т.п.)
stimuli  n. pl. → stimulus
stimulus  n.(pl. stimuli) (to/for)
1. стымул, пабуджальная прычына; a stimulus to progress стымул прагрэсу 2. physiol.
стымул, раздражняльнік
sting1  n. 1. джала (насякомага) 2. bot.
пякучы валасок 3. востры боль, укус (камара, пчалы i да т.п.), апёк (крапiвою) ♦ a sting
in the tail infml самае непрыемнае – у канцы
sting2  v. (stung) 1. прычыняць востры
боль, адчуваць востры боль; The smoke is
stinging my eyes. Дым выядае мне вочы.
2. джалiць, калоць, пячы (пра крапiву) ♦ nothing stings like the truth праўда вочы коле
stinger  n. 1. AmE джалa 2. infml рэзкi
ўдар, з’едлiвы адказ
stinging nettle  n. bot. пякучая крапiва
stingy  adj. infml скупы, скнарлiвы;
Don’t be so stingy with sugar. Не шкадуй
цукру.
stink1  n. infml 1. смурод 2. infml скандальная сiтуацыя, буча; raise a stink падняць
скандал
stink2  v. (stank, stunk) infml 1. (of)
смярдзець 2. быць невыносна кепскiм; This
book stinks. Гэта паршывая кнiга. ♦ the whole
business stinks to heaven уся гэта справа
пахне дрэнным
stinker  n. 1. infml падонак, падлюга;
мярзотнік; 2. infml дрэнь, барахло (пра фільм,
кнігу і да т.п.) 3. AustralЕ пекла, вельмi гарачы дзень
stinking  adj. 1. смярдзючы 2. infml агдны, прыкры; a stinking shame страшэнная
ганьба ♦ He’s stinking rich. ≅ У яго грошай як
гразі.
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stitching
stint1  n. 1. тэрмін службы 2. норма (працы), мяжа, абмежаванне; without stint fml не
шкадуючы
stint2  v. (on) скупцца, шкадаваць, абыходзіцца малым; Don’t stint on ice cream. Не
скупiся на марожанае.
stipend  n. 1. fml аклад, жалаванне
2. AmE стыпендыя
stipendiary  n. платны магiстрат;
суддзя, як атрымлiвае жалаванне (у адрозненне ад мiравога)
stipple  v. маляваць, гравiраваць пункц-
рам або штрыхамі; stippled ceramics штрыхаваная керамiка
stipulate  v. fml абумоўлiваць, ставiць умову; stipulate for a reward выкленчыць сабе ўзнагароду
stipulation  п. умова, агаворка; under/on the stipulation that … пры ўмове,
што …; carry/violate out the stipulations of a
treaty выконваць/парушаць умовы дагавора
stir1  n. 1. варушэнне; шавяленне; размешванне, мяшанне; Give the tea a stir. Памяшай
гарбату. 2. узбуджэнне, перапалох; мiтусня,
сумятня; cause a stir рабць
 перапуд
stir2  v. 1. варушыць; варушыцца; The wind
stirred the leaves. Вецер варушыў лiсце; Don’t
stir! Не варушыся! 2. мяшаць, размешваць;
stir one’s tea памешваць гарбату 3. узруша ць, узрушваць, хваляваць; stir the blood
хваляваць кроў; выклікаць энтузiязм; stir
smb.’s wrаth выклікаць чый-н. гнеў
stir up  phr.v. раздзьмуць (сварку),
узбуждаць (зацiкаўленасць); He needs stirring
up. Яго трэба разварушыць.
stirfry  v. смажыць у алеі
stirring  adj. хвалюючы, узбуджальны;
stirring times часы, поўныя здарэнняў
stirrup  n. стрэмя
stirrup cup  n. 1. развiтальны кубак
2. апошняя чарка, адыходная, аглаблёвая
stitch1  n. 1. шывок, шво; put stitches into
a wound зашываць рану 2. вочка (у вязаннi);
drop a stitch спусцць вочка 3. востры боль у
баку ♦ a stitch in time saves nine захады трэба рабць своечасова; not have a stitch on :
He hasn’t a dry stitch on him. Ён прамок да
нiткi; be in stitches infml заходзiцца ад смеху,
смяяцца да колiкаў
stitch2  v. шыць, вышываць; прышываць; накладваць швы; stitch a wound зашываць рану
stitching  n. 1. шыццё; вышыванне;
строчка 2. med. накладванне швоў, зашыванне

stock
stock1  n. 1. запас (тавару), асартымент,
рэпертуар; have in stock мець на складзе; lay
in a stock рабць запас; be out of stock быць
распрададзеным 2. pl. stocks акцыi, фонды,
капiтал; ﬁxed capital stocks галоўны капiтал
3. скацна, пагалоўе жывёлы 4. моцны мясны
булён 5. род, парода; a man of farming stock
селянн па паходжаннi 6. ствол (дрэва), ручка (чаго-н.) ♦ take stock of smth. крытычна
ацэньваць што-н.; be on the stocks быць
у рабоце (пра лiтаратурны твор, мадэль i
да т.п.)
stock2  v. 1. запасiць, запашваць, хаваць,
мець у наяўнасцi 2. забяспечваць
stock up  phr.v. назапасiць, запасцся
stockbreeder  n. жывёлавод
stockbroker  n. (біржавы) маклер
stock company  n. AmE 1. акцыянерная кампанiя 2. пастаянная тэатральная трупа, якая выступае ў адным тэатры
stock exchange  n. фондавая
бржа
stockholder  n. акцыянер
stocking  n. панчоха ♦ in one’s stocking(ed) feet у адных панчохах, без абутку
stock-in-trade  n. 1. запас тавараў
2. iнвентар, абсталяванне 3. шаблонныя манеры або рэплiкi, хтрыкi; a politician’s
stock-in-trade прыёмы вопытнага палтыка

stockjobber  n. бiржавы маклер;
гандляр каштоўнымi паперамi
stockman  n. (pl. -men) 1. AustralE
рабочы на жывёлагадоўчай ферме 2. AmE
жывёлавод
stock market  n. 1. фондавая бржа

2. узровень цэнаў на бржы
stockpile  n. запас, рэзерв; the world’s
stockpile of nuclear weapons cусветны запас
ядзернай зброі
stockroom  n. склад, сховішча; кладоўка, камора
stock-still  adv. нерухома, як слуп; He
stood stock-still. Ён стаяў як скамянелы.
stocktaking  n. 1. пералк тавару,
iнвентарызацыя 2. агляд, крытычны аналiз
(палiтыкi, падзей i да т.п.), пераацэнка каштоўнасцей
stocky  adj. каржакаваты, прысадзiсты
stockyard  n. двор для жывёлы
stodge  n. BrE, infml, derog. цяжкая сытная ежа; have a stodge наесцiся да адвалу
stodgy  adj. infml, derog. 1. цяжкi (пра
ежу) 2. нудны, маркотны, нецiкавы
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stone
stoic  n. fml стоiк; чалавек, як мужна
пераносiць усе нягоды i абыякавы да радасцяў жыцця
stoical  adj. стойкi, мужны
stoicism  n. philos. стаiцызм
stoke  v. падтрымлiваць агонь, закдваць
паліва
stoke up  phr.v. запасацца; He stoked up with food for а month. Ён зрабiў запас
яды на месяц.
stoker  n. 1. качагар, кацельны машынст
2. механчная

топка, стокер
 футравы шалiк; баа з
stole1  n. паланцн,
норкі; a mink stole накдка

stole2  past → steal2
stolen  p.p. → steal2
stolid  adj. degor. флегматычны, апатычны, вялы; stolid manners вялыя манеры
stomach1  n. страўнiк; жывот, трыбух;
on an empty stomach нашча; a pain in the
stomach боль у страўнiку ♦ have no stomach
for smth. мець слабы апетыт; have a weak
stomach быць гiдлвым; turn smb.’s stomach
выклікаць агду
 ў каго-н.
stomach2  v. 1. цярпець, трываць, пераносiць; stomach an insult праглынуць абразу 2. пераварваць, ператраўляць
stomachache  n. боль у жываце
stomach pump  n. med. страўнікавы зонд
stomatitis  n. med. стаматыт
stomp  v. infml тупаць, цяжка ступаць;
танцаваць з прытопамi
stone1  n. 1. камень; a meteoric stone
аэралт; a fall of stones каменяпад; sand stone geol. пясчанiк; trip over a stone спатыкацца аб камень 2. камень (перан.); a heart of
stone каменнае сэрца; turn to stone скамянець 3. костачка (слiвы, вішні i да т.п.), зярнятка, зернетка (плода) 4. надмагльная

плiта; He is buried under this stone. Ён пахаваны
пад гэтым каменем. 5. med. камень, каменная
хвароба; an operation for stones аперацыя па
выдаленні камянёў ♦ cast the ﬁrst stone
распачаць крытыку; leave no stone unturned
прыкласці ўсе намаганнi; зраўняць з зямлёй;
(at) a stone’s throw вельмi блзка, зусм
недалёка; рукою падаць; kill two birds with
one stone ≅ адным ударам двух зайцоў забць

stone2  n. стоўн (мера вагi = 14 фунтаў
або 6,35 кг)
stone3  v. 1. кiдаць камян (ў каго-н.)
2. BrE вымаць костачкi (з фруктаў); stoned
peaches персiкi без костачак

Stone Age
Stone Age  n. the Stone Age каменны век
stone-blind  adj. зусм сляпы
stone-broke  adj. без граша за
душою
stone-cold  adj. халодны як лёд
stoned  adj. infml вельмi п’яны; He is
stoned. Ён набраўся.
stone-deaf  adj. зусм
 глух; глухяк
пень, як калода
Stonehenge  n. Стоўнхендж (дагiстарычны помнiк у Англii)
stonemason  n. муляр; каменячос
stonewall  v. 1. рабць
 абструкцыю,
ствараць перашкоды; stonewall the debate
перашкаджаць весцi дэбаты
stоnewalling  n. абструкцыя, перашкоды (пры парламенцкай працэдуры)
stоneware  n. глiняны посуд
stonework  n. мураванка; каменныя
работы; каменная скульптура
stony  adj. 1. камянсты; a stony road
камянстая дарога 2. скамянелы, халодны; a
stony stare нерухомы позiрк; a stony silence
ледзяная цiш
stony-faced  adj. з каменным тварам, недружалюбны
stood  past, p.p. → stand2
stooge  n. 1. infml прыхвасцень, марыянетка 2. напарнік коміка ў тэатры
stool  n. 1. табурэтка 2. med. стул
stoop1  n. сутуласць; гарбатасць; walk
with a stoop сутулiцца
stoop2  v. 1. сутулiць; сутулiцца; горбiць;
горбiцца; stoop in walking сутулiцца падчас
хады 2. нахiляць; нахiляцца; нагiнаць; нагiнацца 3. апускацца, дэградзраваць; stoop
one’s talents растрачваць свой талент 4. прынiжацца; stoop to cheating апусццца да падману; stoop to anything пайсцна што заўгодна, не грэбаваць нiчым 5. саступаць, паддавацца; stoop to fate скарацца лёсу
stoop3  n. AmE веранда, тэраса перад домам; ганак; порцік
stoop-shouldered  adj. сутулы
stop1  n. 1. перапынак, паўза; bring smb.
to a (dead) stop прымусiць каго-н. замаўчаць;
make a stop спыняцца, рабць паўзу; without
a stop без перапынку 2. прыпынак, супынак;
затрымка; be at a stop не зрушыцца з мёртвай кропкі; come to a full stop дайсц да
краю, зайсц ў тупк 3. прыпынак, супынак,
прыстанак; Is this a request stop? Ці гэта прыпынак па запатрабаваннi? 4. кароткае знахо-
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stoplight
джанне, прыпынак; make a stop in Paris
спынцца ненадоўга ў Парыжы 5. ling. знак
прыпынку; a full stop кропка 6. mus. клапан
(духавога iнструмента) 7. ling. выбухны зычны гук ♦ pull all the stops out зрабць усё
магчымае, нацснуць на ўсе педалi, дзейнiчаць усмi
 сродкамi
stop2  v. 1. спыняць; спыняцца; затрымлiваць; затрымлiвацца 2. пераставаць, сцiхаць;
Has it stopped raining yet? Дождж ужо перастаў (iсцi)? 3. спыняць, перарываць,
прымушаць змоўкнуць; 4. перашкaджаць,
стрымлiваць; stop smb. doing smth. стрымлiваць каго-н. ад якой-н. дзейнасцi; What is
stopping you? Што табе перашкаджае? 5. infml
спыняцца, гасцяваць (нядоўга); stop with smb.
гасцяваць у каго-н.; stop behind заставацца
апошнiм 6. спыняць, блакраваць, перагароджваць; stop one’s ears затыкаць вушы;
stop teeth пламбаваць зубы; stop a bottle закаркоўваць бутэльку; stop smb.’s mouth затыкаць каму-н. рот (перан.); stop a wound
спыняць кровацячэнне з раны 7. утрымлiваць, вылчваць; уразаць, урэзваць (выплату
грошай) 8. ставiць знакi прыпынку 9. sport
адбiваць мяч (пра крыкет), блакраваць удар
(пра бокс) ♦ stop at nothing нi перад чым не
спыняцца; stop short/dead рэзка спынцца;

stop smb. short рэзка перарваць каго-н.
stop away  phr.v. адсутнiчаць; stop
away from a lecture адсутнiчаць на лекцыi;
stop away from school не хадзць
 у школу
stop by  phr.v. заходзіць, забягаць,
заглядваць (да каго-н.)
stop down  phr.v. затыкаць, закаркоўваць (бутэльку)
stop in  phr.v. BrE, infml сядзець дома
stop off  phr.v. (at/in) спыняцца ў
дарозе, рабць
 прыпынак
stop out  phr.v. 1. працягваць
забастоўку 2. AmE браць акадэмчны адпачынак/водпуск
stop over  phr.v. (in) рабць
 прыпынак падчас падарожжа; We’ll stop over in Rome for an hour. Мы спынiлiся ў Рыме на гадзiну.
stopgap  n. 1. затычка 2. часовая мера;
serve as a stopgap служыць часовай мерай
stop-go  n. BrE палтыка

«стой–iдз»
(меры папераменнага стымулявання i стрымлiвання эканамiчнага росту)
stoplight  n. BrE 1. чырвоны сiгнал
святлафора, сiгнал «стой» 2. (таксама stop
lights) AmE стоп-сiгнал

stopover
stopover  n. прыпынак у дарозе; месца прыпынку ў дарозе
stoppage  n. 1. спыненне (працы),
прастой 2. перашкода, затор (руху) 3. pl. stoppages вылiк; затрымка (зарплаты) 4. med.
засмечванне (страўнiка)
stopper  n. 1. затычка, корак 2. шпунт
stopping  n. зубная пломба; пламбаванне зуба
stopping train  n. цягнк, якчаста
робiць прыпынкi
stop-press  n. экстраннае паведамленне ў газеце; a stop-press newspaper экстранны нумар газеты
stopwatch  n. секундамер са спыненнем
storage  n. 1. хаванне, захоўванне;
data storage захоўванне даных (у камп’ютары); storage shelves стэлаж; a storage wall
сценка (шафы); put smth. in/into storage
здаваць што-н. на захоўванне 2. склад, сховiшча; a cold storage халадзльнiк 3. плата за
захоўванне; pay storage плацць
 за захоўванне рэчаў
storage battery  n. акумулятар
store1  n. 1. запас, рэзерв; a store of money
сабраныя грошы, зберажэнні; lay in stores of
smth. рабць запасы, запасацца; a store of
impressions мноства ўражанняў; stores of
learning вялкiя веды, эрудыцыя 2. pl. stores
запасы, прыпасы, матэрыяльныя сродкi; маёмасць; war stores боепрыпасы 3. склад, сховiшча 4. крама, магазн; a department store
унiвермаг; patronize a store быць пастаянным пакупнiком якога-н. магазна 5. запамiнальнае ўстройства, накапляльнік (камп’ютара) ♦ be in store for smb. : What is in store
for me? Што чакае мяне ў будучым? keep
smth. in store трымаць што-н. у запас, на будучае; store is no sore ≅ маслам кашы не
змарнуеш, запас бяды не чыніць
store2  v. 1. запасаць, хаваць; storе (up)
food for the winter запасацца ядою на зiму
2. хаваць, захоўваць; store (away) plants
from frost зберагаць раслны ад марозу
3. забяспечваць; напаўняць; a mind well stored with facts галава, поўная фактаў; His mind
is well stored with knowledge. Ён шмат ведаe;
Don’t store your head with trivial things. Не
забiвай галаву дробязямi. 4. змяшчаць,
умяшчаць; How much food can this little cupboard store? Як многа прадуктаў улезе ў гэты
буфецiк?
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story
storehouse  n. амбар; кладоўка; склад,
сховiшча; This book is a storehouse of useful
information. Гэтая кнiга – скарбнiца карыснай iнфармацыi.
storekeeper  n. 1. крамнiк; крамніца
2. кладаўшчык; кладаўшчыца
storeroom  n. кладоўка, каморка
storey  n. паверх; а two-storeyed building двухпавярховы будынак; the top storey
infml, joc. мазг, «кацялок» ♦ He is weak in
the upper storey. У яго кепска варыць кацялок.
stork  n. бусел, бацян
storm1  n. 1. бура, шторм; a snowstorm
завіруха, замятуха, мяцелiца, завея 2. (of) выбух, град, бура (чаго-н.); a storm of applause
бура воплескаў; a storm of laughter выбухі
смеху; a storm of criticims град крытычных
заўваг 3. моцнае хваляванне; a poiltical
storm палiтычныя хваляваннi; stir up a storm
узняць буру ♦ a storm in a teacup бура ў
шклянцы вады; take smth. by storm узяць
што-н. штурмам
storm2  v. 1. бушаваць, штармць, штармаваць 2. крычаць, гарачыцца; шалець ад злосці; storm at smb. нападаць на каго-н. 3. mil.
штурмаваць
stormbound  adj. затрыманы
штормам
storm centre  n. 1. цэнтр цыклона
2. асноўнае спрэчнае пытанне; become a
storm centre of a controversy стаць галоўнай
прычынай спрэчак
storm cloud  n. навальнчная хмара; прыкмета, якая прадказвае бяду; «хмара
на небасхле»
storm door  n. знадворныя дзверы
stormproof  adj. здольны вытрываць шторм, буру
stormsash  n. другая аконная рама
storm troops  n. pl. ударныя часцi,
штурмавыя атрады
storm window  n. = stormsash
stormy  adj. 1. бурны, штармавы, навальнчны;

stormy weather штармавое надвор’е; a stormy wind моцны вецер 2. бурны, запальчывы; люты, шалёны; раз’юшаны;
a stormy look злосны позiрк; a stormy discussion бурная дыскусiя
story  AmE = storey
story  n. 1. апавяданне, аповесць; a fairy
story байка; a funny story анекдот 2. гiсторыя, расказ; according to her story паводле
яе слоў 3. газетны матэрыял ♦ tell stories
байкi баяць; to make/cut a long story short

storybook
карацей (кажучы); that is another story гэта
ншая справа
storybook  n. зборнiк апавяданняў
або казак
storyline  n. фабула, галоўная сюжэтная лнія
storyteller  n. 1. апавядальнiк; апавядальніца; расказчык; расказчыца 2. infml
выдумшчык, iлгун, манюка, пляткар
stoup  n. eccl. чаша са святою вадою
(пры ўваходзе ў царкву)
stout1  n. моцны портар (гатунак пiва)
stout2  adj. 1. моцны, трывалы; a stout
pair of boots for climbing моцныя чаравкi
для альпiнзму 2. тоўсты, поўны, мажны,
дзябёлы; grow stout растаўсцець 3. fml адважны, мужны, смелы; make a stout resistance цвёрда супрацiўляцца
stout-hearted  adj. fml стойкi, смелы, адважны
stove1  n. плiта, грубка, печ; light a stove
распальваць печ; burn wood in a stove палць

печ дровамi; stove heating пячное ацяпленне
stove2  past, p.p. → stave2
stow  v. укладваць; складаць, складваць;
хаваць; stow cargo грузць
 тавары (на судна)
stow away  phr.v. хавацца, ехаць
без бiлета (на параходзе, самалёце)
stowaway  n. безбiлетны пасажыр
(на параходзе, самалёце)
St Patrick’s Day  n. Дзень Святога Патрыка (нацыянальнае свята Iрландыі,
17 сакавiка)
St Pаul’s Cathedral  n. сабор
Святога Паўла (галоўны сабор англiканскай
царквы, Лондан)
Str (пісьмовае. скар. ад Strait) пралў; the Magellan Str Магеланаў пралў
straddle  v. 1. расстаўляць шырока ногi; сядзець вярхом 2. хістацца, весці двастую
палтыку
straggle  v. 1. быць раскданым; a straggling village раскданая вёска 2. адставаць,
iсцўразброд, разбрыдацца
strаggler  n. адстаючы (салдат,
спартсмен і да т.п.)
straight1  adj. 1. прамы, роўны; a straight
back прамая спна; straight hair прамыя
валасы; a straight ﬂight палёт па прамой
2. правiльны, роўны; Your tie isn’t straіght.
Ваш гальштук збiўся набок. 3. праўдзвы,
шчыры, просты, адкрыты; keep straight
заставацца шчырым; a straight talk шчырая
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strained
размова 4. чысты па жанры; a straight play
чыстая драма (без музыкi) 5. неразведзены,
неразбаўлены (напой) 6. тое, што iдзе запар;
two straight days два днi запар ♦ keep a
straight face стрымлівацца ад смеху; as straight
as a die/an arrow прамы як страла; прамы,
шчыры
straight2  adv. 1. прама, напрастк; straight
ahead прама наперад 2. неадкладна, адразу,
зараз жа ♦ go straight жыць без хт рыкаў;
speak straight from the shoulder рубць з
пляча, гаварыць прама
straightaway  adv. неадкладна,
зараз жа
straіghten  v. выпростваць, выраўноўваць; папраўляць; straighten oneself выпрамляцца, выпроствацца
straіghten out  phr.v. разабрацца,
адкнуць непаразуменні
straightforward  adj. адкрыты,
рашучы, шчыры, прамы; a straightforward
statement просталінейнае, катэгарычнае
сцверджанне
strain1  n. 1. нагрузка; напятасць, нацяжэнне; break under the strain ірвацца ад нагрузкi 2. напружанне, намаганне; перагрузка;
suffer from mental/nervous strain пакутаваць ад разумовай/нервовай нагрузкi 3. расцяжэнне (звязак, цягліцаў i да т.п.); a painful
strain балючае расцяжэнне
strain2  v. 1. нацягваць; нацягвацца;
расцягваць; расцягвацца; напiнаць; напiнацца 2. напружваць; напружвацца; strain at
smth. цягнуць што-н.; strain one’s eyes стамляць вочы; strain smb.’s patience выпрабоўваць чыё-н. цярпенне 3. фiльтраваць, працэджваць; strain after effects біць на эфект; старацца з усх сiл дзеля эфекту ♦ strain at the
leash infml рвацца, імкнуцца зрабць што-н. з
усх сіл; strain every nerve/sinew (to do
smth.) старацца з усяе моцы (зрабць што-н.)
strain off  phr.v. адцэджваць
strain3  n. 1. спадчынная рыса, схль
насць (характару); There is a strain of weakness in him. Ён слабы чалавек па прыродзе.
2. парода, род, вiд; a new strain of virus новы
вiд вруса;

in the same strain у тым жа духу,
гуморы; of noble strain высакароднага паходжання
strained  adj. 1. нацягнуты, напяты,
расцягнуты; a strained shoulder расцягнутае
плячо 2. ненатуральны, напружаны; a strained laugh вымучаны смех; strained cordiality
напускная сардэчнасць

strainer
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strainer  n. 1. ста; стца;

рэшата
2. друшляк, шумоўка, цадзлка

strait  n. 1. вузкi пралў; пратока; the
Strait of Gibralter Гiбралтарскi пралў 2. pl.
straits цяжкасцi, клопат; be in serious ﬁnancial straits мець сур’ёзныя фiнансавыя праблемы
straitened  adj. fml лiмiтаваны; be in
straitened circumstances знаходзiцца ў цяжкiх абставiнах
straitjacket  n. уцiхамрвальная
кашуля
straitlaced  adj. строгi, пурытанскi,
нецярпмы ў пытаннях маралi
strand1  n. пасма (нiтак, валасоў i
да т.п.), валакно, волас; a strand of pearls
шнурок перлаў
strand2  n. lit. пясчаны бераг
strand3  v. сесцi на мель, пасадзць на
мель; be stranded быць на мелi (таксама
перан.)
strange  adj. 1. чужы, незнаёмы; I am
strange to this job. Я не звыкся з гэтай работай. 2. дзўны 3. незвычайны, нязвычны;
strange to say/relate дзўна сказаць; strange
as it may seem як ні дзўна ♦ feel strange :
I feel strange. Мне не па сабе.
stranger  n. 1. незнаёмец, незнаёмка; чужы, чужая 2. чужаземец; чужаземка;
чужынец; чужынка ♦ be no/a stranger to
smth. fml зведваць/не зведваць што-н.
strangle  v. 1. душыць, давць; a strangled cry заглушаны плач 2. заглушаць, прыглушаць; strangle an insurrection задушыць
бунт
stranglehold  n. 1. мёртвая хватка; have a stranglehold on smb. браць каго-н.
за горла 2. (on) кантроль; заслле; the male
stranglehold in politiсs заслле мужчын у
палтыцы
strangulate  v. med. сцiскаць, ушчамляць (што-н.), перавязваць (аорту, кішку)
strap1  n. 1. папруга, рэмень; пояс; шлейка 2. доўгая вузкая паласа, палоска 3. mil.
пагон 4. infml the strap лупцоўка папругаю;
be given the strap атрымаць лупцоўку
strap2  v. 1. сцягваць рамянямi 2. med.
накладаць, накладваць павязку, забiнтоўваць
3. лупцаваць папругаю
strap in  phr.v. зашпльваць

рамян
(у машыне, самалёце)
straphanger  n. infml пасажыр, як
стоячы трымаецца за рэмень (у аўтобусе,
трамваі і да т.п.)

stray
strapless  adj. без шлеек (купальнiк,
вячэрняя сукенка i да т.п.)
strapped  adj. infml (for) : He’s often
strapped for cash. У яго часта не бывае нi капейкi ў кішэнi.
strapping  adj. вялкi, рослы; дужы,
мажны; a strapping fellow здаровы хлопец;
a strapping girl рослая дзяўчына
strata  n. pl. → stratum
stratagem  n. fml (ваенная) хт
расць, стратагема
strategic  adj. стратэгчны; strategic
decisions стратэгчныя рашэннi; strategic materials стратэгчныя

матэрыялы
strategist  n. стратэг
strategy  n. 1. стратэгiя; a strategy of
destruction стратэгiя на знiшчэнне 2. метад,
спосаб, падыход, прыём; economic strategies
эканамчныя падыходы; We must use new
strategies in teaching. Мы павiнны карыстацца новымi метадамі навучання.
stratify  v. fml or geol. наслойваць,
напластоўваць; a highly stratiﬁed society
моцна расслоенае грамадства; a stratiﬁed
rock сластая скала
stratosphere  n. стратасфера
stratum  n. (pl. strata) 1. пласт, слой;
social strata сацыяльныя сла, пласты; strata
of thought узроўнi мыслення 2. geol. напластаванне, фармацыя
straw  n. салома, саломiнка ♦ not to care
a straw ставiцца абыякава; clutch/grasp at a
straw хапацца за саломiнку; the last/ﬁnal
straw(that breaks the camel’s back) ≅ апошняя кропля (цярпення)
strawberry  n. клубнца, трускалка;
wild strawberries сунцы

strawberry blonde  n. рыжаватая бландзнка
strawberry tomato  n. bot.
фiзалic
straw poll  n. выбарачнае апытанне
грамадскай думкі (асабліва перад выбарамі)
stray1  n. 1. блудная жывёлiна 2. бяздoмны чалавек, туляга; беспрытульнае дзiця
stray2  adj. 1. бяздомны; прыблудны; бадзяжны, валацужны 2. рэдкi, выпадковы;
a stray bullet шалёная куля; a few stray taxis
некалькі выпадковых такс
stray3  v. блудзць,
 блукаць; заблудзц
 ца,
заблукаць; stray from the ﬂock адбiвацца ад
статка, чарады, ад выраю; stray from the
point адхiляцца ад тэмы

streak
streak1  n. 1. паласа, палоска; жылка, прожылак; There are streaks of grey in her hair.
У яе валасы з сiвiзною; like a streak of lightning з хуткасцю маланкi 2. рыса (характару); a nervous streak нервознасць; a yellow
streak баязлвасць

3. перыяд, прамежак, паласа; a (long) streak of (good) luck (доўгая)
паласа удачы, паласа шанцавання
streak2  v. 1. пакiдаць палоскi; white
marble streaked with brown белы мармур з
карычневымi прожылкамі 2. хутка рухацца,
iмчацца стралою; He streaked off as fast as his
legs would carry. Ён пранёсся так хутка, як
толькі маглі несці ногі.
streaky  adj. паласаты; streaky bacon
бекон з праслойкамi сала
stream1  n. 1. рэчка; раўчук, ручай,
ручаёк; a crossing stream пераправа; pl.
streams poet. воды (ракi) 2. паток, струмень;
a stream of trafﬁc чарада машын; a stream of
cold air струмень халоднага паветра; a stream of light прамень святла 3. плынь, цячэнне
(ракi); up/down stream уверх/унз па цячэнні; swim with/against the stream плысцi па
цячэннi/супраць цячэння 4. напрамак, цячэнне; a stream of events плынь падзей; in the
main stream of the tradition у адпаведнасцi з
галоўнай традыцыяй 5. паток (на курсе); класы, падабраныя паводле здольнасцей або
схль
 насцей вучняў
stream2  v. 1. цячы, выцякаць; лцца,
струменiцца; a streaming cold моцны насмарк; stream with perspiration аблiвацца потам; Her eyes streamed tears. У яе з вачэй
цяклi слёзы. 2. размахваць, развявацца; Her
hair streamed (out) in the wind. Яе валасы
развявалiся ад ветру. 3. хутка, iмклва
 рухацца; праносiцца; The children streamed out of
their classroom. Дзецi рванулi з класнага
пакоя. 4. размяркоўваць школьнiкаў па патоках або па класах у залежнасцi ад iх здольнасцей, схльнасцей і да т.п.
streamer  n. транспарант, лозунг; доўгая вузкая стужка; paper streamers серпанцн
streaming  n. сiстэма патокаў (у школах)
streamlet  n. ручаёк
streamline  v. 1. надаваць абцякальную форму (чаму-н.) 2. рабць што-н. больш
эфектыўным або рацыянальным; streamline
the text скарачаць тэкст, выкiдаць з тэксту
непатрэбнае, рабць купюры
streamlined  adj. 1. якмае абцякальную форму 2. рацыяналізаваны, удаска-
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налены, мадэрнізаваны; streamlined methods
рацыянальныя метады
stream of consciousness 
1. psychol. плынь свядомасцi 2. унутраны маналог
street  n. вулiца; a back street завулак;
street lighting вулiчнае асвятленне; a street
map план вулiц; at street level на ўзроўнi
зямл ♦ be (out) on the street(s) infml быць
бяздомным; the man in the street звычайны
чалавек; not in the same street (as smb./
smth.) infml нe раўня (каму-н./чаму-н.); be
streets ahead (of smb./smth.) infml апярэджваць (каго-н./што-н.); (right) up your street
infml якраз для цябе
streetcar  n. AmE = tram
streetlamp  n. вулiчны лiхтар
streetpeople  n. pl. бяздомныя людзi,
валацугi; хпi

street railway  n. AmE трамвайная
лнія;

аўтобусная лнiя

street refuge  n. астравок бяспекi
(на вулiцы)
street-sweeper  n. машына для
падмятання вулiц
street value  n. «вулiчная» цана,
цана на чорным рынку (пра наркотыкi)
streetway  n. праезная частка вулiцы;
брук, маставая
strength  n. 1. сла, моц, трываласць;
strength of body фiзчная сла; strength of
mind/will сла духу/волi; measure one’s
strength with smb. памерацца слаю з кiм-н.,
падужацца, пабарукацца; have no strength
left застацца без сл;
 recover/regain strength
узнаўляць слу/моц;

by sheer strength адною
слаю;

beyond my strength звыш мах сiл;
мне не пад слу 2. моцны бок, моцная рыса;
strengths and weаknesses моцныя i слабыя
бак (чаго-н.) 3. крынца
 слы, падтрымка;
Where does his strength lie? У чым яго моц?
4. iнтэнсўнасць (колеру), канцэнтрацыя (раствору); мацунак; цвёрдасць (зямлi); эфектыўнасць (дзеяння, руху); the strength of coffee
мацунак кавы; the strength of the pulse med.
напаўненне пульсу 5. колькасны склад; штат;
military strength колькасць узброеных сiл;
ﬁghting strength mil. баяздольны састаў; in/
at full strength у поўным складзе; on the
strength у складзе, у штаце, у спсах
 ♦ on the
strength of smth. дзякуючы чаму-н.
strengthen  v. мацаваць, узмацняць;
узмацняцца; strengthen one’s health падмацоўваць здароўе; strengthen ties of friend-

strenuous
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ship умацоўваць дружалюбныя сувязi;
strengthen a solution chem. рабць
 раствор
моцным
strenuous  adj. 1. напружаны, цяжкі;

strenuous efforts цяжкія намаганнi 2. энергчны, старанны (пра чалавека); а strenuous
supporter заўзяты прыхльнік
strenuously  adv. напружана, энергчна; заўзята; work strenuously працаваць
заўзята
streptomycin  n. pharm. стрэптамiцын
stress1  n. 1. напружанне, цiск, стрэс; in
times of stress y цяжкi час; the stress of
weаther непагадзь, бура; under the stress of
poverty пад гнётам беднасцi; under the stress
of fear пад уздзеяннем страху 2. значэнне;
lay stress on/upon smth. падкрэслiваць што-н.;
надаваць чаму-н. вялкае значэнне 3. ling. нацiск; place/put stresses расстаўляць нацiскi
stress2  v. 1. падкрэслiваць 2. ling. рабць

нацiск; ставіць (слова) пад націск; Stress the
ﬁrst syllable. Пастаў нацiск на першы склад.
stressed  adj. ling. нацiскны (склад);
a stressed word словa пад нацiскам
stressful  adj. напружаны; стрэсавы;
She ﬁnds her new job very stressful. Яна лiчыць, што яе новая праца вельмi напружаная.
stress mark  n. значок нацiску; The
primary stress mark is on the ﬁrst syllable.
Галоўны нацiск прыпадае на першы склад.
stressor  n. psychol. стрэсар; фактар, як
выклікае стрэс
stress-timed  adj. ling. такталічыльны (рытм)
stretch1  n. 1. працягласць, прасцяг, прастора 2. прамежак часу; at a stretch за адзн
раз, адным заходам 3. выцягванне, расцягванне; give shoes a stretch расцягваць туфлi
4. эластычнасць; have a lot of stretch лёгка
расцягвацца ♦ at full stretch на поўную моц,
поўнасцю
stretch2  v. 1. расцягваць; расцягвацца;
выцягваць; выцягвацца; stretch gloves расцягваць пальчаткi; Does this material stretch?
Гэта тканiна цягнецца? 2. нацягваць; нацягвацца; напружваць; напружвацца; stretch
every nerve напружваць кожны нерв 3. цягнуцца, распасцiрацца; The forest stretches for
hundreds of miles. Лес цягнецца на сотнi мiль.
4. перабольшваць; дапускаць нацяжкi; stretch
the truth дадаваць тое, чаго не было; пера-

strife
большваць; stretch the meaning of a word
пашыраць значэнне слова, надаваць слову
дадатковае значэнне ♦ stretch a point выходзіць за межы дазволенага; Don’t stretch the
point! Рабi як трэба! Не парушай правiлы;
stretch one’s legs infml размiнаць ногi; прагульвацца
stretch out  phr.v. працягваць; працягвацца; stretch oneself out расцягвацца (на
канапе, ложку і да т.п.)
stretcher  n. наслкi

(для хворых);
a stretcher case ляжачы ранены; хворы, якому патрэбны наслкі

stretcher-bearer  n. санiтар-насль
 шчык
strew  v. (strewed, strewn or strewed)
раскдваць, пасыпаць; The lawn was strewn
with ﬂowers. Лужок быў усыпаны кветкамi.
strewn  p.p. → strew
stricken  adj. fml (by/with) паражоны
(чым-н.), ахоплены; stricken with grief прыгнечаны горам; stricken by disease звалены
хваробай
strict  adj. 1. строгi, патрабавальны, суровы; a strict upbringing строгае выхаванне;
in strict conﬁdence строга канфідэнцыяльна;
keep strict watch (over smb.) пльна сачыць
(за кiм-н.) 2. пэўны, дакладны; a strict diet
строгая дыета; the strict truth чыстая праўда; in strict secrecy у поўным сакрэце
strictly  adv. строга, дакладна ♦ strictly
speaking строга кажучы
stricture  n. fml 1. (on) асуджэнне,
ганьбаванне 2. абмежаванне; social stricture
сацыяльныя забароны
stridden  p.p. → stride2
stride1  n. 1. вялкi
 крок 2. паходка, хада;
♦ make great/rapid strides рабць
 вялкiя/
хуткiя поспехi; get into one’s stride BrE брацца за справу; take smth. in one’s stride BrE
пераадольваць што-н. без намаганняў
stride2  v. (strode, stridden) крочыць,
iсцвялкiмi крокамi
stride across  phr.v. пераступаць,
пераходзiць
stride over [ phr.v. = stride across
strident  adj. рэзкi, скрыпучы, пран-
злiвы (голас, гук i да т.п.); strident colours
крыклвыя

колеры; а strident protest гучны
пратэст
strife  n. fml or lit. канфлкт;
 спрэчка, сварка; разлад; пярэчанне; be at strife знаходзiцца ў стане канфлкту; make strife выклікаць спрэчкi, сеяць нязгоду

strike
strike1  n. забастоўка, страйк; а general
strike агульная забастоўка; а sit-down strike
сядзячая/iтальянская забастоўка; go on strike
баставаць, страйкаваць
strike2  n. 1. удар; make a strike at smb.
замахнуцца на каго-н. (кулаком, калом i да т.п.);
counter a strike адбць удар 2. адкрыццё
радовiшча; нечаканая ўдача; a lucky strike in
politics нечаканая палiтычная перамога (на
выбарах)
strike3  v. (struck) 1. (on/upon) бiць;
strike smb. in the face ударыць каго-н. па твары; strike a blow нанесцi ўдар 2. нападаць;
They struck the enemy. Яны атакавалi ворага.
3. высякаць (агонь), запальваць; strike a match
чыркнуць запалкаю 4. бiць (пра гадзiннiк);
It has just struck four. Толькi што прабiла
чатыры гадзiны. 5. паражаць, удараць; strike
smb. blind асляпляць каго-н.; be struck
dump быць збтым

з панталыку 6. (on/upon)
знаходзiць, выпадкова сустракаць; strike water знайсц ваду (пад зямлёю); strike a plan
прыдумаць план 7. выключаць, выкрэслiваць
8. здзiўляць, уражваць, прыцягваць увагу
♦ as it strikes me як мне здаецца; strike the
eye кдацца ў вочы; be struck on smb. быць
закаханым у каго-н.; strike an attitude/a pose
прымаць (тэатральную) позу; strike a balance знаходзіць кампрамс; strike home трапiць у цэль; strike a bargain прыйсцда згоды; strike life into smb. удыхнуць жыццё ў
каго-н.; strike into another song завесцi ншую песню; strike while the iron is hot куй
жалеза, пакуль гарачае
strike back  phr.v. даваць здачы
strike down  phr.v. звалць,

павалць,
 збiць
strike off  phr.v. выкраслiць; strike
a name off the list выкраслiць iмя са спсу

strike out  phr.v. хутка рухацца,
iмчацца
strike up  phr.v. 1. пачаць; strike
up a quarrel распачаць сварку 2. зайграць;
The band struck up. Аркестр зайграў.
strikebreaker  n. штрэйкбрэхер
striker  n. 1. забастоўшчык, страйковец 2. гадзннiк

з боем
striking  adj. дзiвосны, дзўны, надзвычайны, незвычайны; a striking contrast яркi
кантраст
string1  n. 1. вяровачка, тасёмка, шнур,
шнурок; a string of beads нтка пацерак/
караляў 2. струна 3. pl. the strings струнныя
iнструменты 4. чарада, шэраг; a string of
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сars гуж, чарада машын ♦ have/keep smb. on
a string трымаць каго-н. на прывязi, пад кантролем, у поўнай залежнасцi; (with) no
strings attached/without strings у поўнай незалежнасцi; pull strings карыстацца сувязямi
string2  v. (strung) 1. нацягваць, напінаць
(струну, вяроўку i да т.п.) 2. нізаць, нанз
ваць (пацеркi) 3. лушчыць (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 падманваць каго-н. наўмысна; string
along (with smb.) iсц следам (за кiм-н.);
быць верным (каму-н.)
string out  phr.v. расцягваць; расцягвацца (гужам); string out the washing
развешваць бялзну (на вяроўку)
string up  phr.v. 1. напружваць
(нервы) 2. infml вешаць злачынцу
string bean  n. BrE, bot. cтручковая
фасоля
stringent  adj. fml 1. строгi, суровы
(пра закон, правіла i да т.п.) 2. цяжкi (пра
фiнансавыя абставiны)
string instrument  n. струнны
музычны інструмент
stringy  adj. 1. валакнсты;

stringy
meat жылiстае мяса 2. як вяроўкі (пра валасы)
strip1  n. 1. вузкая палоска; пасак, лента;
a landing strip пасадачная паласа 2. BrE адзенне футбалстаў
strip2  v. 1. раздзяваць; раздзявацца, здымаць вопратку; strip to the waist зняць адзенне да пояса 2. абдзіраць, здымаць (скурку,
кару) 3. пазбаўляць (спадчыны, гонару i да т.п.);
He was stripped of everything. У яго аднялi
ўсё. 4. спустошваць; strip the house bare
infml абакрасцi, абчысцiць дом
strip down  phr.v. разбiраць (на
часткi)
strip off  phr.v. саскрэбваць, здзіраць
(фарбу)
stripe  n. 1. палоска; пасак 2. mil. паласа,
нашыўка
striped  adj. паласаты; a striped shirt
кашуля ў паскi
stripling  n. dated, joc. юнак, падлетак
stripрer  n. стрыптызёр; стрыптызёрка
striptease  n. стрыптыз
strive  v. (strove, striven or strived) fml
1. (for/after) старацца, прыкладаць намаганнi; strive for victory змагацца за перамогу

striven
strive for smth. iмкнуцца дабцца чаго-н.
2. (against/with) змагацца
striven  p.p. → strive
strode  past → stride2
stroke1  n. 1. удар 2. узмах, мах; ход;
a stroke of luck удача; It was a stroke of genius. Гэта было генiяльна. 3. штрых, мазок, рыса; ﬁnishing strokes апошнiя штрых 4. бой
гадзннiка; on the stroke of three рoўна ў тры
(гадзны) 5. med. інсульт 6. sport узмах;
грабок; breast stroke брас ♦ at a single/one
stroke адным махам; not do a stroke (of
work) пальцам не паварушыць; нiчога не рабць; put smb. off his stroke выбiць каго-н. з
рытму
stroke2  v. гладзiць, пагладжваць; лашчыць
stroll1  n. прагулка, прагулянка, шпацыр;
take a stroll прагуляцца
stroll2  v. хадзць (павольна), прагульвацца, шпацыраваць
stroller  n. бадзяга; шпацырант
strong  adj. 1. дужы; a strоng man сiлач,
аслак 2. здаровы, моцны; strong nerves моцныя нервы; I feel stronger today. Я адчуваю
сябе сёння лепш. 3. трывалы; strong walls
трывалыя сцены; strong soil цвёрдая глеба
4. цвёрды, моцны; a strong will моцная воля
5. моцны, магутны; a strong king магутны
кароль; have a strong hold upon/over smb.
мець моцны ўплыў на каго-н.; strong poison
моцная атрута 6. моцны (у чым-н.); be strong
in spelling быць моцным у арфаграфіі; пісаць
граматна (без арфаграфічных памылак); He
is not strong in physics. Ён слабак у фiзiцы.
7. глыбокi; a strong mind глыбокi розум;
a strong memory добрая памяць 8. моцны,
пераканаўчы, важкi; a strong evidence важкi
доказ 9. рашучы, энергчны, круты; strong
measures крутыя захады 10. цвёрды, рашучы; strong affection моцная прыхльнасць;
a strong Democrat адданы дэмакрат; have
a strong inclination to do smth. моцна хацець
што-н. зрабць; be strong for/against smth.
быць рашуча за/супраць чаго-н. 11. энергчны, выразны (пра стыль); strong language
непрыстойныя словы, лаянка 12. ясны, дакладны, добра вызначаны; a strong family likeness вялкае фамльнае падабенства; a strong
Welsh accent моцны валйскi акцэнт 13. моцны, востры, iнтэнсўны; a strong smell рэзкi
пах, смурод (непрыемны); strong cheese востры сыр; strong butter гаркаватае масла;
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a strong voice гучны голас; strong light яркае
святло 14. неразведзены, моцны; strong coffee
моцная кава; strong solution насычаны
раствор; strong drinks моцныя спiртныя
напоi 15. цвёрды, устойлiвы (пра цэны)
16. ling. нерэдукаваны; This word is always
used in its srtong form. Гэтае слова нiколi не
рэдукуецца. ♦ the stronger sex мужчынскi
пол; by the strong hand слаю;

strong meat
≅ моцны арэшак; арэшак не па зубах; have a
strong stomach быць таўстаскурым; as
strong as a horse ≅ здаровы як бык
strong-arm  adj. разлчаны

на слу;
strong-arm methods гвалтоўныя метады, сілавыя метады
strongbox  n. сейф
stronghold  n. 1. цытадэль, крэпасць 2. цвярдыня, апрышча, апора
strongly  adv. моцна, крэпка, рашуча;
I feel strongly that… Я моцна адчуваю, што…
strongman  n. (pl.-men) 1. дыктатар,
дэспат 2. аслак (асабліва цыркавы)
strong-minded  adj. рашучы,
энергчны; разумны; самастойны ў думцы
strong room  n. кладоўка; сейф (для
захавання каштоўнасцей у банку)
strong-willed  adj. валявы, рашучы;
упарты
strontium  n. chem. стронцый; strontium 90 стронцый 90 (радыеактыўная форма)
stroppy  adj. BrE, infml незгаворлiвы,
сварлвы,
 звадлівы; плаксвы
strove  past → strive
struck  past, p.p. → strike3
structural  adj. 1. структурны;
structural geology тэктонiка 2. будаўнчы,

канструктыўны; a structural engineer iнжынер-будаўнк;
 structural engineering будаўнчая тэхнiка
structuralism  n. структуралзм
structuralist  n. структуралст;

a structuralist approach структуралiстычны
падыход
structural linguistics  n.
ling. структурная лiнгвстыка
structure  n. 1. будова, структура;
grammatical structure of a language граматычны лад мовы 2. пабудова, будынак; a stately structure велiчны будынак
struggle1  n. 1. барацьба; a power struggle барацьба за ўладу; a mental struggle душэўная барацьба; a struggle for survival барацьба за выжыванне; at struggle у барацьбе
2. напружaнасць; высілак, намаганне; in the

struggle
death struggle у агонii; give in without a
struggle здацца без супрацiўлення
struggle2  v. 1. змагацца; struggle for
freedom змагацца за свабоду; struggle to the
last breath змагацца да канца/да апошняга
дыхання 2. бцца,

адбiвацца; struggle in
smb.’s arms вырывацца з чых-н. рук 3. старацца з усёй моцы, рабць намаганнi, высілкі; struggle to one’s feet з цяжкасцю ўставаць
на ногi; struggle to succeed намагацца зрабць поспех 4. прабiвацца; struggle through
the thicket прабiвацца праз гушчар; struggle
out of smth. вырвацца адкуль-н.
struggle on  phr. v. працягваць змагацца з цяжкасцямi
struggle along [ phr. v. = struggle on
strum  v. брынкаць, трынкаць; strum on
the guitar трынкаць на гiтары
strung  past, p.p. → string²
strung-up  adj. напружаны, узбуджаны, узрушаны; He gets very strung-up before
exams. Ён вельмi напружаны перад экзаменамі.
strut1  n. падпорка, стойка; нага (шасi
самалёта)
strut2  v. хадзць з важным, напышлiвым
вдам; strutting peacocks напышлiвыя паўлны
strychnine  n. 1. bot. ірвотны корань
2. стрыхнн;
 strychnine poisoning атручэнне
стрыхннам
stub1  n. 1. пень, калода 2. абломак,
аскабалак; агрызак (алоўка); акурак 3. карашок (квiтка, чэка i да т.п.); ﬁll in a cheque
stub запоўнiць карашок чэка
stub2  v. 1. стукнуцца аб нешта цвёрдае;
stub one’s toe against smth. спатыкнуцца на
што-н. 2. выкарчоўваць з коранем
stub out  phr.v. : stub out a cigarette
тушыць акурак
stubble  n. 1. iржышча, іржэўнік 2. каротка абстрыжаныя валасы; даўно не голеная барада, шчэць, шчацнне
stubbly  adj. шчацнiсты,

калючы (пра
бараду); stubbly hair валасы тырчком
stubborn  adj. 1. упарты, зацяты, непадатлiвы 2. упарты, настойлiвы; be stubborn
in the defense упарта абараняцца ♦ stubborn
as a mule упарты як асёл
stucco  n. (pl. stuccos or stuccoes)
1. тынк (для аконных работ) 2. стуко (будаўнічы матэрыял)
stuck1  adj. 1. загразлы, загрузлы; Help!
I’m stuck in the mud! Ратуйце! Я загруз!
2. праколаты ♦ scream like a stuck pig вiшчаць як рэзаны парсюк
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stuff
stuck2  past, p.p. → stick2; get stuck загразнуць, засесці ♦ get stuck into smth. акунуцца ў што-н. з галавою
stuck-up  adj. infml фанабэрысты; пагардлiвы, ганарысты, пыхлвы

stud  n. 1. кнопка, запiнка 2. цвiк з вялкай плешкаю
studded  adj. усыпаны, усеяны, упрыгожаны; a lake studded with small islands
возера, усеянае маленькімі астравамі
student  n. 1. студэнт; студэнтка; навучэнец; a BA student студэнт на атрыманне
ступенi бакалаўра; a medical student студэнтмедык; a graduate student аспiрант; a school
student вучань сярэдняй школы 2. той, хто
вывучае што-н.; a student of bird life чалавек, яквывучае жыццё птушак; арнітолаг
student loans  n. сiстэма пазык
для студэнтаў
studentship  n. BrE стыпендыя
student union  n. студэнцкі
клуб
studied  adj. fml абдуманы (загадзя),
наўмысны; do smth. with studied casualness
рабць што-н. з прытворнай абыякавасцю
studio  n. 1. студыя, атэлье, майстэрня 2. кiнастудыя, тэлестудыя; studio audience гледачы, якх запраслi
 ў тэлестудыю
або радыёстудыю (для перадачы iх апладысментаў, смеху i да т.п.)
studio ﬂat  n. аднапакаёвая кватэра, аднапакаёўка
studious  adj. старанны, руплвы,
 дбайны; with studious attention з вялкай
 увагай
study1  n. 1. вывучэнне, даследаванне;
make a study of smth. вывучаць што-н. 2. pl.
studies заняткі, навучанне 3. pl. studies навука, галіна навукі; American studies амерыканстыка;

Belarusian studies беларусстыка

4. кабiнет (пакой для працы дома)
study2  v. 1. вучыць, вучыцца, вывучаць;
study to be a doctor вучыцца на лекара;
study under a famous professor вучыцца ў
знакамтага

прафесара 2. даследаваць, вывучаць; разглядваць, абдумваць; study the situation абдумваць сiтуацыю; study smb.’s face
уважлiва сачыць за выразам чыйго-н. твару
3. рыхтавацца (да чаго-н.); study for an exam
рыхтавацца да экзамену; study for a bachelоr
degree in economics рыхтавацца, каб атрымаць ступень бакалаўра эканамчных

навук
stuff1  n. 1. infml рэчыва, матэрыял; We’ll
see what stuff he’s made of. Мы паглядзiм, што
ён за чалавек. 2. infml манаткi, нажыткі ♦ do

stuff
one’s stuff рабць сваю справу; stuff and nonsense! лухта! глупства!; that’s the stuff! гэта
што трэба!
stuff2  v. 1. набiваць, запхваць;

My head is
stuffed with facts. У мяне галава забiта фактамi; She stuffed the child with sweets. Яна накарміла дзiця цукеркамi 2. набiваць, напх ваць
чучала 3. фаршыраваць 4. закладаць, забіваць; My nose is stuffed up. Мне залажыла нос.
stufﬁng  n. 1. фарш, начынка 2. набўка

(падушкi) ♦ knock/beat/take the stufﬁng out
of smb. выбiць пыху з каго-н., паставiць каго-н. на месца
stuffy  adj. 1. душны, затхлы; a stuffy
room душны пакой 2. infml нудны, нецiкавы;
a stuffy book нудная кнга 3. заложаны (нос)
stultify  v. fml выстаўляць (каго-н.,
што-н.) у смешным выглядзе; рабць бескарысным, бессэнсоўным; stultify еfforts to do
smth. звесці да нуля намаганні зрабць
 што-н.
stumble  v. 1. (over/on) спатыкацца
2. запiнацца; stumble over words запiнацца
на словах 3. вагацца, хістацца
stumble across  phr. v. наткнуцца, натрапiць
stumbling block  n. (to) перашкода, камень спатыкнення
stump1  n. 1. пень, абрубак; пянёк (зуба); недакурак, акурак 2. імправізаваная трыбуна; be on the stump весці агітацыю 3. joc.
нага; stir one’s stumps спяшацца, варушыцца
stump2  v. 1. топаць, тупаць, цяжка ступаць, чыкiльгаць 2. infml азадачваць, агарошваць; I’m stumped. Я ў тупiку.
stumpy  adj. кароткi i тоўсты; каржакаваты, прысадзiсты
stun  v. аглушаць, ашаламляць; He was
stunned by the news. Яго ашаламiла навiна.
stung  past, p.p. → sting2
stunk  past, p.p. → stink2
stunned  adj. ачмурэлы, ашаломлены
stunner  n. infml цудоўны экзэмпляр;
незвычайная прыгажуня; She is a stunner for
cakes. Яна надзвычайна добра пячэ торты.
stunning  adj. infml ашаламляльны, дзiвосны, цудоўны; What a stunning idea! Якая
цудоўная iдэя!
stunt1  n. акрабатычны трук, фокус
stunt2  v. затрымлiваць рост (чалавека,
раслiны i да т.п.)
stunted  adj. чэзлы; нягеглы
stuntman  n.( pl. -men) каскадзёр
stuntwoman  n. (pl. -women) каскадзёрка
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style
stupefy  v. 1. прытупляць (розум,
пачуццi); be stupiﬁed with grief аслупянець
ад гора 2. ашаламляць, здзiўляць, агаломшваць
stuрendous  adj. дзiвосны, захапляльны, надзвычайны, ашаламляльны; stuрendous achievements каласальныя дасягненні
stupid  adj. дурны, неразумны, тупы;
What a stupid thing to do! Якое глупства!
♦ (as) stupid as a donkey дурны як асёл
stupidity  n. глупства, тупасць; дурнота, бязглуздасць
stupor  n. 1. fml здранцвенне, аняменне; змярцвенне, адубенне; in a stupor of dismay здранцвелы ад страху 2. med. ступар
sturdy  adj. 1. здаровы, дужы, мажны,
моцны; a sturdy chair моцнае крэсла; a sturdy fellow здаравяк 2. стойкi, непахсны, цвёрды; a sturdy policy рашучая палтыка
sturgeon  n. zool. асяцёр, асётр
stutter  v. заiкацца, запінацца; He stuttered out an apology. Ён заiкаючыся прамармытаў прабачэнне.
stutterer  n. зака
St Valentine’s Day  n. дзень
Святога Валянцна (дзень усiх закаханых,
14 лютага)
sty  n. свiнарнiк, хлеў; The house was a
perfect sty. Дом быў якраз як свінарнік.
sty(e)  n. med. ячмень (на воку)
Stygian  adj. lit. змрочны, цёмны, пякельны; the Stygian darkness of the night
страшэнная цемра
style1  n. 1. стыль, спосаб выражэння, манера; lofty style высокi стыль; the style of
court стыль судовых папер; write good English style пiсаць на добрай англйскай

мове;
a style of life лад жыцця 2. напрамак, школа
(у мастацтве); the Byzantine style вiзантыйскi стыль 3. густ, арыгiнальнасць; шык,
бляск; a woman of style жанчына з густам
4. фасон, мода; a style setter заканадаўца моды; in the latest style па апошняй модзе;
of all styles and sizes усх фасонаў i памераў
5. bot. песцiк (кветкi) ♦ cramp smb.’s style
не даць каму-н. разгарнуцца; live in grand
style жыць на шырокую нагу
style2  v. 1. рабць дызайн, праектаваць,
канструяваць 2. шыць па модзе, уводзiць у
моду 2. fml тытулаваць, называць; Should he
be styled Mister or Colonel? Як да яго звяртацца – мiстар цi палкоўнiк?

styling
styling  n. 1. стылiстычная праўка 2. сэнсавае адценне слова або фразы; стыль 3. мадэлраванне

(вопраткi, машын i да т.п.),
дызайн
stylish  adj. модны, стыльны, шыкоўны;
stylish manners вытанчаныя манеры
stylist  n. 1. стылcт; стылстка

2. мадэльер; a hair stylist цырульнік-мадэльер
stylistic  adj. стылiстычны; mаke a stylistic comparison рабць параўнанне стылiстычных сродкаў
stylistically  adv. стылiстычна, з пункту гледжання стылстыкi; Stylistically, these
synonyms are different. Гэтыя сiнонiмы адрознiваюцца стылiстычна.
stylistics  n. ling. стылстыка; functional stylistics функцыянальная стылстыка
stylized, BrE -ised  adj. стылiзаваны;
the highly stylized form of acting высокастылiзаваная форма акцёрства
stymie  v. 1. fml ставiць у безвыходнае
становiшча, заганяць у тупк; stymie a plan
сарваць план; Negotiations became stymied.
Перамовы зайшлi ў тупiк. 2. sport паставiць
супернiка ў cтановiшча «стаймi» (гольф)
styptic  n. med. кроваспыняльны сродак
suave  adj. пачцвы,
 ветлівы, мяккi, далiкатны; suave manners далiкатныя манеры;
a suave speech лiслвая
 размова
sub  n. скар. ад : 1. (subordinate) падпарадкаваны, другасны 2. (subscribtion) падпска 3. infml (substitute) намеснiк 4. (subeditor)
рэдактар аддзела (у газеце, часопісе i да т.п.)
5. infml (submarine) падводная лодка
subaltern  n. малодшы афiцэр (у Вялікабрытаніі)
subarctic  adj. субарктычны, перадпалярны; subarctic temperatures субарктычныя тэмпературы
subcommittee  n. падкамсiя; падкамiтэт; the UN Disarmament Subcommittee
Падкамiтэт Камсii ААН па раззбраеннi
subconscious  adj. psychol. падсвядомы; a subconscious state паўнепрытомны
стан
subconsciousness  n. psychol. падсвядомасць
subcontinent  n. субкантынент;
the Indian subcontinent Iндыйскi субкантынент
subculture  n. субкультура; культура
якой-н. этнчнай

або сацыяльнай групы (у рамках культуры пэўнага грамадства)
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subjoin
subdivide  v. (into) падраздзяляць,
раздзяляць на падкласы
subdivision  n. 1. падраздзяленне
2. секцыя, пункт, падраздзел
subdue  v. 1. скараць, пакараць; падпарадкоўваць; subdue nature пакараць прыроду 2. памяншаць, змякчаць; subdue a fever
med. збiваць тэмпературу
subdued  adj. 1. прыглушаны; subdued lighting мяккае святло; in a subdued
voice прыглушаным голасам 2. падпарадкаваны, прыгнечаны; a subdued mood прыгнечаны настрой
subeditor  n. 1. рэдактар аддзела
(у газеце, часопісе i да т.п.) 2. памочнiк рэдактара
subheading  n. падзагаловак (у газеце, часопісе i да т.п.)
subject1  n. 1. тэма, пытанне, прадмет; be on the subject гаварыць на тэму;
change the subject змянць тэму 2. аб’ект;
the subject of an experiment аб’ект эксперымента 3. ling. дзейнiк 4. падданы; падданая;
a British subject падданая Брытаніі
subject2  adj. 1. падпарадкaваны, падуладны; subject nations несамастойныя краны; be subject to the laws падпарадкоўвацца
законам 2. падвяргацца; be subject to changes змяняцца, быць змененым; be subject to
the inﬂuence of smb. падпадаць пад чый-н.
уплыў; subject to colds схльны да прастуды
3. залежаць; be subject to the weather залежаць ад надвор’я
subject3  v. 1. падпарадкоўваць 2. падвяргаць; subject smb. to criticism крытыкаваць каго-н.; be subjected to great hardships
зазнаваць вялкiя цяжкасцi
subjection  n. 1. пакарэнне, падпарадкаванне; the subjection of the rebels падаўленне паўстання 2. залежнасць; hold/keep
smb. in subjection трымаць каго-н. у залежнасцi
subjective  adj. 1. суб’ектыўны;
a subjective impression асабстае, суб’ектыўнае ўражанне 2. ling. суб’ектны; the subjective case назоўны склон
subjectively  adv. суб’ектыўна;
subjectively perceived changes змены, якя
ўспрымаюцца суб’ектыўна
subject matter  n. тэма, прадмет (лекцыi, дагавору i да т.п.)
subjoin  v. (to) fml дадаваць; прыпcваць у канцы; subjoin a postscript прыпiсаць
пастскрыптум

sub judice
sub judice  adj. law лацін. на разглядзе суда; яшчэ не вырашана (пра справу)
subjugate  v. fml пакараць, падпарадкоўваць; знявольваць
subjugation  n. fml пакарэнне;
the subjugation of territory захоп тэрыторыi
subjunctive  n. ling. the subjunctive (mood) умоўны лад
sublease  v. заключаць дагавор субарэнды, субарандаваць
sublet  v. здаваць у паднаём, перадаваць у субарэнду; sublet a room to a friend
здаваць пакой сябру (у субарэнду)
sublimate  v. 1. psychol. сублiмаваць
2. fml узнiмаць, узносiць; рабцца больш узнёслым
sublime1  n. : ♦ from the sublime to
the ridiculous ад вялкага да смешнага
sublime2  adj. 1. lit. узвышаны, высакародны, узнёслы, велiчны 2. fml ганарысты;
sublime bеauty велiчная прыгажосць; sublime indifference халодная абыякавасць
subliminal  adj. psychol. падсвядомы; subliminal mind падсвядомасць; subliminal self падсвядомае «я»; subliminal techniques in advertising рэкламаванне з дапамогаю гiпнозу
submarine  n. 1. падводная лодка;
a missile-ﬁring submarine падводная ракетная лодка 2. AmE «субмарына» (сандвіч з мясам, рыбай і да т.п.)
submerge  v. 1. апускаць; апускацца
(у ваду) 2. затапляцца; be submerged by paperwork патануць у паперах
submerged  adj. 1. пакрыты вадою,
затоплены 2. : the submerged tenth бяднейшая частка насельнiцтва, парыi
submersion  n. затапленне, апусканне 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. падпарадкаванне,
пакорнасць, паслушэнства; starve smb. into
submission пакараць каго-н. голадам 2. заява,
падача (дакументаў на разгляд)
submissive  adj. пакорлiвы, паслухмяны; be submissive to advice прыслухоўвацца да парады
submit  v. 1. (to) падпарадкоўвацца,
стаць пакорным; submit to discipline падпарадкоўвацца дысцыплне 2. падаваць на разгляд; submit an essay to one’s teacher аддаць
эсэ на праверку свайму настаўнiку 3. law or
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subsidiary
fml прапаноўваць (свой пункт гледжання);
We submit that the charge is not proved. Мы заяўляем, што абвiнавачанне не даказана.
subnormal  adj. 1. нiжэй за норму;
a subnormal temperature тэмпература, нiжэйшая за норму 2. infml не зусм разумны,
разумова адсталы
subordinate1  adj. 1. падпарадкаваны, падначалены; другарадны, другасны; subordinate interests другарадныя iнтарэсы
2. ling. даданы (сказ)
subordinate2  v. падпарадкоўваць,
падначальваць; subordinate passions to reason падпарадкоўваць страсці розуму
suborn  v. fml падкупляць, даваць хабар; suborn a witness даваць хабар сведку
subplot  n. пабочная сюжэтная лнiя
(у творы)
subpoena  n. law позва, павестка (у суд)
subscribe  v. (to) 1. ахвяраваць (грошы); subscribe to a charity ахвяраваць у фонд
мiласэрнасцi 2. падпсвацца

(на газету, часопіс i да т.п.); subscribe to smb.’s view далучацца да чыйго-н. погляду
subscriber  n. 1. падпсчык; падпс
чыца (на газету, часопіс i да т.п.) 2. абaнент
subscription  n. 1. падпска
 (на газеты, часопісы i да т.п.) 2. абанемент (на
канцэрт, спектакль i да т.п.)
subsequent  adj. fml наступны,
пазнейшы, далейшы; on a subsequent visit
падчас наступнага вiзту; subsequent to услед,
за, пасля; subsequent to its success… услед за
поспехамi…
subsequently  adv. fml пасля, потым, у далейшым; They subsequently heard he
had left the country. А пасля яны пачулi, што
ён пакiнуў краiну.
subserve  v. fml садзейнiчаць, быць
карысным
subservient  adj. derog. угодлiвы,
лiслвы, рабалепны; subservient manners
лiслвыя манеры
subside  v. 1. змяншацца; His anger
quickly subsided. Ён хутка супакоiўся. 2. спадаць (пра ваду), асядаць (пра будынак);
He subsided into a chair. joc. Ён апусцiўся ў
крэсла.
subsidence  n. падзенне,
спад; асяданне; The building was damaged by
subsidence. Будынак быў пашкоджаны пры
асяданні.
subsidiary1  n. падкантрольная кампанiя

subsidiary
subsidiary2  adj. 1. дапаможны; другасны; дадатковы 2. падкантрольны (пра
кампанію, фірму); a subsidiary branch фiлiял
(банка)
subsidize, BrE -ise  v. субсiдзраваць; a subsidized theatre тэатр, як атрымлiвае датацыi ад дзяржавы
subsidy  n. субсдыя,

фундацыя, датацыя; increase/reduce the level of subsidy павялчваць/скарачаць памер субсдыi
subsist  v. ледзь жыць; iснаваць; ліпець;
subsist on vegetables and fruit быць вегетарыянцам
subsistence  n. iснаванне; means of
subsistence сродкi для iснавання; a subsistence diet галодны паёк; a subsistence wage
пражытачны мнiмум
subsistence level  n. пражытачны мнiмум
subsoil  n. падглеба; недры; subsoil assets падземнае багацце
substance  n. 1. рэчыва, матэрыя, субстанцыя 2. fml сутнасць, сэнс; in substance
па сутнасцi, фактычна 3. fml багацце; a man
of substance fml заможны чалавек
substantial  adj. 1. iстотны, грунтоўны; substantial progress значны прагрэс
2. вялкі, моцны, трывалы; have a substantial
meal сытна паесцi 3. заможны 4. fml рэальны; a substantial being рэальная істота
substantially  adv. 1. у галоўным,
у агульным, па сутнасцi; I substantially agree
with you. У агульным я з вамi згодны. 2. грунтоўна; dine substantially добра паесцi
substantiate  v. fml даказваць,
абгрунтоўваць (патрабаванне, сцвярджэнне
i да т.п.)
substation  n. падстанцыя
substitute1  n. 1. намеснiк; заступнік; as a substitute for smb. замест каго-н.
2. замена; падмена; a substitute player запасны (iгрок)
substitute2  v. (for) замяняць, замяшчаць, падмяняць; erase a word and substitute
another сцерцi слова i ўставiць ншае
substitute teacher  n. настаўнік
на замену
substitution  n. 1. замена, падмена
2. ling. падстаноўка
substratum  n. (pl. substrata) 1. н-
жнi слой 2. аснова, базiс; a substratum of
truth in her story аснова праўдзвасці

ў яе
апавяданнi
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succeed
substructure  n. 1. падмурак, фундамент 2. iнфраструктура
subterfuge  n. fml выкручванне, выкрут, ухiленне; resort to subterfuge ужываць
усякiя хтрыкi
subterranean  adj. fml 1. падземны; a subterranean river падземная рака
2. сакрэтны, тайны; subterranean diplomacy
тайная дыпламатыя
subtitle  n. 1. падзагаловак 2. pl. subtitles субтытры (пра кiно)
subtle  adj. 1. тонкi, далiкатны; хтры;

няўлоўны; a subtle strategy хтрая стратэгiя
2. пранклiвы, востры (пра розум); a subtle
critic строгi крытык
subtlety  n. 1. вытанчанасць, далiкатнасць 2. востры жарт, досціп, дасцпны

выраз; тонкасць (розуму) 3. тонкае разыходжанне; subtleties in the pronunciation адценнi
вымаўлення
subtly  adv. тонка, далiкатна
subtract  v. math. (from) аднiмаць,
адымаць
subtraction  n. math. аднiманне
subtropic(al) () adj. субтрапчны;

subtropical plants субтрапчныя

раслны
suburb  n. прыгарад, ускраiна; прадмесце; London suburbs прыгарады Лондана;
live in the suburbs жыць у прыгарадзе
suburban  adj. 1. прыгарадны 2. абмежаваны, правiнцыяльны; He’s such a suburban type. Ён такi мешчанiн.
suburbanite  n. infml жыхар прыгарада; правінцыял
suburbia  n. derog. мяшчанства, абывацельшчына; правнцыя

subvention  n. fml субсдыя, датацыя, дзяржаўная фiнансавая дапамога
subversive  adj. падрыўны; be subversive of discipline падрываць дысцыплну
subvert  v. fml 1. разбураць, падрываць
(веру, уладу i да т.п.) 2. парушаць (закон),
падрываць (мараль)
subway  n. 1. BrE падземны пераход;
тунэль 2. AmE метро; travel by subway ехаць
на метро
sub-zero  adj. ніжэй нуля; sub-zero
temperatures мiнусавыя тэмпературы
succeed  v. 1. дабiвацца, дасягaць мэты; succeed in one’s career зрабць добрую
кар’еру 2. квiтнець, рабць
 поспех 3. сумець
зрабць
 (што-н.); succeed in doing smth. здолець зрабць
 што-н. 4. быць пераемнiкам, атрымлiваць у спадчыну; succeed to the throne

success
заняць трон (пасля бацькi) 5. iсц(за чым-н.);
Day succeeded day. Дзень iшоў за днём.
♦ nothing succeeds like success за поспехам
iдзе поспех
success  n. поспех, удача; be a success
мець поспех; achieve success дамагчыся поспеху
successful  adj. паспяховы; удалы,
удачны; be successful in doing smth. сумець
зрабць што-н.
succession  n. 1. шэраг; a succession of
victories шэраг перамог 2. паслядоўнасць; in
succession адзн за адным, чарадою, запар,
паслядоўна 3. нашчадкі, пераемнiкi; Who is
the ﬁrst in succession to the throne? Хто першы зойме трон?
successive  adj. наступны, чарговы;
with each successive day з кожным наступным днём; He made three successive attempts.
Ён зрабiў тры спробы запар.
successor  n. спадчыннiк, спадкаемец;
спадкаемніца; пераемнік; наступнік (у справе); appoint a worthy successor назначыць
дастойнага пераемнiка
success story  n. гісторыя чалавека, якому пашанцавала
succinct  adj. fml кароткi, сцслы, нядоўгi; a succinct summary кароткае рэзюмэ
succor  AmE = succour
succour  n. fml дапамога; bring succour
to the sick дапамагаць хворым
succulent  adj. 1. сакавты, сакаўны;
succulent roasted meat сакавтае смажанае
мяса 2. bot. сакавты,
 мяссты
succumb  v. (to) паддавацца, саступаць;
succumb to temptation паддацца спакусе
such1  adj. 1. так, падобны; in such cases
у такх выпадках; in such a way такм чынам;
and such things i да таго падобнае 2. так,
такая, такое, такя; such good music такая добрая музыка; such a long time ago так даўно;
such a pity! такжаль!; such as такяк; such
that такшто
such2  pron. 1. так; Such was the result. Такi быў вынiк. 2. той, так, такая, такое, такя;
all such такя людзi; and such infml i да таго
падобнае ♦ such as it is так ўжо, як ёсць;
Treat to the cake, such as it is. Частуйся пiрагом такiм, якi ёсць.
such-and-such  pron. infml таквось;
on such-and-such a day у такі такдзень
suchlike  pron. падобны, так; and
suchlike i да таго падобнае
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sufﬁciency
suck1  n. смактанне; have/take a suck at
smth. смактаць што-н.
suck2  v. ссаць, смактаць; suck at smth.
патроху ссаць, пасмоктваць што-н.; suck
smb. in/into smth. уцягваць каго-н. у што-н.
♦ suck smb.’s brains прысвойваць чужыя
думкi; suck smb.’s blood пiць чыю-н. кроў
suck down  phr.v. засмоктваць,
усмоктваць
suck in  phr.v. усмоктваць ♦ suck
smth. in with one’s mother’s milk усмоктваць што-н. з матчыным малаком
suck up  phr.v. усмоктваць; suck up
to smb. infml падлзвацца

да каго-н.
sucker  n. 1. bot. гучок, парастак, атожылак 2. infml малакасос, сысун; блазнюк, блазан, прастачок
sucking pig  n. малочнае парася,
смактунчык
suckle  v. 1. кармць цыцкаю; даваць цыцку 2. ссаць матчыны грудзі
suckling  n. грудное дзiця/дзіцё; сысунок, немаўля, немаўлятка
sucrose  n. chem. цукроза
sudden  adj. раптоўны, неспадзяваны, нечаканы; sudden death раптоўная смерць ♦ all
of a sudden раптоўна, знянацку, знячэўку
suddenly  adv. раптам, нечакана, знянацку, неспадзеўкі
suds  n. pl. мыльная вада або пена
sue () v. праследаваць судом, распачынаць
працэс супраць каго-н.; sue for a divorce падаць на развод
suede  n. замша
suet () n. здор, лой
suffer  v. 1. пакутaваць, мучыцца; suffer
from headaches пакутaваць ад галаўнога болю 2. пераносiць, цярпець; suffer defeat цярпець паражэнне 3. несцi страты; пагаршацца
(пра справы)
sufferance  n. цярпенне, цярплвасць;

He is here on sufferance. Яго тут проста церпяць.
sufferer  n. пакутнiк; пакутніца; пацярпелы (чалавек)
suffering  n. 1. пакута 2. боль
suffice  v. fml быць дастатковым; хапаць; Will this money sufﬁce for the trip? Хопiць гэтых грошай для падарожжа? ♦ sufﬁce
(it) to say (that)… дастаткова сказаць, што…
sufﬁciency  n. fml (of) дастатак, дастатковасць; sufﬁciency of fuel дастатковы
запас палiва

sufﬁcient
sufﬁcient  adj. (for) дастатковы; in sufﬁcient time in advance загадзя
sufﬁx  n. ling. суфiкс
suffocate  v. душыць; душыцца; задыхацца; suffocate with rage задыхацца ад
раз’юшанасцi; He was suffocated in water. Ён
захлябнуўся ў вадзе.
suffocating  adj. душны, удушлiвы;
It is suffocating in the room. У пакоi душна.
suffrage  n. выбарчае права, права голасу; universal suffrage усеагульнае выбарчае
права
suffragette  n. суфражыстка
suffuse  v. lit. залiваць (святлом, слязамі); пакрываць (румянцам)
sugar1  n. 1. цукар; reﬁned sugar рафiнад; granulated sugar цукар-пясок; a lump of
sugar кавалачак цукру 2. лiслвасць

sugar2  v. 1. падсалоджваць 2. зацукроўваць; зацукроўвацца ♦ sugar one’s words гаварыць лiслва; sugar the pill падсаладзць

пiлюлю
sugar basin  n. цукарнiца
sugar beet  n. цукровы бурак
sugar cane  n. цукровы трыснёг
sugar-coated  adj. пакрыты цукрам; a sugar-coated promise перабольшанае
абяцанне
sugar daddy  n. AmE, infml багаты
пажылы паклоннік; залётнік
sugar reﬁnery  п. (цукрова)рафiнадны завод
sugar tongs  n. pl. шчыпчыкi для цукру
sugarworks  n. цукровы завод, цукраварня
sugary  adj. цукровы; салодкi; a sugary
love scene любоўная, саладжавая сцэна
suggest  v. 1. прапаноўваць; I suggest
(that) we leave at once. Я прапаную зараз жа
ад’ехаць. 2. наводзiць на думку, намякаць;
What are you suggesting by that? Што ты хочаш гэтым сказаць?
suggestible  adj. той, што паддаецца ўнушэнню; When I was young I was quite
suggestible. Калі я быў маладым, мяне можна
было лёгка схіліць да чужой думкі.
suggestion  n. 1. прапанова, парада;
make a suggestiоn рабць,
 уносіць прапанову;
at/on smb.’s suggestion па чыёй-н. прапанове
2. намёк; a suggestion of truth доля праўды
3. psychol. унушэнне; hypnotic suggestion
гiпноз
suggestive  adj. 1. як наводзiць на
думку; an aroma suggestive of spring ﬂowers
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sultana
водар, якнагадвае веснавыя кветкі. The book
is very suggestive. Гэтая кніга прымушае думаць. 2. з намёкам (непрыстойным)
suicidal () adj. самагубны; пагбельны, забойны; a suicidal tendency манiя самагубства; a suicidal policy пагбельная

палтыка
suicide () n. 1. самагубства; commit
suicide скончыць самагубствам 2. самазабойца, самагубца
suit1 () n. касцюм, гарнiтур; a dress suit
фрак; a three-piece suit касцюм-тройка ♦ in
one’s birthday suit joс. у чым маці нарадзла
suit2 () n. law iск, судовая справа; bring/
ﬁll a suit against smb. прад’яўляць iск каму-н.;
a criminal suit крымінальная справа
suit3 () v. 1. пасаваць, быць да твару 2. падыходзiць, адпавядаць, задавальняць; suit
yourself infml раб, як хочаш; They are well
suited. Яны добрая пара. 3. прыстасоўваць;
дапасоўваць; suit the play to the audience
перайначваць п’есу пад густ гледачоў
suit down () phr.v. : ♦ suit smb.
down to the ground infml задавальняць каго-н.
suitable () adj. зручны, прыдатны, адпаведны; clothes suitable for everyday wear
адзенне на кожны дзень
suitably () adv. адпаведна; answer
suitably адказваць удала; be suitably dressed
быць апранутым у адпаведнасцi з выпадкам,
надвор’ем i да т.п.
suitcase () n. чамадан (невялiкi), чамаданчык; куфэрак
suite  n. 1. набор, камплект; a diningroom suite гарнiтур мэблi для сталовай 2. нумар-люкс (у гатэлi) 3. mus. сюта 4. свта

suited () adj. (to/for) прыдатны, карысны; He is not suited to be a teacher. Настаўнік
з яго не атрымаецца.
suitor () n. паклоннiк, кавалер
sulfur  AmE = sulphur
sulk  v. derog. дуцца, надуцца; надзьмуцца, sulk with smb. злаваць на каго-н.
sulky  adj. надзьмуты; пануры, насуплены; пахмурны; a sulky day хмурны дзень; be
sulky надуцца
sullen  adj. derog. пануры, хмурны; a sullen grey sky lit. пахмурнае шэрае неба
sully  v. fml плямiць, псаваць (рэпутацыю)
sulphur  n. chem. сера, серка
sulphuric  adj. chem. : sulphuric
acid серная кiслата
sultan  n. султан
sultana  n. разынка (маленькая),
кiшмш


sultry
sultry  adj. спякотны, душны, гарачы, парны (пра надвор’е); a sultry smile зваблівая
ўсмешка
sum1  n. 1. арыфметычная задача; do a sum
рашаць задачу; be good at sums добра рашаць
задачы 2. сума, колькасць, падрахунак; the
sum of what we’ve done усё, што мы зраблi
♦ in sum fml карацей кажучы
sum2  v. складаць
sum up  phr.v. падводзiць вынiк,
падсумоўваць; sum smb./smth. up рабць высновы; sum up strength сабраць слы ♦ to
sum up карацей кажучы, адным словам
summarize, BrE -ise  v. падводзiць
вынiк, падсумоўваць, падагульняць
summary1  n. сцслы пераказ, рэзюмэ;
news summary зводка навн; a two-page
summary рэзюмэ на дзве старонкi; in summary на заканчэнне
summary2  adj. 1. fml сцслы,

кароткі
2. безадкладны; summary dismissal звальненне без адкладу
summation  n. fml складванне, падсумоўванне
summer  n. лета; in (the) summer летам;
next summer наступным летам; a summer
cottage дачны домiк ♦ an Indian summer
≅ бабiна лета
summer bird  n. пералётная птушка
summerhouse  n. альтанка
summer lightning  n. зарнца,
блiскавца
summer sausage  n. сыравяленая
кiлбаса/каўбаса
summer school  n. курс лекцый ва
ўнiверсiтэце (падчас летнiх канiкул)
summertime  n. лета; летнi час (калi
гадзiннiк пераводзiцца на гадзiну ўперад); in
(the) summertime летам, у летні час
summing-up  n. law заключная
прамова суддз
summit  n. 1. вяршыня; the summit of
my ambitions мяжа мах iмкненняў 2. саміт,
сустрэча на вышэйшым узроўнi; summit
talks перамовы на вышэйшым узроўнi
summon  v. склiкаць; выклiкаць (у суд);
summon (up) one’s courage набрацца храбрасцi
summon up  phr.v. сабіраць, мабілізаваць (сілы, здольнасці); summon up one’s
thoughts сабрацца з думкамі
summons  n. law позва (у суд); serve
summons on smb. выклiкаць каго-н. у суд
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sunken
sumptuous  adj. fml дараг, пышны,
раскошны; a sumptuous feast пышны баль
sun1  n. сонца; in the sun на сонцы ♦ everything under the sun усё на гэтым свеце;
get up/go to bed with the sun уставаць/класцiся рана
sun2  v. грэць на сонцы; sun oneself грэцца
на сонцы, загараць
Sun. (пісьмовае скар. ад Sunday) нядзеля
sunback  adj. з глыбокiм выразам на
спне

sun-baked  adj. высушаны на сонцы;
сух
sunbath  n. сонечная ванна
sunbathe  v. загараць; прымаць сонечныя ванны
sunbeam  n. сонечны прамень
sunblind  n. тэнт, маркза
 (навес)
sunburn  n. загар
sunburned, sunburnt   adj.
загарэлы; sunburnt shoulders апаленыя плечы
sundaе  n. сметанковае марожанае з сiропам, фруктамi або арэхамi
Sunday  n. нядзеля; on Sunday у нядзелю ♦ a month of Sundays вялкi прамежак часу; your Sunday best infml : Go to the party in
your Sunday best. Апранiся па-святочнаму.
Sunday school  n. нядзельная царкоўная школа ♦ Sunday school truth прапiсная сцiна

sunder  v. fml or lit. (from) разлучаць,
раздзяляць; Nothing can sunder our friendship.
Нiшто не можа разбiць наша сяброўства.
sundial  n. сонечны гадзннiк

sundown  n. захад сонца; at sundown
на захадзе сонца
sundrenched  adj. залты сонцам;
sundrenched beaches сонечныя пляжы
sundress  n. сарафан, адкрытая сукенка
sundries  n. pl. усё ўсялякае; She spent
a lot of money on sundries. Яна патрацiла шмат
грошай на ўсякiя рэчы.
sundry  adj. fml розны; усякi, усялякi
♦ all and sundry infml усе да аднаго
sunﬂower  n. сланечнiк; sunﬂower oil
алей; sunﬂower seeds семачкi/семечкі; the
Sunﬂower State joс. «Сланечнiкавы штат»
(назва штата Канзас, ЗША)
sung  p.p. → sing
sun-glasses  n. pl. сонечныя акуляры
sunhat  n. шыракаполы капялюш
sunk  p.p. → sink2
sunken  adj. 1. затанулы, патанулы (карабель) 2. запалы (пра шчокi, вочы i да т.п.)

sunless
sunless  adj. цёмны; пахмурны; цьмяны; a sunless room цёмны пакой; a sunless
smile пахмурная ўсмешка
sunlight  n. сонечнае святло; in the
sunlight на сонцы
sunlit  adj. асвечаны або залты сонцам
sunny  adj. 1. сонечны; a sunny day сонечны дзень 2. радасны, вясёлы; а sunny
smile шчаслвая ўсмешка ♦ look on the sunny
side of things быць аптымстам; on the sunny
side of thirty маладзей за трыццаць
sunny-side up  adj. AmE засмажаны толькi з аднаго боку; sunny-side up eggs
яечня
sunray  n. 1. сонечны прамень 2. pl.
sunrays штучныя ультрафiялетавыя прамян;
sun-ray treatment лячэнне ўльтрафiялетавымi прамянямi
sunrise  n. узыход сонца; золак, світанак, досвітак
sunroof  n. плоскi дах або платформа
для прыняцця сонечных ваннаў (у санаторыi)
sunscreen  n. крэм або ласьён ад загару
sunset  n. захад сонца; at sunset на захадзе сонца; between sunset and sunset ад захаду да захаду
sunshade  n. 1. парасон (ад сонца)
2. навес, тэнт, маркза (над вiтрынаю)
sunshine  n. 1. сонечнае святло; in the
sunshine на сонцы 2. BrE, infml сонейка, радасць (у зваротку); Hello, sunshine! Прывiтанне, маё сонейка!
Sunshine State  n. infml the Sunshine State «Сонечны штат» (назва штатаў
Флорыда, Паўднёвая Дакота, ЗША)
sunspot  n. 1. astron. пляма на сонцы
2. вяснушка; pl. sunspots рабацнне

sunstroke  n. сонечны ўдар
suntan  n. загар; get a suntan загарэць;
suntan lotion ласьён для загару
Suomi  n. 1. фны 2. фнская мова
super () adj. infml цудоўны, надзвычайны; She is a super cook. Яна цудоўна гатуе.
superabundance () n. fml лшак (чаго-н.), празмернасць; a year of superabundance год дастатку
superabundant () adj. fml лш
нi, празмерны; a superabundant population
перанасяленне
superannuate () v. fml звальняць па ўзросце, пераводзiць на пенсiю
superb () adj. цудоўны, надзвычайны,
выдатны; superb intellect высокi iнтэлект
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superior
supercilious () adj. derog. высакамерны, пагардлiвы, фанабэрлiвы, фанабэрысты, пыхлвы

superconductivity () n.
phys. звышправоднасць
super-duper () adj. infml цудоўны,
надзвычайны, ашаламляльны
super-ego () n. psychol. звыш-я
superﬁcial () adj. 1. неглыбокi; a superﬁcial wound неглыбокая рана 2. павярхоўны, несур’ёзны; superﬁcial knowledge
неглыбокiя веды; a superﬁcial glance беглы
позiрк 3. знешнi; a superﬁcial similarity уяўнае падабенства
superﬁne () adj. вышэйшага гатунку; вельмі вытанчаны, элегантны; superﬁne
silk шоўк высокага гатунку; superﬁne wit вытанчаны розум
superﬂuity () n. fml 1. лшак,
празмернасць; a superﬂuity of words мноства лшнiх слоў; have smth. in superﬂuity
мець чаго-н. замнога
superﬂuous () adj. лшнi, непатрэбны; That remark was superﬂuous. Тая заўвага
была лiшняй.
superhuman () adj. звышчалавечы; superhuman beings бесцялесныя iстоты; superhuman powers звышнатуральныя
слы

superimpose () v. (on) накладваць (што-н. на што-н.); superimpose an
English commentary on the original soundtrack накладваць англйскi каментар на арыгiнал (пра гукавую дарожку)
superintend () v. fml кiраваць,
назiраць
superintendent () n. 1. кiраўнк,
 загадчык; кантралёр 2. суперiнтэндант
(старшы палiцэйскi чын у Вялікабрытаніі)
superior1 () n. 1. старшы, начальнiк
2. relig. : the Father/Mother Superior iгумен;
iгумення 3. як перавышае, перасягае; You
are my superior in ability. Ты больш здольны,
чым я.
superior2 () adj. 1. лепшы; большы;
высакаякасны; be superior to smth./in smth.
быць лепшым чым/за што-н.; They had superior qualities. Яны валодалі цудоўнымі
якасцямі. 2. (to) старшы, вышэйшы (паводле
пасады, чыну i да т.п.) 3. fml верхнi, размешчаны вышэй; superior planets верхнiя планеты ♦ rise superior to temptation не паддавацца спакусе

superiority
superiority () n. перавага; старшынства; have superiority in smth. over smb.
мець перавагу ў чым-н. над кім-н.; superiority complex psychol. пачуццё перавагi, вялкае
самаўзвышэнне
superlative () adj. 1. надзвычайны,
цудоўны; найвышэйшы, найвялкшы;

superlative wisdom вялкая
 мудрасць 2. : the superlative degree ling. найвышэйшая ступень
параўнання (прыметнiка і прыслоўя)
superlatively () adv. у вышэйшай
ступенi; She plays the mandolin superlatively
well. Яна iграе на мандалiне надзвычай
добра.
superman () n. (pl. -men) зверхчалавек, супермен; He is a superman in mental
faculties. У яго надзвычайныя разумовыя
здольнасцi.
supermarket () n. супермаркет, унiверсам, вялкi магазн
 з самаабслугоўваннем
supermodel () n. супермадэль
supernatural () adj. незвычайны, звышнатуральны; a supernatural being
звышнатуральная iстота
superpower () n. звышдзяржава; сла, якая не мае сабе роўных; a superpower
summit самiт звышдзяржаў
superscript () v. надпсваць,

рабць надпiс зверху
supersede () v. замяняць, выцясняць;
supersede an old machine by a new one замянць старую машыну на новую
supersonic () adj. звышгукавы,
ультрагукавы; а supersonic aircraft звышгукавы самалёт
superstar () n. зорка першай велiчын, свяцла
 (пра чалавека)
superstitions () n. pl. забабоны,
прымхі; overcome one’s superstitions пазбаўляцца прымхаў
superstitious () adj. забабонны,
прымхлвы; superstitious beliefs забабоны,
прымхi
superstore () n. гіганцкі ўнівермаг
superstructure () n. 1. надбудова, частка будынка вышэй падмурка 2. philos.
надбудова
supervene () n. fml iсцза; вынiкаць;
New conditions supervened. Паўсталi новыя
абставiны.
supervise () v. кантраляваць; кiраваць;
наглядаць за (чым-н., кiм-н.)
supervision () n. нагляд, назiранне,
кіраўнцтва;

under the supervision (of) пад
кiраўнцтвам;

у распараджэннi (каго-н.)
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supply teacher
supervisor () n. 1. наглядчык 2. iнспектар, кантралёр 3. кiраўнк (навуковы)
supervisory () adj. кантрольны;
як ажыццяўляе кантроль; a supervisory
body кантрольны орган; a supervisory radiostation кантрольная радыёстанцыя
supine () adj. fml 1. як ляжыць дагары; a supine position med. ляжачы стан
2. лянвы, абыякавы, бяздзейны
supper  n. 1. вячэра; have supper вячэраць; at/over supper за вячэраю 2. : the Last
Supper relig. Тайная вячэра; the Supper relig.
прычашчэнне, прычасце, камунія (у каталікоў)
suppertime  n. час вячэры
supplant  v. fml выцясняць; выжываць
(каго-н., што-н.); Buses are supplanting trams
in our town. Аўтобусы выцясняюць трамваi ў
нашым горадзе.
supple  adj. гбкi;

гнуткi; supple leather
мяккая скура; a supple mind гбкi
 розум
supplement1  n. 1. дадатак; a colour
supplement каляровае аздабленне (у газеце,
часопісе i да т.п.) 2. надбаўка; a cost of living supplement надбаўка на рост кошту жыцця; a ₤10 supplement for a single room надбаўка 10 фунтаў за аднамесны нумар
supplement2  v. (with) дапаўняць,
дадаваць, уключаць; The text is supplemented
with a glossary. Тэкст суправаджаецца гласарыем.
supplementary  adj. дадатковы;
supplementary fertilizer падкормка
supplementary beneﬁt  n.
BrE грашовая дапамога бедным
supply1  n. 1. забеспячэнне; дастаўка,
пастаўка; the water sypply водазабеспячэнне; the supply of provisions пастаўка прадуктаў 2. часта pl. supplies запас; прыпасы;
a good supply of literature добры выбар лiтаратуры; food supplies запасы харчоў; labour
supplies працоўныя рэзервы; ofﬁce supplies
канцылярскiя тавары ♦ be in short supply
быць дэфiцытным
supply2  v. 1. забяспечваць 2. дастаўляць, даваць, пастаўляць; supply proofs даваць доказы; supply services рабць паслугi
3. дапаўняць, пакрываць (недахопы), задавальняць (патрэбы)
supply and demand  n. econ.
попыт i прапанова
supply teacher  n. настаўнiк, як
часова замяшчае ншага настаўнiка

support
support1  n. 1. падтрымка, дапамога; in
support of smb. у падтрымку каго-н.; give/
lend support to smb. падтрымлiваць каго-н.;
lack popular support быць непапулярным
2. апора, кармцель; be smb.’s support in old
age быць падтрымкаю каму-н. на старасцi
гадоў 3. сродкi для iснавання; without means
of support без сродкаў для жыцця 4. фiнансавае забеспячэнне; the state support of education расходы дзяржавы на адукацыю 5. акцёр, актрыса на другасных ролях 6. tech. апора, кранштэйн, штатыў; the supports of a
bridge апора моста
support2  v. 1. падтрымлiваць; support
a football team падтрымлiваць футбольную
каманду; support a motion падтрымлiваць
прапанову 2. пацвярджаць; theory supported
by facts тэорыя, падмацаваная фактамi
3. мець на ўтрыманнi (сям’ю); I was supported by my parents when I was a student. Мяне
падтрымлiвалi бацькi, калi я быў студэнтам.
supporter  n. прыхльнiк; a football team supporter заўзятар (футбольнай каманды)
supporting  adj. дапаможны; a supporting cast выканаўцы другасных роляў;
a supporting programme кiнафльмы, якя
iдуць у дадатак да галоўных; supporting personnel дапаможны персанал
supportive  adj. 1. дапаможны; supportive lessons дадатковыя заняткi (са слабымі вучнямi) 2. якпадтрымлiвае; She has been
very supportive during my illness. Яна вельмi
добра падтрымлiвала мяне, калi я хварэла.
suppose  v. 1. меркаваць, думаць, лiчыць;
Yes, I suppose so. Я лiчу так; What do you suppose he means? Што, па-твoйму, ён хоча
сказаць?; He is supposed to know it. Ён павінен гэта ведаць. 2. дапускаць, рабць здагадку, меркаваць; But suppose it rains? Ну а калi
пойдзе дождж?; Suppose we go for a swim!
Давай сходзiм паплаваць! ♦ be supposed to
do/be smth. патрабаваць, мець на ўвазе; Am I
supposed to come? Я павiнен прыйсцi?; You’re
not supposed to do it. Табе не трэба гэтага
рабiць.
supposed  adj. якмае быць, якмаецца на ўвазе; магчымы; уяўны; a supposed
case гiпатэтычны выпадак; the supposed
changes змены, што маюць адбыцца
supposedly  adv. як мяркуецца;
прыблзна, прыкладна; This picture is supposedly worth more thаn a million pounds. Гэтая
карцiна каштуе прыблiзна мiльён фунтаў.
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supremо
supposing  conj. кал (б), дапусцiм
(што); Supposing it rains, what shall we do?
Што мы будзем рабiць, калi будзе дождж?
supposition  n. fml меркаванне,
дапушчэнне; гiпотэза; on the supposition of
smth.… мяркуючы, што…; an article based
on supposition артыкул, заснаваны на домыслах; Our suppositions were conﬁrmed.
Нашы падазрэннi спраўдзілiся.
suppository  n. med. супазiторый,
свечка
suppress  v. 1. спыняць; suppress an
uprising душыць паўстанне 2. стрымлiваць,
заглушаць, прыглушаць; suppress a newspaper забаранць выпуск газеты; suppress anger прыглушаць гнеў; suppress the truth утойваць праўду, замоўчваць праўду
suppressible  adj. як заглушаецца,
стрымлiваецца; The anxiety was barely suppressible. Хваляванне наўрад ці можна было
стрымаць.
suppression  n. 1. задушэнне (паўстання), абмежаванне; стрымлiванне (пачуццяў); спыненне 2. забарона (арганiзацыi);
закрыццё (газеты)
suppurate  v. med. гнацца, нагнойвацца
suppuration  n. med. нагнаенне;
гноецячэнне
supremacy () n. 1. (over) перавага;
technological supremacy тэхнчная перавага
2. вяршэнства, панаванне, вярхоўная ўлада;
супрэмацыя
supreme () adj. 1. вышэйшы, вярхоўны; the supreme good вышэйшае шчасце,
вышэйшае дабро; reign supreme непадзельна ўладарыць 2. найвялкшы, найважнейшы;
supreme courage найвялкшая

храбрасць
3. апошнi; максiмальны; at the supreme moment у апошнi момант
Supreme Being () n. fml the Supreme Being Усявышні
Supreme Court () n. the Supreme Court Вярхоўны суд
supremely () adv. fml у вышэйшай
ступенi; He was supremely happy. Ён быў надзвычай шчаслiвы.
Supreme Soviet () n. the Supreme Soviet Вярхоўны Савет (орган улады)
Supreme Pontiff () n. the Supreme Pontiff Папа Рымскі
supremо () n. BrE, infml (pl. -os)
кіраўнк, правадыр; дыктатар

surcharge
surcharge1  n. 1. дадатковая нагрузка,
перагрузка 2. даплата, прыплата (за пiсьмо,
бандэроль i да т.п.); дадатковы падатак
3. штраф, пеня
surcharge2  v. 1. (on) браць высокi
падатак (за што-н.); браць дадатковую плату
за асабстыя паслугi 2. перагружаць, перапаўняць; Her heart was surcharged with grief.
Яе сэрца было перапоўнена горам.
surd  n. math. iрацыянальны
sure1   adj. 1. упэўнены, перакананы;
be/feel sure быць упэўненым; Are you sure
about it? Ты ў гэтым упэўнены? 2. цвёрды,
перакананы; a sure hand цвёрдая рука; a sure
faith цвёрдая вера 3. бясспрэчны, несумненны, непазбежны; a sure disaster непазбежная катастрофа 4. верны, надзейны; a sure
remedy надзейны сродак; a sure friend
верны сябар 5. абавязковы; 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 вядома, канешне; make sure of (that)
пераканацца; to be sure вядома; To be sure,
she is beautiful. Яна, вядома, прыгожая.
sure2  adv. infml вядома; 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 двойчы два
sureﬁre  adj. infml беспамылковы, верны; a sureﬁre success прадказальны поспех
sure-footed  adj. той, хто цвёрда стаць

на нагах; той, хто не памыляецца; той, хто
ўпэўнена iдзе да мэты
surely  adv. 1. правiльна; slowly but
surely марудна, але правiльна 2. вядома;
We’ve surely met somewhere. Я ўпэўнены, што
мы недзе сустракалiся; surely not вядома не
surety  n. law 1. парука; зарука;
паручыцельства; stand surety for smb. узяць
каго-н. на парукi; паручыцца за каго-н. 2. паручыцель; паручыцелька
surf  n. прыбой, буруны
surface1  n. 1. паверхня; the Earth’s surface паверхня Зямл; keep on the surface
трымацца на паверхнi; rise/come to the surface усплываць на паверхню; surface transport наземны транспарт 2. знешні выгляд;
surface impressions павярхоўныя ўражаннi
♦ on the surface звонку, з выгляду
surface2  v. 1. пакрываць чым-н. цвёрдым (дарогу, сцяну i да т.п.) 2. выводзіць,
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surplus
усплываць (на паверхню); He suddenly surfaced in the town. infml Ён нечакана з’явiўся
ў горадзе.
surface mail  п наземная пошта
surfeit1  n. fml (of) лшак,

празмернасць;
a surfeit of rich food празмернае ўжыванне
тлустай ежы; еat to a surfeit пераесцi
surfeit2  v. fml пераядаць, аб’ядацца; перакормліваць; be surfeited with smth. быць
па горла сытым чым-н.
surﬁng  n. sport сёрфiнг; go surﬁng займацца сёрфiнгам
surge1  n. вялкая
 хваля; a surge of anger
хваля злосцi
surge2  v. 1. уздымацца; падымацца; апускацца (пра хвалі) 2. хвалявацца (пра натоўп)
3. нарастаць (пра пачуццi)
surgeon  n. хiрург
surgery  n. 1. хiрургя; аперацыя;
plastic surgery пластычная хірургя; He underwent open-heart surgery. Яму зрабілі аперацыю на адкрытым сэрцы. 2. BrE прыёмны
пакой (доктара); прыём; surgery hours гадзны прыёму
surgical  adj. хiрургчны;

a surgical
bag санiтарная сумка; a surgical fever траўматычная лiхаманка; a surgical intervention
хiрургчнае ўмяшанне
surly  adj. пануры; грубы; a surly disposition кепскi характар; in a surly manner сурова; няветлiва
surmise1  n. fml меркаванне, здагадка,
дагадка; This is pure surmise. Гэта проста здагадка.
surmise2  v. fml меркаваць, здагадвацца; I surmised as much. Я так і думаў.
surmount  v. fml 1. пераадольваць,
перамагаць; surmount difﬁculties пераадольваць цяжкасцi 2. увенчваць, высіцца; peaks
surmounted with snow вяршыні, пакрытыя
снегам; The spire is surmounted by a weathervane. Шпiль заканчваецца флюгерам.
surname1  n. прозвiшча
surname2  v. даваць прозвiшча або мянушку; George surnamed (the) Bоaster
Джордж, празваны Хвальком
surpass  v. fml перасягаць, перавышаць
(каго-н.); surpass oneself перасягнуць (самога) сябе
surpassing  adj. fml выключны, недасяжны, недасягальны; of surpassing beauty
незвычайнай прыгажосцi
surplus1  n. лшак, астача; in surplus
багата; labour surplus лшак рабочай слы

surplus
surplus2  adj. (to) залшнi,

празмерны;
дадатковы; a surplus population перанаселенасць; surplus value econ. прыбавачная
вартасць
surprise1  n. 1. здзiўленне; in surprise
здзўлена; to my surprise на маё здзiўленне;
give smb. a surprise нечакана здзiвць
 каго-н.
2. сюрпрыз, нечаканасць, неспадзеў, неспадзяванка ♦ take smb./smth. by surprise захапць каго-н. знянацку; surprise, surprise infml
як ні дзўна
surprise2  v. 1. здзiўляць, уражваць;
I’m surprised at you. Вы мяне здзiўляеце.
2. захапць знянацку; surpise smb. into a confession вымушаць прызнанне ў каго-н.
surprisingly  adv. надзвычайна;
незвычайна; нечакана; She looked surprisingly
well. Яна выглядала надзiва добра.
surreal  adj. звышрэальны
surrealism  n. сюррэалзм
surrender1  n. здача, саступка; капiтуляцыя; a surrender at discretiоn mil. безагаворачная капiтуляцыя; a complete surrender of
self to art самаахвярная адданасць мастацтву
surrender2  v. 1. здаваць, здавацца;
капiтуляваць 2. fml адмаўляцца; surrender
(oneself) to smth. паддавацца чаму-н.; surrender to despair упасці ў роспач
surreptitious  adj. lit. тайны, таемны, патаемны; a surreptitious glance позiрк
употай
surrogate  n. fml (for/of) 1. сурагат,
заменнiк; a surrogate of butter заменнiк масла 2. намеснiк; a surrogate guardian суапякун
surround1  n. абрамленне, аблямоўка;
край; кант; a turf surround of a ﬂower-bed
край клумбы з дзiрвану
surround2  v. акружаць, абступаць;
аблямоўваць, абрамляць; She is always surrounded with/by fashionable friends. Яе заўжды
акружаюць модныя сяброўкі.
surrounding  adj. суседнi; навакольны, недалёкi; the surrounding countryside
наваколле
surroundings  n. pl. навакольная
мясцовасць, наваколле, ваколiца; асяроддзе;
natural surroundings натуральныя ўмовы
2. асяроддзе, атачэнне; work in pleasant surroundings працаваць у прыемным асяроддзi
surtax  n. дадатковы падатак
surveillance  n. fml нагляд; covert/
overt surveillance тайны/публчны

нагляд;
under surveillance пад наглядам
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sushi
survey1  n. 1. агляд, агледзiны, аглядaнне; a public opinion survey апытанне грамадскай думкi; make a general survey of the situation апсваць

сiтуацыю ў агульных рысах
2. iнспектаванне, абследаванне; AmE мытны
кантроль; a quality survey кантроль якасцi
3. пошук (геалагчны);

an aerial survey
аэраздымка; a survey group тапаграфчная
група
survey2  v. 1. аглядаць, азiраць, праглядаць;
I surveyed him from head to foot. Я акiнуў яго
позiркам з галавы да ног. 2. разглядаць, даследаваць, вывучаць 3. iнспектаваць, правяраць;
AmE кантраляваць (на мытнi) 4. рабць
 тапаграфчныя

здымкi 5. апытваць, вывучаць
(думкi, погляды i да т.п.)
surveyor  n. 1. землямер, каморнiк; тапограф; геадэзст; a naval surveyоr гiдрограф
2. ВrE iнспектар; a surveyоr of weights and
measures кантралёр мераў i ваг
survival  n. 1. выжыванне 2. перажытак; survivals of the past перажыткi мінулых
часоў 3. : biol. the survival of the ﬁttest натуральны адбор
survival rate  n. выжыванне (дзяцей)
survive  v. 1. выжываць, заставацца
жывым; survive a disease застацца жывым
пасля хваробы; The custom still survives. Гэты
звычай яшчэ захоўваецца. 2. перажываць
(каго-н.); She survived her husband by ﬁve
years. Яна перажыла свойго мужа на пяць
гадоў.
survivor  n. 1. той, хто застаўся
жывым; ацалелы; He was the sole survivor of
the shipwreck. Ён адзiн выжыў пасля караблекрушэння. 2. адзны жывы спадкаемец;
a survivor’s pension/beneﬁt пенсiя (членам
сям’) у выпадку смерцi кармцеля
susceptibility  n. fml 1. (to) успрымальнасць; уражлівасць; схльнасць (да);
susceptibility to hypnotic inﬂuences успрымальнасць да гiпнатычных уздзеянняў 2. pl.
susceptibilities пачуццi; offend smb’s susceptibilities крыўдзіць чые-н. пачуцці
susceptible  adj. 1. (to) успрымальны, падатлівы; susceptible to female charms
нераўнадушны да жаночых чараў; susceptible to diseases успрымальны да хваробаў
2. уразлiвы, чуллвы; улюбчывы; susceptible
to cold адчувальны да холаду 3. якдапускае,
паддаецца; Are the facts not susceptible of
proof? Хіба гэтыя факты нельга даказаць?
sushi  n. сушы (японская страва)

suspect
suspect1  n. той, каго падазраюць;
падазроны; political suspects палiтычна ненадзейныя; a suspect for murder той, каго
падазраюць у забойстве
suspect2  v. 1. падазраваць; suspect
smb. of smth./doing smth. падазраваць каго-н.
у чым-н. 2. сумнявацца, не давяраць; suspect
evidence не давяраць паказанням 3. дапускаць, здагадвацца, меркаваць; suspect nothing нi аб чым не здагадвацца; I suspect that he
is right. Думаю, што ён мае рацыю.
suspend  v. 1. вешаць, падвешваць;
suspend a lamp падвешваць лямпу 2. спыняць (часова), прыпыняць; The rule has been
suspended. Гэтае правiла часова прыпынена.
3. адхiляць (ад удзелу); часова звальняць
(з працы); She was suspended from school. Ёй
не дазволiлi прысутнiчаць на занятках.
suspended animation  n.
1. med. часовае спыненне жыццёвых функцый 2. iron. поўная адсутнасць дзейнасцi;
застой
suspenders  n. pl. 1. падвязкi 2. AmE
шлейкi, падцяжкi
suspense  n. стан невядомасцi, няўпэўненасцi, хвалявання; keep smb. in suspense
трымаць каго-н. у трывожнай невядомасцi
suspension  n. спыненне, адтэрмiноўка, адмена (часовая); the suspension of a law
часовая адмена закона; the suspension of
membership часовае выключэнне з членаў
(арганiзацыi)
suspension bridge  п. вicячы
мост
suspicion  n. 1. падазрэнне; have suspicions about smth. сумнявацца ў чым-н.;
I was right in my suspicion. Я меў рацыю, калi
падазраваў. 2. fml прысмак, адценне, намёк;
Add just a suspicion of cinnamon. Дадай трошкi карыцы. ♦ be beyond/above suspicion быць
вышэй усякіх падазрэнняў; be under suspicion (of) быць на падазрэнні
suspicious  adj. 1. падазроны, недаверлiвы; be suspicious about/of smth./smb. падазраваць што-н./каго-н. 2. падазроны; той,
хто выклікае падазронасць; a suspicious character цёмная асоба
suspiciously  adv. падазрона, з падазрэннем; eye smb. suspiciously глядзець на
каго-н. падазрона
sustain  v. 1. падпiраць, падтрымлiваць, падмацоўваць; надаваць слы; sustain
smb.’s hopes падтрымлiваць у кiм-н. надзеi;
sustain a conversation падтрымлiваць размо-
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swam
ву; sustain life падтрымлiваць жыццё 2. fml
вытрымлiваць, пераносiць; sustain a loss
перанесцi страту 3. law пацвярджаць; Objection sustained! Пярэчанне пацверджана!
sustainable  adj. пастаянны; sustainable economic growth пастаянны эканамчны

рост
sustenance  n. fml харчаванне, харч;
How shall we get sustenance? Як мы будзем
харчавацца?
suture1  n. med. шво
suture2  v. med. накладваць шво (на
рану)
suzerain  n. fml сюзерэнная дзяржава
svelte   adj. стройны, зграбны (пра
стан жанчыны)
SW (пісьмовае скар. ад) : 1. short waves кароткiя хвалi (радыё) 2. south-west паўднёвы захад; SW Australia Паўднёва-Заходняя Аўстралiя
swab1  n. med. 1. тампон 2. мазок; take a
swab браць мазок
swab2  v. 1. мыць (швабраю) 2. med.
выцiраць тампонам
swaddle  v. dated спавiваць, туга абкручваць
swag  n. 1. гiрлянда, фестон з кветак або
пладоў (ляпныя аздобы) 2. infml, dated хабар,
украдзеныя грошы 3. AustralE, infml паклажа, манаткi
swagger1  n. важны выгляд; фанабэрыя, задаванне; walk with a swagger хадзць

важна
swagger2  v. derog. важнiчаць; задавацца; хвалцца, выхваляцца; Don’t swagger! Не
выхваляйся!
swagger cane  n. BrE афiцэрская
палачка
Swahili  n. суахлі (мова)
swallow1  n. ластаўка ♦ one swallow
does not make a summer адна ластаўка яшчэ
не робiць надвор’е
swallow2  n. глыток; at a swallow адным глытком, залпам; take a swallow of water выпiць глыток вады
swallow3  v. 1. глытаць; хаваць; The
aircraft was swallowed (up) in the clouds.
Самалёт схаваўся ў хмарах. 2. цярпець, трываць ♦ swallow an insult праглынуць абразу;
swallow one’s words браць свае словы назад
swallow-dive  n. sport скачок у ваду ластаўкай
swallow tail  n. infml фрак
swam  past → swim2

swamp
swamp1  n. балота; багна, твань, дрыгва; a moss swamp імшара
swamp2  v. 1. залiваць, затапляць 2. засыпаць, завальваць (заявамi, пісьмамі i да т.п.);
They swamped him with questions. Яны закiдалi яго пытаннямi.
swamp blueberries  n. pl.,
bot. буяк, дурнцы
swamp maple  n. bot. чырвоны
клён
swamp fever  n. med. балотная
ліхаманка, трасца
swampland  n. багна, балотная
зямля, балацна

swamp ore  n. min. балотная руда,
лімант
swampy  adj. балоцicты, багнсты,
топкi; swampy ground топкi грунт
swan  n. 1. лебедзь; a mute swan лебедзьшыпун 2. astron. Лебедзь (сузор’е) 3. poet.
паэт, бард; the Swan of Avon бард Эйвана
(пра Шэкспiра) ♦ all his geese are swans ён
заўжды перабольшвае; у яго ўсе гусі – лебедзi
swank  v. BrE, infml, derog. хвалцца,
выхваляцца
swanky  adj. infml, derog. франтаваты;
фасонiсты; шыкоўны; swanky friends сябрыхвальк
swansong  n. лебядзная песня (перан.)
swap1  n. абмен, здзелка; do a swap
абмяняцца
swap2  v. выменьваць, абменьваць; We
swapped places. Мы памянялiся месцамi.
sward  n. lit. трава; газон; дзiрван
swarm1  n. 1. рой; чарада, плойма, гурма; а swarm of mosquitoes рой камароў
2. мноства; натоўп; a swarm of children натоўп дзяцей
swarm2  v. 1. рацца; лятаць роем, чарадой 2. тоўпiцца; swarm with smb./smth.
быць перапоўненым кім-н./чым-н.
swarm up  phr.v. узбiрацца, караскацца; swarm up a pole ускараскацца на слуп
swarthy  adj. смуглы, смуглявы; загарэлы; a swarthy complexion смуглы колер
твару
swashbuckling  adj. безразважны,
неабдуманы; шалёны; a swashbuckling tale
of adventures апавяданне пра неверагодныя
прыгоды
swastika  n. свастыка
swat  v. бiць, ляпаць, пляскаць; swat a ﬂy
прыстукнуць муху
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sweatshirt
swath, swathe1  n. lit. пракос;
паласа скошанай травы; a swathe of daffodils
across the lawn паласа нарцысаў на газоне
swathe2  v. fml бiнтаваць; захутваць,
захiнаць; спавiваць; swathed in bandages
забiнтаваны
swatter  n. хлапушка для мух
sway1  n. 1. калыханне, гайданне 2. уплыў; hold sway (over smb./smth.) fml or dated
мець найбольшую слу над кiм-н./чым-н.
sway2  v. 1. калыхаць, калыхацца; разгойдваць, гайдацца, разгойдвацца; sway to and
fro гайдацца ў розныя бак 2. пахіснуць;
мець уплыў (на каго-н./што-н.); He is too
easily swayed. Ён занадта паддаецца ўплыву.
swear1  n. клятва, бажба; прысяга
swear2  v. (swore, sworn) 1. лаяцца;
swear at smb. лаяць каго-н. 2. клясцiся, бажыцца, прысягаць; swear an oath прымаць
прысягу, даваць клятву; swear smth. (against
smb.) даваць паказаннi пад прысягаю; сведчыць (супраць каго-н.); swear by smb./smth.
клясцiся кiм-н./чым-н.; бязмежна верыць каму-н./чаму-н.; swear on the Bible клясцся на
Ббліі ♦ swear blind infml клясцся
swear in  phr.v. прыводзiць да прысягi; swear in a witness прыводзіць сведку да
прысягі
swear word  n. лаянка, непрыстойнае слова
sweat1  n. 1. пот; beads of sweat кроплі поту; break out in a sweat успацець 2. infml
цяжкая праца; it’s not worth the sweat не варта намаганняў; all of a sweat infml змоклы ад
поту; расхваляваны або спалоханы ♦ no
sweat! infml нiякай марокi!; get in a sweat
расхвалявацца, растрывожыцца
sweat2  v. 1. пацець; sweat over smth.
пацець над чым-н. (многа працаваць) ♦ sweat
blood infml працаваць да знямогi; sweat one’s
guts out працаваць да сёмага поту
sweat off  phr.v. : sweat off some
pounds скнуць некалькi фунтаў (пахудзець)
sweat out  phr.v. прапацець; sweat
out a cold прапацець як трэба, каб пазбавіцца прастуды
sweated labour  п. BrE катаржная
праца; рабочыя, якя атрымлiваюць капейкi
за катаржную працу
sweater  n. свтар

sweat gland  n. anat. потавая залоза
sweatshirt  n. спартыўная баваўняная
або трыкатажная кашуля

sweaty
sweaty  adj. 1. потны; sweaty odour пах
поту 2. тое, што выклікае паценне; a sweaty
day гарачы i вiльготны дзень; a sweaty piece
of work цяжкая праца
Swede  n. швед; шведка; the Swedes
шведы
swede  n. BrE, bot. бручка
Swedish1  n. шведская мова
Swedish2  adj. шведскi; Swedish drill
гiмнастычныя практыкаваннi на шведскай
сценцы
sweep1  n. 1. падмятанне, вымятанне;
The room needs a good sweep. Пакой трэба
добра падмесцi. 2. узмах, размах; with a sweep
of the arm узмахам рук 3. выгiб, выгiн; паварот (дарогi) ♦ at a sweep адным махам;
make a clean sweep адчапцца; атрымаць
канчатковую перамогу
sweep2  v. (swept) 1. падмятаць, вымятаць; sweep the path clear of snow расчышчаць сцежку ад снегу; sweep the chimney чысцiць комiн 2. змятаць, зрываць, зносiць; sweep
overboard змываць хваляй за борт 3. несцiся,
праносiцца, iмчацца; The car swept (up) to
the shop. Машына падрулiла да крамы.
♦ sweep smth. under the carpet ≅ хаваць канцы ў ваду
sweep along  phr.v. несцi, несцiся;
цягнуцца, распасцiрацца
sweep aside  phr.v. адштурхоўваць, адсоўваць
sweep away  phr.v. 1. змятаць;
зграбаць; змываць 2. знiшчаць; касаваць;
They swept away the old laws. Яны выкiнулi
старыя законы на сметнiк.
sweep down  phr.v. падаць каменем, падаць унз ♦ sweep down on smb. накнуцца на каго-н.
sweep off  phr.v. зрываць; The roof
was swept off. Дах сарвала. ♦ sweep smb. off
his feet ускружыць каму-н. галаву
sweep up  phr. v. 1. падмятаць,
вымятаць 2. прыбiраць (пакой)
sweeper  n. 1. падмятальшчык; падмятальшчыца 2. мятла, венiк
sweeping1  n. падмятанне, прыбіранне; a sweeping car машына для падмятання
вуліц
sweeping2  adj. шырокi; маштабны;
sweeping changes радыкальныя змены;
sweeping accusations агульныя абвiнавачваннi;
a sweeping victory поўная перамога
sweepstake  n. таталiзатар на скачках
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sweet-talk
sweet1  n. 1. BrE цукерка 2. салодкая страва, дэсерт; What’s for the sweet? Што на дэсерт? 3. pl. sweets асалода; the sweets of success радасцi поспеху 4. infml, dated дарагая,
любая; my sweet мая дарагая; мая любая
(зваротак)
sweet2  adj. 1. салодкi 2. духмяны; sweet
pea пахучы гарошак 3. свежы, прэсны; sweet
butter несалёнае масла; sweet milk свежае
малако 4. прыемны; the sweet feeling of freedom прыемнае пачуццё свабоды; sweet
dreams салодкiя мроi 5. млы, мiлагучны;
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.) захочацца;
as sweet as honey салодкі як мёд
sweet and sour  adj. ксла-сало

дкi (пра ежу)
sweet-and-twenty  adj. маладая
i прыгожая
sweet basil  n. bot. базiлк
sweetbriar  n. bot. шыпшына
sweetcherry  n. bot. чарэшня
sweet corn  n. bot. цукровая кукуруза, салодкая кукуруза
sweeten  v. 1. падсалоджваць; станавцца салодкiм 2. асвяжаць sweeten the room
праветрываць пакой ♦ sweeten the pill падсаладзць
 пiлюлю
sweetener  n. 1. саладзльнае рэчыва,
салодзіва 2. infml хабар, «удзячнасць»
sweetheart  n. dated любы, каханы;
любая, каханая, любачка (у звароце)
sweetie  n. infml 1. BrE цукерачка 2. =
sweetheart
sweetish  adj. саладкавы, саладкаваты,
саладжавы
sweetly  adv. соладка; sweetly pretty
infml чароўны
sweet marjoram  n. bot. маяран садовы
sweet-mouthed  adj. лiслвы
sweetness  n. саладосць, салодкасць
♦ be (all) sweetness and light iron. поўны
дабрабыт; дастатак
sweet oil  n. алўкавы або праванскi
алей
sweet pepper  n. bot. салодкi перац
sweet potato  n. bot. батат, салодкая бульба
sweetshop  n. кандытарская
sweet-talk  v. падлзвацца, лiслвiць;
sweet-talk smb. into smth. уцягнуць каго-н. у
што-н. лiслвым спосабам

sweet tooth
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sweet tooth  n. цяга да салодкага
♦ have a sweet tooth infml любць салодкае;
быць ласуном, ласухай
sweet william  n. bot. турэцкi
гваздзк
swell1  n. 1. хваляванне (мора), зыб 2. нарастанне, уздым, пашырэнне; a swell of panic нарастанне панікі 3. mus. знак, яказначае
нарастанне i паслабленне гуку
swell2  adj. AmE, infml шыкоўны; He’s a
swell guy. Ён хлопец хоць куды; That’s swell!
Добра! Здорава!
swell3  v. (swelled, swollen or swelled)
1. надувацца, набухаць; распухаць, успухаць;
swell with pride надуцца ад гонару; Her eyes
swelled with tears. У яе вочы ўспухлі ад слёз.
2. падымацца; The river is swollen. Рака
ўздулася.
swell up  phr.v. 1. апухаць, распухаць 2. надзiмацца, раздзiмацца
swelling  n. med. пухлна; reduce the
swelling зняць пухлну

swelter  v. знемагаць ад спякоты; lie
sweltering on a beach знемагаць ад спякоты
на пляжы
sweltering  adj. infml спякотны, душны; a sweltering day спякотны дзень
swept  past, p.p. → sweep²
swerve1  n. адхiленне (ад курсу); абмінанне
swerve2  v. 1. паварочваць рэзка ўбок;
The road swerves to the left. Дарога збочвае
ўлева. 2. адхiляцца 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. хуткi, жвавы, шпаркi; a swift
glance хуткi позiрк 2. паспешлiвы, імклвы,
iмгненны; swift to anger запальчывы; swift to
take offence вельмі крыўдлвы;

be swift to
imagine smth. быць фантазёрам ♦ as swift as
an arrow хуткi як страла
swig1  n. infml вялкi
 глыток (спiртнога);
take swigs of beer пацягваць глыткамi пва
(з бутэлькi)
swig2  v. infml пацягваць (вiно, піва і да т.п.)
swig off  phr.v. выпiць залпам
swill1  n. памыi (для свiней); бурда
swill2  v. 1. паласкаць 2. infml жлукціць,
хлябтаць
swim1  n. плаванне; go for a swim пайсц
паплаваць; have/take a swim паплаваць ♦ be
in the swim infml быць дзейным у жыцц; be
out of the swim быць не ў курсе спраў

swing
swim2  v. (swam, swum) 1. плаваць, плысцi; пераплываць; swim crawl плаваць кролем; swim with the stream плысцi па цячэнні; swim against the stream плысцi супраць
цячэння; Let’s go swimming. Давай паплаваем; He cannot swim a stroke. Ён зусiм не ўмее
плаваць. 2. залiваць; пералiвацца праз край;
Her eyes were swimming with tears. Яе вочы
былі поўныя слёз. 3. плысцi (перад вачыма);
My head swims. У мяне кружыцца галава.
4. плаўна рухацца ♦ swim between two waters лавраваць памж дзвюма крайнасцямi;
≅ кідацца памж лхам і горам; swim like a
stone ≅ плаваць як сякера
swim across  phr.v. пераплываць
swim up  phr.v. падплываць
swimmer  n. плывец; плыўчыха; a
breaststroke swimmer плывец-брасст; a longdistance swimmer плывец-марафонец; I am a
poor swimmer. Я кепска плаваю.
swimming  n. 1. плаванне; fancy
swimming фiгурнае плаванне; free-style swimming плаванне вольным стылем 2. галавакружэнне
swimming bath  n. BrE, dated закрыты басейн для плавання
swimming costume  n. BrE
купальны касцюм, купальнiк (асабліва для
жанчын)
swimmingly  adv. infml гладка, без
перашкод; Everything is going swimmingly.
Усё iдзе гладка.
swimming pool  n. басейн для плавання
swimming trunks  n. pl. плаўкi
swimsuit () n. закрыты купальнiк
swindle1  n. падман, махлярства, ашуканства; That newspaper story is a complete
swindle. Той артыкул у газеце – адзін падман.
swindle2  v. infml падманваць, ашукваць, махляваць; swindle smth. out of smb.
вымантачыць што-н. у каго-н.; I am not so
easily swindled. Мяне нялёгка ашукаць.
swindler  n. ашуканец, жулiк, махляр
swine  n. 1. (pl. swine) zool. свiння 2. infml
хам, свiння; be a swine to smb. ставiцца да
каго-н. па-хамску
swinekeeping  n. свiнаводства,
свiнагадоўля
swing1  n. 1. размах, узмах; take a swing
at the ball мах рукою (каб забіць мяч); 2. pl.
swings арэлi, гушкалка; ride on the swings
гушкацца, гайдацца 3. гайданне, гушканне;
take/have a swing гайдацца, гушкацца 4. mus.

swing
свнг (вiд джазавай музыкi), рытм свнгу

5. паварот; give the handle a swing павярнуц ь ручку; swings in mood змены настрою
♦ get in the swing (of smth.) infml прызвычаiцца да чаго-н.; go with a swing infml iсц як
па маслу; праходзіць з поспехам (пра п’есу,
забаву і да т.п.); in full swing поўным ходам,
у поўным разгары
swing2  v. 1. (swung) гушкаць, разгойдваць, калыхаць; размахваць; swing one’s
arms размахваць рукамi; swing in the wind
гайдацца на ветры 2. паварочваць; паварочвацца; вярцець; вярцецца; swing the car
round развярнуць машыну; swing the door
open расчынць дзверы насцеж; The breeze
has swung round. Вецер перамянiўся. 3. крута
мяняць (думку, настрой i да т.п.); прымаць
зусм ншы

пункт гледжання; swing constantly from pessimism to optimism пастаянна ўпадаць то ў песімзм,

то ў аптымзм
4. выконваць джазавую музыку ў стылі свнгу 5. infml дастаць (што-н.), зрабць
 (што-н.);
She managed to swing an interview with the
Prince. Яна сумела ўзяць iнтэрв’ю ў прынца.
♦ swing into action хутка дзейнiчаць; there’s
no room to swing a cat in ≅ няма дзе яблыку
ўпасцi; няма куды пеўню дзюбнуць
swing around  phr.v. развярнуцца (пра машыну)
swing bridge  n. развадны мост
swing door  n. дзверы-вярцёлкi
swingeing  adj. BrE, fml 1. агромнicты, велізарны; a swingeing majority пераважная большасць 2. моцны, ашаламляльны
(пра ўдар)
swinground  n. круты паварот; рашучы пералом (у настроі, думках і да т.п.)
swipe1  n. infml моцны ўдар; take a
swipe at the ball моцна ўдарыць па мячы
swipe2  v. infml 1. (at) моцна ўдарыць;
He swiped the ball into the ﬁeld. Ён выбiў мяч
у поле. 2. infml украсцi; сцягнуць, сперцi
(што-н.)
swirl1  n. 1. вiр, кружэнне; a swirl of dust
вiхор пылу; swirls of smoke клубы дыму; in
the swirl of modern life у вiры сучаснага
жыцця 2. завiток (валасоў), кудзер
swirl2  v. круццца ў вiры; віраваць; несцiся вiхурай; 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. шолах, шоргат, шамаценне; the swish of
silk шамаценне шоўку

640

switchman
swish2  adj. BrE, infml шыкоўны, элегантны; a swish hotel шыкоўны гатэль
swish3  v. 1. рассякаць паветра са свстам;
swish a cane размахваць кем 2. шамацець,
шоргаць, шалясцець; We swished through the
long grass. Мы з шолахам прайшлi па высокай траве.
swish off  phr.v. скошваць, збiваць са
свстам;

He swished off the tops of the nettles.
Ён збiў верхавiны крапiвы.
Swiss1  n. швейцарац; швейцарка; the
Swiss швейцарцы
Swiss2  adj. швейцарскi; Swiss cheese
швейцарскi сыр; a Swiss cottage домiк у швейцарскiм стылi, шале
Swiss chard  n. bot. мангольд, лiставыя бурак
Swiss roll  n. рулет з варэннем
switch1  n. 1. выключальнік, пераключальнік; камутатар; АmE запасны пуць (на чыгунцы) 2. пераключэнне, паварот, перамена;
a policy switch паварот у палтыцы

3. дубец,
прут, плётка
switch2  v. 1. пераключаць, мяняць (тэму
размовы, метады i да т.п.); switch the conversation перавесцi размову (з адной тэмы
на iншую); switch to modern methods перайсцна сучасныя метады 2. мяняць, мяняцца; switch places мяняцца месцамi 3. бiць,
сцябаць дубцом
switch off  phr.v. выключаць (ток);
пераключацца; switch off the light патушыць
святло; Don’t switch off. Не вешай трубку; He
began in Spanish and then switched off to English. Ён пачаў гаварыць па-iспанску, а пасля
пераключыўся на англiйскую мову.
switch on  phr.v. уключаць; switch
on the lamp уключыць лямпу
switch over  phr.v. BrE пераключаць; пераключацца; switch (the radio) over
to medium waves пераключаць радыё на сярэднiя хвалi; Could you switch the TV over?
Вы можаце пераключыць тэлевiзар?
switchback  n. 1. крутая дарога
(асабліва ў гарах) 2. амерыканскiя горкi (атракцыён)
switchblade  n. спружынны нож
switchboard  n. 1. electr. размеркавальны шчыт 2. камутатар; switchboard operators тэлефанcткi;

operate the switchboard працаваць на камутатары
switchgrass  n. bot. проса
switchman  n. (pl. -men) стрэлачнiк

switch-over
switch-over  n. 1. рэзкая змена пазцыi, погляду i да т.п. 2. пераход (на iншую
працу); He made a switch-over to teaching in
his mid-career. У сярэдзiне кар’еры ён перайшоў на выкладчыцкую працу.
swivel  v. круцць, вярцець; варочаць,
паварочваць на шарнрах; He swivelled the
telescope. Ён пакручваў тэлескоп.
swivel chair  n. крэсла-круцёлка
swizzle  n. infml кактэйль з рому з лiмонным сокам, горкай настойкаю i цукрам
swollen1  adj. 1. уздуты, раздуты; успухлы; swollen eyes апухлыя вочы 2. набрынялы; The river is swollen. На рацэ ўзняўся
лёд.
swollen2  p.p. → swell3
swoon  v. 1. dated падаць у беспрытомнасць 2. (over) дзка захапляцца, упадаць у
экстаз; All the girls are swooning over the new
boss. Усе дзяўчаты згубiлi розум ад новага
боса.
swoop1  n. падзенне ўнiз (драпежнiка на
здабычу); раптоўны налёт, нападзенне знячэўку; Inﬂuenza came down me with a swoop. Мяне звалiў грып. ♦ at one swoop адным (злачынным) ударам
swoop2  v. (on) падаць унз; налятаць, кдацца; The eagle swooped down оn its prey.
Арол стралою ўпаў на сваю здабычу; Detectives swooped on the house at dawn. На свiтанку дэтэктывы знянацку наляцелi ў хату.
swop  v. infml = swap2
sword  n. меч; шабля; шпага; рапра;
шашка; draw the sword вымаць меч, шаблю;
пачынаць вайну; sheathe the sword укладваць меч у ножны; канчаць вайну; cross the
swords скрыжаваць мячы; змагацца ♦ put
smb. to the sword lit. знiшчаць каго-н.; а/the
sword of Damocles lit. дамоклаў меч
sword dance  n. танец з шаблямi
swordﬁsh  n. zool. меч-рыба, мечанос
sword lily  n. bot. гладыёлус, шпажнiк
swordsman  n. (pl. -men) 1. фехтавальшчык 2. баец, якi валодае халоднай зброяй
swore  past → swear2
sworn1  adj. 1. : а sworn statement заява
пад прысягаю 2. верны, нязменны; а sworn
brother пабрацм; a sworn friend неразлучны сябар; a sworn enemy закляты вораг
sworn2  p.p. → swear2
swot  n. BrE, infml, derog. зубрыла
swot up  phr.v. BrE, infml, derog.
(for) зубрыць; swot up for an exam зубрыць
перад экзаменам
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symmetric(al)
swotter  n. = swot
swum  p.p. → swim2
swung  past, p.p. → swing2
swungdash  n. тыльда
sybarite  n. fml, derog. сiбарыт
sybaritic  adj. сiбарыцкi; спешчаны,
распешчаны
sycamore  n. bot. явар; платан; чынара
sycophancy  n. fml, derog. лiслвасць,
падхалмства, нiзкапаклонства
sycophant  n. fml, derog. лiслвец,
падлза; падхалм

syllabary  n. ling. складовая азбука
syllabic  adj. ling. складовы; сiлабчны; складаўтваральны; In English there are
some syllabic consonants. У англiйскай мове
ёсць некалькi складаўтваральных зычных.
syllabify  v. дзялць
 слова на склады
syllable  n. 1. ling. склад; words of one
syllable аднаскладовыя словы 2. : I know every syllable of the matter. Я ведаю кожную дэталь справы. ♦ not a syllable нi гуку, нi слова;
in words of one syllable проста, ясна, недвухсэнсоўна
syllable-timed  adj. ling. складалiчыльны (рытм)
syllabus  n. (pl. syllabuses or syllabi)
навучальная праграма, вучэбны план; be on
the syllabus быць занесеным у вучэбны план
syllogism  n. 1. logics сiлагзм; дэдуктыўны доказ 2. тонкi, хтры ход
sylph  n. 1. сiльф; сiльфда
 2. стройная,
грацыёзная дзяўчына
sylphlike  adj. грацыёзная, стройная,
зграбная (жанчына)
symbiosis  n. (pl. symbioses) biol.
сiмбiёз
symbol  n. 1. смвал,

знак; эмблема; The
cross is the symbol of Christianity. Крыж –
сiмвал хрысцiянства. The dove is a symbol of
peace. Голуб – эмблема мiру. 2. знак, умоўнае
абазначэнне; phonetic symbols фанетычныя
знакi
symbolic(аl) () adj. (of) сiмвалчны;

be symbolic of smth. сiмвалiзаваць што-н.
symbolism  n. 1. сiмвалзм 2. сiмволiка 3. сiмвалчнасць

symbolize, BrE -ise  v. сiмвалiзаваць;
паказваць сiмвалчна; The poet symbolizes his
lover with a ﬂower. Паэт параўноўвае сваю
каханую з кветкаю.
symmetric(al) () adj. сiметрычны;
the symmetrical arrangement of the gardens
сiметрычная планiроўка садоў

symmetry
symmetry  n. 1. сiметрыя 2. гармонiя;
the stately symmetry of her ﬁgure гарманчная велiчнасць яе фiгуры
sympathetic  adj. 1. (to/towards)
спачувальны, спагадлівы, добразычлвы, зычлвы; прыхльны; a sympathetic smile спачувальная ўсмешка 2. сiмпатычны; I don’t
ﬁnd her very sympathetic. Я не лiчу яе сiмпатычнаю. 3. (to) адабральны; She wasn’t sympathetic to our request. Яна не адклікнулася
на нашу просьбу.
sympathize, BrE -ise  v. (with) 1. спачуваць (каму-н.), шкадаваць (каго-н.); I sympathize with your feelings. Я падзяляю вашы
пачуццi. 2. сiмпатызаваць, добра ставiцца (да
каго-н.); sympathize with smb.’s ambition
адабраць чые-н. iмкненнi
sympathizer, BrE -iser  n. прыхль
нік; падпявала
sympathy  n. 1. (for/towards/with)
сiмпатыя; прыхльнасць;

feel sympathy for
smb. сiмпатызаваць каму-н.; I know you are in
sympathy with them. Я ведаю, вы ставiцеся да
iх прыхiльна. 2. звыч. pl. спагада, спачуванне; a man of wide sympathy спагадлiвы
чалавек; a letter of sympathy спачувальны
лiст; stir up sympathy выклікаць спачуванне;
You have my deepest sympathies. Прымiце мае
самыя глыбокiя спачуваннi. 3. узаемаразуменне; блзкасць душ, згоднасць; роднасць
♦ be in sympathy with smb./smth. fml быць у
поўнай згодзе з кiм-н./чым-н., be out of sympathy/have no sympathy with smb. fml быць
у разладзе з кiм-н.; We are out of sympathy.
Мы не разумеем адзiн аднаго.
sympathy strike  n. забастоўка
салiдарнасцi
symphonic  adj. сiмфанчны; a symphonic poem сiмфанчная паэма
symphony  n. 1. сiмфонiя; a symphony concert сiмфанчны канцэрт; a symphony
orchestra сiмфанчны

аркестр 2. гармонiя
(колераў, гукаў i да т.п.)
symposium  n. (pl. symposiums or
symposia) 1. (on) сiмпозiум; нарада па якм-н.

спецыяльным пытаннi 2. зборнiк артыкулаў
розных аўтараў на агульную тэму; contribute to a symposium падаць артыкул у зборнiк
symptom  n. 1. сiмптом; symptoms
of pneumonia сiмптомы пнеўманi 2. знешняя прыкмета; premonitory symptoms of an
earthquake прыкметы, якя папярэджваюць
пра землятрус
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syntagma
symptomatic  adj. (of) сiмптаматычны; Is inﬂation symptomatic of economic
decline? Цi не з’яўляецца iнфляцыя сiмптомам эканамiчнага заняпаду?
synagogue  n. сiнагога
sync, synch  n. infml : ♦ in sync супадаць,
быць сінхронным
synchronization  n. сiнхранiзацыя
synchronize, BrE -ise  v. 1. супадаць
у часе, сiнхранiзавацца 2. каардынаваць, узгадняць 3. паказваць аднолькавы час (пра
гадзiннiк); Let’s synchronize our watches. Давай зверым гадзiннiкi.
synchronized swimming 
n. сінхроннае плаванне
syncopation  n. mus., ling. сiнкопа
syncope  n. med. непрытомнасць
syncretism  n. ling. сiнкрэтызм
syndicate1  n. сiндыкат; a banking
syndicate банкаўскi кансорцыум; a ﬁnance
syndicate фiнансавы сiндыкат
syndicate2  v. аб’ядноўваць у сiндыкаты
syndrome  n. 1. med. сiндром, сукупнасць сiмптомаў 2. шэраг узаемазвязаных
з’яў (грамадскага жыцця); Unemployment,
inﬂation, and low wages are all parts of economic syndrome. Беспрацоўе, iнфляцыя i нiзкая зарплата – гэта праявы эканамiчнага сiндрому.
synod  n. eccl. сiнод, царкоўны сабор,
царкоўны савет
synonym  n. 1. ling. сiнонiм 2. (for)
атаясамлiванне; His name has become a synonym for probity. Яго iмя пачало атаясамлiвацца з непадкупнасцю.
synonymous  adj. 1. сiнанiмчны;
be synonymous with smth. быць сiнанiмч
ным чаму-н. 2. тоесны; Wealth is not necessarily synonymous with generosity. Багацце –
гэта неабавязкова велiкадушша.
synopsis  n. (pl. synopses) рэзюмэ,
канспект; кароткi агляд, сiнопсiс; give а synopsis of the thesis напісаць аўтарэферат
дысертацыi
synoptic  adj. 1. зводны, аглядны 2. сiнаптычны; synoptic meteorology сiнаптычная метэаралогiя; а synoptic chart/map сiнаптычная карта
syntactic  adj. ling. сiнтаксчны; syntactic differences адрозненнi ў снтаксiсе
syntagma  n. ling. (pl. syntagmas or
syntagmata) сiнтагма

syntagmatic
syntagmatic  adj. ling. сiнтагматычны; syntagmatic relations сiнтагматычныя адносiны
syntax  n. ling. снтаксiс;

the syntax of
a text снтаксiс тэксту
syntheses  pl. → synthesis
synthesis  n. (pl. syntheses) 1. снтэз;
produce smth. by synthesis вырабляць што-н.
з дапамогай снтэзу

2. спалучэнне, абагульненне; Her novels are an odd synthesis of English
reserve and Welsh emotionalism. Яе раманы –
незвычайнае спалучэнне англiйскай стрыманасцi i валiйскай эмацыянальнасцi.
synthesize, BrE -ise  v. штучна
вырабляць, сінтэзаваць
synthesizer, BrE -iser  n. сiнтэзатар
synthetic  adj. 1. штучны; сiнтэтычны; synthetic diamonds штучныя дыяменты;
synthetic rubber сiнтэтычны каўчук 2. комплексны 3. прытворны, напускны; synthetic
friendliness няшчырая дружалюбнасць 4. ling.
сiнтэтычны
syphilis  n. med. сфiлiс
syphon  n. = siphon
Syrian1  n. 1. сiрыец; сiрыйка; the Sypians сірыйцы 2. сірыйская мова
Syrian2  adj. сiрыйскi
syringa  n. bot. 1. бэз звычайны 2. язмн

садовы
syringe1  n. шпрыц, спрынцоўка; а hypodermic syringe шпрыц для падскурнага
ўпырсквання; а garden syringе садовы апырсквальнiк
syringe2  v. спрынцаваць, упырскваць;
syringe a wound прамываць рану спрынцоўкай
syrup  n. 1. сiроп; cough syrup сiроп ад
кашлю; pears in syrup грушы ў сіропе 2. ачышчаная патака; golden syrup светлая патака
syrupy  adj. 1. лпкi, густы 2. derog.
саладжавы, прыкры; It was a syrupy love-story. Гэта было сентыментальнае апавяданне
пра каханне.
system  n. 1. сiстэма; спосаб, метад; а
good system of teaching добрая сiстэма навучання; His work lacks system. У яго рабоце не
хапае сiстэмы. 2. арганзм; The poison has
passed into his system. У яго арганiзм трапіла
атрута. 3. лад, устройства; a political system
дзяржаўны лад, палiтычны лад 4. класiфiкацыя, сiстэма; the system of units phys. сiстэма вымярэнняў; the natural system chem.
перыядычная сiстэма элементаў; the metric
system метрычная сiстэма; a system of philosophy фiласофская сiстэма 5. сетка (дарог,

tablespoonful
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труб i да т.п.); a nervous system нервовая
сiстэма; a telephone system тэлефонная сетка
♦ get smth. out of one’s system infml вывесцi
што-н. з арганзма;

пазбавiцца ад якога-н.
пачуцця; I must get her out of my system. Я павiнен выкiнуць яе з галавы і з сэрца.
systematic  adj. сiстэматычны;
a systematic error сiстэматычная памылка;
be systematic in one’s work працаваць сiстэматычна
systematize, BrE -ise  v. сiстэматызаваць, прыводзiць у сiстэму; We must systematize our accounts. Мы павiнны прывесцi
нашы рахункi ў сiстэму.
systemic  adj. 1. сiстэматычны, як
адносiцца да ўсяго агранзма
 2. anat. саматычны; якўздзейнічае фiзiялагчна

systems analysis  n. сiстэмны
аналiз (аналiз арганiзацыi і функцыянавання
сiстэм)

Tt
T, t  n. 20-я літара англійскага алфавіта
♦ to a T/tee infml зусм дакладна; якраз; кропля
ў кроплю
ta  interj. BrE, infml дзякуй; say ta дзякаваць; Not that he said so much as a ta. Ён
нават і дзякуй не сказаў.
tab  n. 1. вешалка; нашыўка; пятліца (на
каўняры) 2. рахунак, чэк; pick up the tab
заплацць 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,
шалаш 2. relig. малельня, малітоўны дом; a
Mormon tabernacle малельня мармонаў
table  n. 1. стол; lay/set the table накрываць на стол 2. яда, прыём ежы; at table за
сталом, за ядою 3. табліца; a table of contents змест ♦ on the table BrE для абмеркава́ння; turn the tables (on smb.) памяняцца
ролямі (з кім-н.)
tablecloth  n. абрус, настольнік, настольніца
table d’hôte  n. табльдот, комплексны абед
tableland n. пласкагор’е, плато
tablespoon  n. сталовая лыжка
tablespoonful  n. : two tablespoonfuls of ﬂour дзве сталовыя лыжкі мук

tablet
tablet  n. 1. пліта, дошчачка (з надпісам) 2. мемарыяльная дошка 3. таблетка, пілюля 4. кавалак, плтка, брусок; a tablet of
chocolate плтка шакаладу
table tennis  n. настольны тэніс
tableware  n. сталовы посуд (відэльцы, лыжкі і да т.п.)
tabloid  n. таблоід (малафарматная
газета з кароткім тэкстам і мноствам
ілюстрацый); сенсацыйная газета
taboo  n. 1. табу 2. забарона; under a taboo пад забаронаю; enforce a taboo налажыць табу
tabula  n. (pl. tabulae) лацін., hist. дошчачка для пісьма ♦ tabula rasa нешта чыстае,
некранутае
tabular  adj. таблчны; tabular results
таблчныя вынікі; in tabular form у выглядзе
таблцы
tacit  adj. маўклвы; give tacit consent
маўклва згаджацца
taciturn  adj. маўклвы, негаварк; некамунікабельны
tack1  n. 1. кірунак; палітычная лнія; be
on the right tack быць на правільным шляху;
try a different tack паспрабаваць ншы спосаб
2. цвік з шырокай плешкай 3. шывок; tailor’s
tacks фастрыга 4. naut. галс, курс
tack2  v. 1. прыбіваць (цвіком); прышпльваць, прышпіляць (кнопкай) 2. фастрыгаваць
3. naut. паварочваць на друг галс
tack on  phr.v. infml дадаваць, дабаўляць, прыбаўляць
tackle1  n. 1. прылады; ﬁshing tackle рыбалоўныя снасці 2. sport блакіроўка
tackle2  v. 1. займацца (чым-н.); tackle
a problem брацца за праблему 2. sport перахопліваць мяч, блакіраваць мяч
tacky  adj. 1. infml мізэрны, благ; безгустоўны; нямодны 2. ліпучы, лпкі, клейкі;
tacky to the touch лпкі навобмацак
tact  n. такт; тактоўнасць; show great tact
быць вельмі тактоўным
tactful  adj. тактоўны
tactical  adj. тактычны; баявы; tactical
missiles баявыя ракеты
tactician  n. infml тактык
tactics  n. pl. тактыка; Тhis time the
tactics were different. На гэты раз тактыка была іншай.
tactile  adj. fml які адчуваецца на дотык, датыкальны; tactile organs датыкальныя
органы
tactless  adj. бестактоўны, нетактоўны
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take
tad  n. infml крыху, крышку, трохі, трошкі;
a tad more variety крышку больш разнастайнасці
tag1  n. 1. брка, метка; этыкетка, ярлык,
ярлычок; а name tag імянны знак; а price tag
цэннік 2. слова або фраза, якая далучаецца
да сказа для эмфазы; а tag question пытанне
з граматычным дадаткам 3. збтая фраза,
цытата; Latin tags лацнскія крылатыя словы
tag2  v. прычапляць; прышпльваць, прышпіляць (бірку, этыкетку і да т.п.)
tag along  phr.v. (with) хадзць
услед (за)
tag on  phr.v. дадаваць; tag a postscript on дапісаць пастскрыптум
tail1  n. 1. хвост 2. ніз; задняя частка, заднік (самалёта, каметы і да т.п.) 3. infml
шпік, шпег ♦ heads or tails? арол ці рэшка?;
have one’s tail between one’s legs infml падкурчваць хвост, баяцца; be on smb.’s tail ісц
следам; turn tail кнуцца наўцёкі; даць драпака
tail2  v. ісц следам
tail away  phr.v. меншаць, памяншацца; His voice tailed away into silence. Яго
голас (паступова) заціх.
tail off  phr.v. = tail away: The attendance ﬁgures tailed off. Наведвальнасць знізілася.
tailback  n. доўгі хвост машын, якя
патрапілі ў дарожную пробку
tailcoat  n. фрак
tail lamp  n. AmE = tail light
tail light  n. задні ліхтар (у машыне)
tailor  n. кравец (які шые для мужчын)
tailoring  n. кравецтва
tailor-made  adj. 1. зроблены на
заказ 2. (for) прыстасаваны, прыдатны; He
seems tailor-made for the job. Ён, здаецца, здатны для гэтай працы.
tails  n. pl. = tailcoat
taint1  n. 1. налёт (чаго-н.); сляды (чаго-н.); а taint of corruption элементы карупцыі 2. пляма; ганьба, загана
taint2  v. 1. fml псаваць; псавацца; a tainted reputation падмочаная рэпутацыя 2. забруджваць; забруджвацца
take  v. (took, taken) 1. браць, прымаць;
take a bath купацца; take a bus сядаць у аўтобус; take tea піць чай, піць гарбату; take
shelter хавацца 2. вадзць, вазць, насць; take
smb. home праводзіць каго-н. дадому 3. патрабаваць; Іt takes a lot of time. Гэта займае
шмат часу. 4. запсваць; мераць, вымяраць;

takeaway
take one’s temperature мераць тэмпературу
5. лічыць, разумець, меркаваць, думаць; I take
it you agree. Я лічу, што ты згодзен. ♦ be
taken ill захварэць; take advantage of smth.
скарыстоўваць што-н., выкарыстоўваць што-н.;
take a chance скарыстаць нагоду; take a cold
прастудзцца; take after smb. быць падобным да каго-н.; take an interest (in) зацікавіцца (у); take a seat сядаць; take a walk
прагульвацца; take care (of) клапаццца; take
for granted прымаць за чыстую манету; take
it easy не турбуйся; take it from me (that)...
infml павер мне, што..; take notes (of) запсваць; take notice (of) заўважаць; take offence
крыўдзіцца; take part браць удзел; take
place адбывацца; take smth. as it comes прымаць што-н. як яно ёсць; take steps/measures
прымаць меры, рабць захады; take the ﬂoor
браць слова, выступаць
take aback  phr.v. 1. здзіўляць,
збянтэжваць 2. заспець знянацку
take apart [phr.v. разбіраць на часткі
take away [phr.v. 1. math. аднімаць
2. BrE браць гарачую ежу навынас (з рэстарана)
take back [phr.v. браць назад (слова)
take down [phr.v. 1. знімаць, здымаць (са сцяны, з паліцы і да т.п.) 2. запсваць
take in [phr.v. 1. даваць прытулак
2. уключаць; змяшчаць 3. разумець, засвойваць 4. падманваць, ашукваць
take off [phr.v. 1. знімаць, здымаць
(адзенне) 2. рабць скдку 3. каправаць, імітаваць 4. узлятаць (пра самaлёт)
take on [phr.v. 1. наймаць (на працу)
2. браць на сябе (адказнасць)
take out [phr.v. 1. вымаць; вырываць
2. браць, пазычаць (у бібліятэцы) 3. выводзіць (на шпацыр) 4. AmE браць гарачую ежу
навынас (з рэстарана)
take up [phr.v. 1. прымаць (выклік)
2. забіраць (пасажыраў) 3. падкарочваць (вопратку) 4. звяртацца да каго-н. (з пытаннем,
прапановай) 5. брацца за што-н., пачынаць
справу; When did you take up teaching? Калі
ты пачаў настаўнічаць?
takeaway  adj. 1. што адпускаецца
навынас (пра ежу) 2. што адпускае навынас
(кафэ, рэстаран)
taken  p.p. → take
take-off  n. 1. узлëт, старт (самaлёта);
а take-off runway узлётна-пасадачная паласа
2. штуршок дзвюма нагамі (пры скачку)
3. infml перайманне, карыкатура
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talk
takeout  n. AmE = takeaway
takeover  n. 1. (дзяржаўны) пераварот, захоп улады 2. набыццё кантрольнага
пакета акцый; зліццё кампаній
taker  n. пакупнк
takings  n. pl. выручка, барыш; the
day’s takings выручка за дзень
talc  n. тальк
talcum powder  n. тальк, гігіенчная пудра
tale  n. 1. апавяданне; аповесць; паданне;
а romantic tale рамантычная гісторыя,
“Winter’s Tale” «Зм
 няя казка» (п’еса Шэкспiра) 2. плётка, чутка, пагалоска; It’s only a
tale. Гэта толькі плёткі. ♦ old wives’/travellers’ tales выдумкі, казкі, плёткі, небылцы;
tell tales распускаць плёткі, пляткарыць
talent  n. 1. (for) талент; а man of great
talent выключна таленавты чалавек; а person of no talent бездар, бяздарны чалавек
2. таленавтая асоба
talented  adj. таленавты, адораны
talent scout  n. шукальнік талентаў
talisman  n. талісман
talk1  n. 1. размова; double talk двухсэнсоўная размова; idle talk пустая размова;
small talk свецкая размова; have a talk пагаварыць, паразмаўляць; make talk пачынаць
размову 2. балбатня, пустая размова; It’s mere
talk! Гэта адны словы! 3. чутка, пагалоска,
плётка; There’s (some) talk of his failure. Ходзяць чуткі аб ягоным правале. 4. (on) лекцыя; даклад; She gave a talk on her visit to
Paris. Яна выступіла з паведамленнем аб
сваім візіце ў Парыж. 5. гутарка; дыялект;
жаргон; baby talk дзіцячая размова; thieves’
talk зладзейскі, блатны жаргон
talk2  v. (to/with) (about/of) 1. гаварыць,
размаўляць, гутарыць; talk of one thing and
another пагаманць пра сёе-тое; talk to oneself гаварыць сам з сабою; talk in riddles гаварыць загадкамі; talk on a subject гаварыць
на якую-н. тэму; talk to the point гаварыць
па сутнасці (пытання); talk nonsense несці
лухту; talk politics гаварыць пра палтыку;
talk scandal распускаць плёткі 2. гаварыць,
вымаўляць; talk ﬂuently гаварыць бегла;
learn to talk вучыцца гаварыць; talk Spanish
гаварыць па-іспанску 3. (on/about) чытаць лекцыю; расказваць пра што-н.; talk on the
radio выступаць па радыё ♦ talk against time
гаварыць для таго, каб выйграць час; talk big
хвалцца, выхваляцца; важнічаць; talk double-Dutch гаварыць незразумела; talk through

talkative
one’s hat infml, dated несці лухту; talk smb.’s
head off; talk smb. to death змучыць каго-н.
размовамі; Look who’s talking! infml Хто б
гаварыў!; talk (to smb.) like a Dutch uncle
рабць (каму-н.) строгую, але далікатную
вымову; talk smb. into/out of doing smth.
угаворваць/адгаворваць каго-н. зрабць/не
зрабць што-н.
talk away  phr.v. загаварыцца, забалбатацца; talk away an evening гаманць,
балбатаць увесь вечар
talk back [phr.v. пярэчыць; talk
back to one’s parents спрачацца з бацькамі
talk down [phr.v. перакрычаць (каго-н.), прымусіць (каго-н.) замаўчаць; I won’t
allow myself to be talked down. Вы не прымусіце мяне замаўчаць.
talk out [phr.v. 1. вычарпаць тэму;
дайсц да сутнасці; Let’s talk this out before we
leave. Давайце разбяромся ў гэтым да канца,
перш чым разыдземся. 2. зацягваць дэбаты,
каб адтэрмінаваць галасаванне (у парламенце)
talk over [phr.v. 1. угаворваць, пераконваць; We ﬁnally talked them over to our
way of thinking. Мы нарэшце схілілі іх на
свой бок. 2. абмяркоўваць; дыскутаваць;
Have you talked the problem over? Вы абмеркавалі праблему?
talk up [phr.v. хвалць, расхвальваць;
talk up a book рабць рэкламу кнзе
talkative  adj. гаварк, гаманк, гаварлвы, гаманлвы, балбатлвы ♦ as talkative as
a parrot балбатлвы як папугай
talker  n. 1. : He’s a good talker. Ён добры
суразмоўца. 2. гаварун; an idle talker балбатун; пустаслоў; трапло
talkie  n. dated гукавое кіно
talking point  n. тэма для размовы
talking-to  n. infml вымова; give smb.
a good talking-to прабраць каго-н.,

пагаварыць
з кім-н. як мае быць
talks  n. pl. перамовы, перагаворы; peace
talks мрныя перамовы
talk show  n. інтэрв’ю са знакамтасцю, вдным дзеячам і да т.п.; ток-шоу (па тэлебачанні)
tall  adj. высокі, рослы; How tall is he?
Якога ён росту? ♦ stand tall быць гордым,
упэўненым у сабé
tallboy  n. BrE infml высокі куфар
tall story  n. infml выдумка, небыль,
небылца
tallow  n. лой, сала; a tallow candle свечка з лою
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tankard
tally1  n. 1. падлк (у гульні); the tally of
a game вынік гульн 2. брка, квіток; налéпка
tally2  v. (with) адпавядаць; сыходзіцца,
супадаць; The lists do not tally. Спісы не сыходзяцца.
talon  n. кіпцюр, кпець; an eagle’s talons кіпцюры арла
tambourine  n. mus. бубен, тамбурын
tame1  adj. 1. свойскі, ручны; прыручаны,
утаймаваны 2. infml пакорлівы, паслухмяны
(пра чалавека) 3. infml нудны, нецікавы, банальны; а novel with a tame ending аповесць
з нудным канцом
tame2  v. прыручаць, утаймоўваць, дрэсіраваць; tame a horse аб’язджаць каня; tame
smb.’s tongue перан. укарацць чый-н. язык
tamer  n. утаймавальнік, дрэсіроўшчык
tam-o’-shanter [n. шатландскі берэт
tamp  v. трамбаваць; набіваць; tamp (down)
tobacco in one’s pipe набіваць люльку тытунём
tamper  v. (with) умешвацца; падрабляць, псаваць; This lock has been tampered
with. Нехта пакорпаўся ў замку.
tampon  n. тампон
tan1  n. 1. рудавата-карычневы колер 2. загар; get a good tan добра загарэць
tan2  v. 1. вырабляць (скуру), дубць 2. загараць 3. infml лупцаваць ♦ tan smb.’s hide
infml, dated моцна біць каго-н.; дубасіць
tandem  n. тандэм ♦ in tandem цугам,
адзн за адным
tang  n. рэзкі прысмак або пах; There was
a tang of autumn in the air. Дыхнула восенню.
tangent  n. math. тангенс ♦ ﬂy/go off
at a tangent BrE, infml пераключацца на ншую тэму
tangerine  n. bot. мандарын
tangible  adj. 1. fml як адчуваецца
на дотык, адчувальны 2. ясны, выразны; tangible proоf істотны, рэальны доказ
tangle1  n. 1. зблытаны клубок; блытанна 2. канфлкт, неразбярыха; get into a tangle пасварыцца
tangle2  v. 1. блытаць; блытацца 2. заблытваць; заблытвацца; get tangled in lies заблытацца ў хлусн 3. (with) сварыцца, канфліктаваць; звязвацца
tango  n. (pl. -os) танга (танец)
tank  n. 1. бак, цыстэрна; а petrol tank
бензабак 2. танк; а tank attack танкавая атака
tankard  n. куфель

tanker
tanker  n. танкер; а milk tanker
малакавоз; a petrol tanker бензавоз
tanner  n. гарбар, дубльшчык
tannery  n. гарбарны завод, гарбарня,
дубльня
tantalize, BrE -іse  v. мучыць (ілжывымі надзеямі)
tantamount  adj. fml раўназначны, эквівалентны, раўнацэнны; Her statement
is tantamount to a confession of guilt. Яе сцвярджэнне – амаль прызнанне віны.
tantrum  n. выбух раздражнення, істэрыка; get into a tantrum ускіпець, закацць
істэрыку
tap1  n. кран (водаправодны); beer on tap
пва з бочкі ♦ on tap пад рукою
tap2  n. лёгкі стук
tap3  v. стукаць (ціха); ляпаць (па плячы)
tap out  phr.v. выбіваць (люльку);
выстукваць (на машынцы)
tap dance  n. чачотка (танец)
tape1  n. 1. стужка, тасьма; sticky tape скотч,
клейкая стужка 2. магнітафонная стужка
tape2  v. запсваць на магнітафонную стужку
tape up  phr.v. звязваць тасьмой;
склейваць скотчам
tape deck  n. магнітафонная прыстаўка, дэка
tape measure  n. рулетка (для мерання); сантыметр (краўца)
taper1  n. кнот
taper2  v. 1. звужаць, звужваць; звужацца, звужвацца 2. завастраць; завастрацца
tape-record  v. запсваць на стужку,
плёнку
tape recorder  n. магнітафон
tape recording  n. магнітафонны
запіс; play a tape-recording праслухваць магнітафонны запіс
tapestry  n. насценны дыван, габелен
tapioca  n. тапіёка, крупы з крухмалу
tar1  n. смала, дзёгаць
tar2  v. пакрываць смалой, прасмольваць
♦ tarred with the same brush (as smb.) ≅ адным лыкам шытыя; абое рабое
tardy  adj. fml 1. павольны, марудны 2. запознены, позні; tardy progress слабы прагрэс
target1  n. 1. мішэнь, цэль; off the target
мма цэлі; the target of jokes мішэнь для кпнаў 2. мэта; а target ﬁgure/date планавая лчба/дата
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targеt2  v. (at/on) рабць каго-н. мішэнню (крытыкі, кпінаў і да т. п.)
targеt language [n. 1. мова, на
якýю робіцца пераклад 2. мова на выхадзе
(ЭВМ)
tariff  n. 1. расцэнка, прэйскурант 2. тарыф; raise tariff barriers павялчваць мытны
тарыф, падымаць мыту
tarmac  n. (скар. ад tarmacadam)
1. гудрон 2. the tarmac гудронная пляцоўка
tarnish  v. 1. цьмець, рабць цьмяным
2. няславіць, псаваць (імя, рэпутацыю і да т.п.);
tarnish one’s reputation псаваць сваю рэпутацыю
tarpaulin  n. брызент
tarry  v. lit. or dated марудзіць, затрымлівацца
tart1  n. пірог (з фруктамі, ягадамі або
варэннем); an apple tart яблычны пірог
tart2  n. infml прастытутка
tart3  adj. 1. церпкі, даўкі (пра фрукты,
ягады і да т.п.) 2. з’едлівы, рэзкі, калючы
(пра заўвагі); tart words шплькі
tart up  phr.v. : tart oneself up infml
расфуфырвацца, прыхарошвацца
tartan  n. шатландка (тканіна ў клетку);
тартан
tartar  n. 1. chem. вн
 ны камень 2. зубны
камень 3. асоба дзк ага нораву
tartare sauce  n. соус тартар
task1  n. заданне, задача, справа ♦ take
smb. to task зрабць каму-н. вымову, даць каму-н. наганяй
task2  v. fml ставіць задачу, даваць заданне; task one’s memory with details перагружаць памяць падрабязнасцямі
task force  n. mil. часовая аператыўнасць, група спецыялстаў для вырашэння
канкрэтнай задачы (таксама перан.)
taskmaster  n. брыгадзр; прараб;
наглядчык
tassel  n. 1. кутас, кутасік (аздоба) 2. bot.
катах (кукурузы, вярбы)
taste1  n. 1. смак; sweet to the taste салодкі на смак; it’s to my taste гэта мне да смаку
2. кавалачак; глыток; He had a taste of freedom. Ён адчуў смак волі. 3. густ, схльнасць;
a man of taste чалавек з густам; tastes differ
пра густы не спрачаюцца
taste2  v. 1. каштаваць (што-н.) 2. адчуваць
смак 3. мець смак, прысмак; The pie tastes
nice. Гэты пірог смачны.
tasteful  adj. зроблены з густам; tasteful furniture мэбля, зробленая з густам

tasteless
tasteless  adj. 1. нясмачны; прэсны
2. безгустоўны; tasteless jokes нетактоўныя
жарты
taster  n. дэгустатар
tasting  n. проба; a tasting room дэгустацыйная зала
tasty  adj. 1. смачны 2. BrE, infml прывабная, сімпатычная (пра жанчыну)
tat  n. BrE, infml барахло, старызна
ta-ta  interj. BrE, infml бай-бай (развітанне)
Tatar  n. татарын; татарка; the Tatars татары
tattered  adj. падраны, пашарпаны, у
рызманах; tattered clouds касматыя воблакі;
tattered clothing зусм зношанае адзенне,
лахманы
tatters  n. pl. рызманы, рыззё, лахманы
♦ in tatters разбураны ўшчэнт; Her reputation
was in tatters. Яе рэпутацыя паляцела.
tattle  v. infml, derog. пляткарыць, разводзіць плёткі; tattle a secret разбалбатаць сакрэт
tattoo1  n. 1. сігнал вячэрняй зары; beat/
sound the tattoo біць зару 2. пастукванне пальцамі; барабанны дроб
tattoo2  n. татуіроўка
tattoo3  v. татуіраваць
tatty  adj. infml пашарпаны, падраны, зношаны
taught  past, p.p. → teach
taunt1  n. кпны, ядавтая насмешка; колкасць; горкі папрок
taunt2  v. 1. гаварыць з’едліва, падколваць, падпускаць шплькі 2. зласлва папракаць,
кдаць папрокі; taunt smb. with cowardice
абвінавачваць каго-н. у баязлвасці
Taurus  n. 1. astron. Цялец (сузор’е)
2. astrol. Цялец (знак задыяка; чалавек, які
нарадзіўся пад гэтым знакам)
taut  adj. 1. туг; нацягнуты, напяты 2. напружаны (пра нервы, мышцы і да т.п.); а taut
smile ненатуральная ўсмешка
tauten  v. туга нацягваць; нацягвацца; напружваць; напружвацца
tautology  n. таўталогія
tavern  n. lit., dated таверна, карчма
tawdry  adj. 1. безгустоўны, крыклвы,
мішурны; tawdry ﬁnery мішура 2. пампезны
(пра стыль, манеры)
tawny  adj. рудавата-карычневы
tax1  n. падатак, пошліна, збор; incomе
tax падаходны падатак; national/local taxes
дзяржаўныя/мясцовыя падаткі; inheritance
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tax падатак на спадчыну; proﬁts tax падатак
на прыбытак; tax rates велічыня падаткаў;
lower/reduce tax rates памяншаць падаткі;
impose/levy a tax on smb. абкладаць падаткам каго-н. ♦ a tax on smth. цяжар, ярмо над
чым-н. This is a tax on his health. Гэта
падрывае яго здароўе.
tax2  v. 1. абкладаць, абкладваць падаткам 2. празмерна напружваць; стамляць; tax
one’s brain(s) выпрабоўвaць сябе ♦ tax smb.
with smth. fml абвінавачваць каго-н. у чым-н.
taxable  adj. якi абкладаецца падаткам; падаткаабкладальны; taxable costs устаноўленыя законам судовыя выдаткі
taxation  n. абкладанне падаткам; reduce/increase taxation змяншаць/павялчваць
падаткі
tax avoidance  n. памяншэнне
сумы падатку без парушэння закона (зрабіўшы пераразлік)
tax evasion  n. ухіленне ад уплаты
падаткаў
tax exempt  adj. вольны ад падатку, як не абкладаецца падаткам
tax-free  adj. вольны ад падаткаў;
tax-free goods тавары, за якя не трэба плацць
падатак
tax haven  n. крана з нзкімі падаткамі
taxi1  n. такс, таксоўка; call a taxi выклікаць такс; hail a taxi спыняць такс
taxi2  v. руляваць (пра самалёт)
taxi-cab  n. = taxi1
taxi rank  n. BrE стаянка такс
taxi stand  n. = taxi rank
taxman  n. (pl. -men) зборшчык падаткаў
taxpayer  n. падаткаплацельшчык
TB  (скар. ад tuberculosis) med. туберкулёз, сухоты
tea  n. 1. чай, гарбата; herb tea гарбата;
high tea ранняя сытная вячэра з гарбатай;
have tea піць чай, чаяваць; make tea заварваць чай; Two teas, please. Два кубачкi чаю,
калі ласка. 2. навар; beef tea булён ♦ not
(smb’s) cup of tea infml не даспадобы (каму-н.);
not for all the tea in China ≅ ні за якя грошы, ні ў якім разе
tea bag  n. пакецік чаю, гарбаты
tea break  n. перапынак на кубачак
гарбаты
teach  v. (taught) вучыць, выкладаць
(прадмет); а teach yourself book самавучыцель; teach smb. a lesson правучыць каго-н.;

teachable
teach school AmE працаваць у школе настаўнікам ♦ teach one’s grandmother to suck
eggs BrE, infml ≅ вучыць вучонага; teach an
old dog new tricks перавучваць каго-н. на
старасці гадоў
teachable  adj. : The boy is not teachable. Гэтага хлопца нельга навучыць.
teacher  n. настаўнік; настаўніца; выкладчык; выкладчыца; а teacher edition метадычны дапаможнік; teacher education падрыхтоўка настаўнікаў; а student teacher настаўнік-практыкант
teach-in  n. «тыч-ін», дыспут-семінар;
hold a teach-in праводзіць дыспут-семінар
teaching  n. 1. навучанне; the teaching
staff калектыў настаўнікаў; take up/go into
teaching iсц выкладаць, iсц ў настаўнікі
2. pl. teachings вучэнне, дактрына; the teachings of the church царкоўныя дагматы
teaching aid  n. наглядны дапаможнік; тэхнчны сродак навучання
teaching hospital  n. клн
 іка
пры медыцынскай вышэйшай установе
tea cloth  n. кухонны ручнк (для выцірання посуду)
tea cosy  n. чахол на імбрычак
teacup  n. кубачак для гарбаты, чайны
кубачак ♦ а storm in a teacup бура ў шклянцы вады
teadance  n. танцавальная вечарына
(з чаем)
tea garden  n. чайная або рэстаран пад
адкрытым небам
teak  n. bot. цік (дрэва)
teakettle  n. чайнік (для гатавання вады)
tea leaf  n. (pl. leaves) чайны ліст
team1  n. 1. спартыўная каманда; the home
team гаспадары поля; the visiting team каманда гасцей 2. брыгада, група (рабочых)
3. запрэжка (валоў, коней і да т.п.)
team2  v. злучацца, быць разам (у працы,
гульні)
team up  phr.v. (with) аб’ядноўвацца; супрацоўнічаць
team leader  n. брыгадзр; лдар групы
teammate  n. член той жа каманды
або брыгады
team spirit  n. дух супрацоўніцтва
teamster  n. AmE шафёр грузавіка
teamwork  n. талака, супольная праца; узаемадапамога
tea party  n. вечарына з гарбатай
teapot  n. імбрычак, чайнік для заваркі
чаю
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tear1  n. сляза; in tears заплаканы; burst
into tears расплакацца; move smb. to tears
даводзіць каго-н. да слёз
tear2  n. разрыў, дзр ка
tear3  v. (tore, torn) 1. (і)рваць; (і)рвацца
2. дзерці, разрываць; разрывацца 3. імчацца,
несціся ♦ be in a tearing hurry/rush вельмі
спяшацца; tear at smb./smth. накнуцца на
каго-н./што-н.; tear into smb./smth. нападаць
на каго-н./што-н.; tear one’s hair (out) infml
(і)рваць на сабе валасы; tear smth. apart/to
bits/to shreds разбурыць што-н. ушчэнт;
раскрытыкаваць што-н.; (be) torn between A
and B разрывацца памж дзвюма справамі
tear along  phr.v. кiнуцца, рынуцца
tear away [phr.v. вырываць; tear
oneself away (from smb./smth.) вырывацца,
адрывацца (ад каго-н./чаго-н.)
tear down [phr.v. зрываць; руйнаваць (будынкі, масты і да т.п.)
tear off [phr.v. адрываць ♦ tear smb.
off a strip/tear a strip off smb. infml рабць
каму-н. наганяй, рабць каму-н. вымову
tear out [phr.v. вырываць
tear up [phr.v. ірваць; узрываць
teardrop  n. слязнка
tearful  adj. як плача, плаксвы, слязлвы; а tearful farewell развітанне з плачам
tear gas  n. слёзатачывы газ
tearing  adj. імклвы, нястрымны; а tearing hurry шалёная спешка; а tearing beauty
рэдкая прыгажосць
tear-jerker  n. infml слязлвы фільм,
слязлвая п’еса
tearless  adj. без слёз; tearless grief журба без слёз
tear-off  adj. адрыўны (лісток)
tea room  n. BrE маленькі рэстаран, дзе
можна заказаць гaрбату або лёгкую ежу
tease  v. 1. дражнць, цвялць, кпіць 2. надакучваць; дамагацца 3. начэсваць, узбіваць
валасы
teaser  n. infml цяжкая задача, галаваломка; This one’s a real teaser! Над гэтым галаву
зломіш!
tea set  n. чайны сервз, сервз для гарбаты
tea shop  n. = tea room
teaspoon  n. чайная лыжка
teaspoonful  n. : two teaspoonfuls of
sugar дзве чайныя лыжкі цукру
tea strainer  n. стца для гарбаты
teat  n. 1. BrE соска (на бутэльцы) 2. сасок
(жывёлаў)

tea table
tea table  n. чайны столік; а tea table
conversation гутарка, размова за гарбатай
teatime  n. час вячэрняй гарбаты; at
teatime за гарбатай
tea towel  n. = tea cloth
tea-tray  n. чайны паднос
tea-urn  n. 1. кіпяцльнік (бак) 2. самавар (электрычны)
tech  n. BrE, infml (скар. ад technical college) тэхнчны каледж
technical  adj. 1. тэхнчны; a technical
education тэхнчная адукацыя 2. спецыяльны; technical terms спецыяльныя тэрміны
technical college  n. тэхнчны
каледж
technicality  n. 1. тэхнчная дэталь;
legal technicalities юрыдычныя тонкасці
2. pl. technicalities спецыяльная тэрміналогія,
спецыяльныя тэрміны
technically  adv. 1. тэхнчна; Technically, the building is a masterpiece. У тэхнічным плане гэты будынак – проста шэдэўр.
2. фармальна; He is technically literate. Фармальна кажучы, ён адукаваны.
technician  n. 1. тэхнік 2. майстар
сваёй справы; спецыялст
technicolor  n. BrE, infml яркі,
інтэнсўны колер; in glorious technicolor у
цудоўных сакавтых танах
technique  n. тэхніка; тэхнчнае майстэрства; computing technique камп’ютарная
тэхніка; display (an) excellent technique
дэманстраваць выдатнае майстэрства
techno  n. mus. тэхна (электронная
танцавальная музыка з рознымі гукавымі
эфектамі і з пульсуючым рытмам)
technocracy  n. тэхнакратыя; ідэалогія тэхнакратыі; Is Britain becoming a technocracy? Ці становіцца Брытанія краінайтэхнакратам?
technocrat  n. тэхнакрат
technological  adj. тэхналагчны;
technological knowledge спецыяльныя веды
technologist  n. тэхнолаг; інжынерна-тэхнчны работнік
technology  n. 1. тэхніка; тэхнчныя і прыкладныя навукі; medical technology медыцынская тэхніка 2. тэхналогія; high
technology сучасная тэхналогія
teddy bear  n. плюшавы мшка, мядзведзік
Teddy boy  n. BrE, infml, dated піжон,
стыляга
tedious  adj. стомны, нудны; а tedious
life нуднае жыццё
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telegram
tediousness  n. нуда, нудота
tedium  n. lit. нуда, нудота; стомленасць; relieve the tedium of expectation развеяць нуднае чаканне; two hours of endless
tedium дзве гадзны бясконцай нуды
tee  n. 1. метка для мяча (у гольфе) 2. мішэнь (у гульнях)
tee-hee  interj. хі-х (выражае іронію)
teem  v. (with) кішэць; быць багатым
(чым-н.); быць перапоўненым; It is teeming
with rain. Лье як з вядра; Fish teem in these
rivers. У гэтых рэках багата рыбы.
teenage  adj. у гадах ад 13 да 19; падлеткавы; юнацкі; teenage children падлеткі
teenager  n. падлетак; юнак; тынэйджaр
teens  n. pl. узрост ад 13 да 19; He’s in his
teens. Яму няма і дваццаці.
teeny  adj. infml малюткі, малюсенькі
teeny-bopper  n. infml, dated дзяўчынка-хпі
teeny-weeny  adj. infml = teeny
tee off  phr.v. 1. рабць першы ўдар (у гольфе); рабць першы крок 2. AmE, infml раз’юшваць, даводзіць да злосці
teepee  n. вігвам (жытло амерыканскіх
індзейцаў)
teeter  v. 1. гайдацца на арэлях 2. хістацца, калыхацца 3. пакутаваць ад сумненняў
♦ teeter on the brink/edge of smth. знаходзіцца на мяжы чаго-н.
teeter-totter  n. AmE гойданка, гушкалка, арэлі
teeth  pl. → tooth
teethe  v. праразацца, прарэзвацца (пра зубы); He is teething. У яго прарэзваюцца зубы.
teething troubles  n. pl. першапачатковыя цяжкасці (у чым-н.)
teetotal  adj. непітушчы
teetotaler  AmE = teetotaller
teetotaller  n. непітушчы
TEFL  (скар. ад Teaching English as a Foreign Language) выкладанне англйскай мовы як замежнай
tel. (пісьмовае скар. ад telephone number)) нумар тэлефона
telecast  n. тэлевізйная перадача; тэлепраграма
  n. pl.
тэлекамунікацыі
telegram  n. тэлеграма; a coded
telegram шыфраграма; a greetings telegram
тэлеграма-віншаванне; a reply-paid telegram
тэлеграма з аплoчаным адказам

telegraph
telegraph1  n. тэлеграф; a telegraph
cable тэлеграфны кабель; by telegraph тэлеграфам, па тэлеграфе
telegraph2  v. тэлеграфаваць; перадаваць па тэлеграфе
telegraph agency  n. тэлеграфнае агенцтва
telegraphese  n. «тэлеграфны стыль»
telegraphic  adj. тэлеграфны; а telegraphic code тэлеграфны код; telegraphic
address тэлеграфны/скарочаны адрас
telegraphist  n. тэлеграфст
telegraph line  n. тэлеграфная лнія
telegraph pole  n. тэлеграфны слуп
telegraphy  n. тэлеграфя; wireless
telegraphy бяздротавая тэлеграфя; радыётэлеграфя
telepath  n. тэлепат
telepathic  adj. тэлепатычны; He
must be telepathic. Ён, мабыць, тэлепат.
telepathist  n. = telepath
telepathy  n. тэлепатыя
telephone1  n. тэлефон; by telephone
па тэлефоне; а public telephone/coin-operated telephone тэлефон-аўтамат; а plug-in telephone перано сны тэлефо н; a room-toro om/house telephone унутраны тэлефон; on
the telephone па тэлефоне; You are wanted on
the telephone. Табе тэлефануюць. ♦ be on the
telephone 1) BrE мець тэлефон 2) гаварыць
па тэлефоне
telephone2  v. званць па тэлефоне; тэлефанаваць; telephone news to smb. перадаваць каму-н. навны па тэлефоне
telephone book  n. тэлефонны даведнік
telephone booth  n. тэлефонаўтамат, тэлефонная будка
telephone box  n. BrE = phone
box
telephone directory  n. = telephone book
telephone exchange  n. тэлефонная станцыя
telephone kiosk  n. BrE = phone
box
telephone message  n. тэлефанаграма
telephone number  n. нумар тэлефона
telephone operator  n. тэлефанст; тэлефанстка
telephone pole  n. тэлеграфны
слуп
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tell
telephone receiver  n. тэлефонная трубка, слухаўка
telephone set  n. тэлефонны апарат
telephone subscriber  n.
абанент, уладальнік тэлефона
telephone system  n. тэлефонная сетка
telephonist  n. BrE = telephone operator
telephotography  n. тэлефатаграфія
telephoto lens  n. тэлеаб’ектыў
teleprinter  n. тэлетайп
telescope1  n. тэлескоп
telescope2  v. 1. скарачаць; telescope
a four-year course into three years прайсц
чатырохгадовы курс за тры гады 2. высоўваць, рассоўваць; складаць, складваць
telescopic  adj. 1. тэлескапчны; а
telescopic sight тэлескапчны прыцэл; а telescopic riﬂe стрэльба з аптычным прыцэлам
2. бачны праз тэлескоп; telescopic stars зоркі, не бачныя няўзброеным вокам 3. высоўны, складны; telescopic tumblers складныя
шклянкі; a telescopic umbrella складны парасон
teletypewriter  n. AmE = teleprinter
televiewer  n. тэлеглядач
televise  v. транслраваць па тэлебачаннi; The Olympic Games are always televised. Алімпійскія гульні заўсёды паказваюць
па тэлебачанні.
television  n. 1. тэлебачанне; a television commentator тэлекаментатар; a television diary праграма перадач; a television
series/serial тэлесерыял 2. тэлевзар ♦ on
(the) television па тэлебачанні
television picture tube  n.
кінескоп
television set  n. тэлевзар
telex1  n. тэлекс
telex2  v. паведамляць па тэлексе
tell  v. (told) 1. гаварыць, казаць; расказваць, апавядаць; tell smb. a lie хлусіць каму-н.
2. загадваць, распараджацца 3. адрозніваць,
распазнаваць 4. (on/upon) адбівацца (на)
♦ tell me another! infml яшчэ што скажаш!
(я не веру); tell tales (about smth./on smb.)
BrE разводзіць плёткі (аб чым.н./ кім-н.); to
tell the truth infml праўду кажучы; you can
never tell / there’s no telling/ who can tell?
хто ведаe?
tell off  phr.v. infml адчытаць, прабраць;
аблаяць

teller
teller  n. 1. каср; касрка (у банку) 2. лічыльнік галасоў (у Брытанскім парламенце)
3. апавядальнік, расказчык
telling  adj. эфектны; моцны; These are
telling ﬁgures. Гэтыя лічбы гавораць пра многае.
telling-off  n. BrE, infml вымова, наганяй, прачуханка, прачуханец; give a tellingoff даваць каму-н. прачуханца
telltаlе1  n. infml паклёпнік, нагаворшчык; даносчык; пляткар; пляткарка
telltаlе2  adj. як сведчыць (пра што-н.);
як выдае (што-н.); telltаlе clues шматзначныя улкі
telly  n. BrE, infml тэлік; on telly па тэліку
temper1  n. 1. нораў, характар; He has a
quick temper. Ён мае гарачы нораў. 2. настрой; гумор; ﬂy/get into a temper раззлавацца ♦ keep/lose one’s temper валодаць сабой/
выходзіць з сябе
temper2  v. 1. загартоўваць метал 2. рэгуляваць; змякчаць; temper one’s enthusiasm
стрымлівацца
tempera  n. тэмпера, тэхніка жывапісу тэмпернымі фарбамі
temperament  n. тэмперамент; нораў; а роеtical temperament паэтычная натура; have а lot of temperament капрызіць,
капрызнічаць; паказваць нораў; She has a
nervous temperament. Яна вельмі нeрвовая.
temperamental  adj. 1. арганчны; He has a temperamental dislike for such
work. Ён арганічна не трывaе такую працу.
2. тэмпераментны; неўраўнаважаны, імпульсўны; My car is a bit temperamental. Мая машына крыху наравістая.
temperance  n. 1. fml стрыманасць;
temperance in eating стрыманасць у ядзе
2. непітушчасць; a temperance society суполка непітушчых; a temperance hotel гатэль, у
якм не прадаюць алкагольныя напоі
temperate  adj. 1. памяркоўны; умераны; а temperate climate умераны клмат
2. стрыманы; лагодны; Be more temperate in
your language. Сачы за сваёй мовай.
temperature  n. тэмпература; get/
have/run a temperature мець павышаную
тэмпературу; take smb.’s temperature мераць
каму-н. тэмпературу
tempest  n. бура; навальнца ♦ а tempest in a tea-pot AmE бура ў шклянцы вады
tempestuous  adj. бурлвы, бурны; навальнчны; парывісты, гвалтоўны (пра
вецер); tempestuous political debates гарачыя палітычныя дэбаты
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tenacious
template  n. шаблон; мадэль; калбр;
лякала; узор
temple1  n. святыня, храм; go to temple
AmE ісц на малебен (у сінагогу)
temple2  n. скронь
tempo  n. (pl. tempos or tempi) тэмп;
рытм; in waltz tempo у рытме вальса; the
tempo of modern living тэмп сучаснага жыцця
temporal  adj. 1. свецкі; людск; the
lords temporal свецкія члены палаты лордаў
2. часовы, мінучы; the temporal and the
eternal тленнае і вечнае; a temporal pause
ling. тэмпаральная паўза; a temporal clause
ling. даданы сказ часу 3. anat. скроневы; a
temporal vein скроневая вéна
temporarily  adv. часова; put off
the work temporarily адкладваць на некаторы час працу
temporary  adj. часовы; а temporary job часовая праца
temporize, BrE -ise  v. fml цягнуць
час, марудзіць; temporize with smb. ісц на
капрамс з кім-н.
tempt  v. 1. (into) спакушаць; The devil
tempted him. Яго падбіў д’ябал. 2. вабіць; надзіць; I was tempted to leave. Мне карцела
сысці. ♦ tempt fate/providence выпрабоўваць
лёс; шукаць бяды
temptation  n. спакушэнне; спакуса;
lead smb. into temptation уводзіць каго-н. у
спакусу; yield/give way to temptation паддавацца спакусе; resist the temptation стрымлівацца ад спакусы
tempted  adj. схльны; I’m very temptеd to sell my house. Я схільны прадаць свой
дом.
tempter  n. 1. спакуснік 2. the Tempter
д’ябал, сатана
tempting  adj. спакуслівы; прынадны;
прывабны; It sounds tempting. Гэта гучыць
прывабна.
temptress  adj. спакусніца
ten  num, n. дзесяць, дзясятак; in tens/ten
at a time дзясяткамі ♦ ten to one верагодна,
хутчэй за ўсё, дзесяць супраць аднаго
tenable  adj. трывалы, надзейны (пра
пазіцыю); The post is tenable for three years.
Гэтую пасаду можна займаць тры гады.
tenacious  adj. 1. fml вязкі, лпкі, клейкі; tenacious clay клейкая глна 2. упарты,
настойлівы; tenacious courage непахсная
мужнасць 3. учэпісты; а tenacious memory
трывалая памяць

tenacity
tenacity  n. fml 1. вязкасць, клейкасць
2. упартасць, настойлівасць 3. учэпістасць;
tenacity of purpose мэтанакіраванасць
tenancy  n. 1. валоданне, уладанне (нерухомай маёмасцю); а tenancy in common
сумеснае валоданне 2. валоданне на правах
арэнды; the tenancy of land валоданне зямлёю; hold a life tenancy of smth. мець пажыццёвае права валодання чым-н.
tenant  n. 1. уладальнік нерухомай маёмасці 2. арандатар; кватарант; а tenant at
will бестэрміновы арандатар
tench  n. лінь (рыба)
Ten Commandments  n. pl.
bibl. the Ten Commandments Дзесяць Запаведзяў
tend1  v. 1. даглядаць; клапаццца; пасвіць;
tend one’s plants даглядаць раслны 2. AmE
прыслугоўваць, абслугоўваць; tend the store
абслугоўваць пакупнікоў; tend on smb.
прыслугоўваць каму-н. за сталом
tend2  v. 1. мець тэндэнцыю, схльнасць;
It tends to rain. Магчыма, будзе дождж. 2. (to/
towards) ісц ў пэўным напрамку, кіравацца
(пра курс); Prices are tending upwards. Цэны
растуць.
tendency  n. (to/towards) тэндэнцыя,
схльнасць; There is a tendency for the weak
vowels to disappear in English. У англійскай
мове слабыя галосныя маюць тэндэнцыю
знікаць.
tendentious  adj. fml тэндэнцыйны;
прадузяты; а tendentious report тэндэнцыйны даклад
tender1  n. 1. comm. дагавор-падрад, тэндaр 2. тэндар (на чыгунцы)
tender2  n. прапанова; а loan tender
прапанова даць пазыку; put out/make a tender for smth. зрабць якую-н. прапанову
tender3  adj. 1. кволы, слабы, далікатны;
tender health слабае здароўе; tender shoots
кволыя парасткі; a tender situation далікатнае становішча; That’s rather a tender subject.
Гэта даволі далікатнае пытанне. 2. чуллвы;
а tender wound незагойная рана 3. чулы,
спагадлівы; а tender heart чулае сэрца 4. пяшчотны, ласкавы, мяккі; tender love пяшчотнае каханне; а tender touch лёгкі дотык 5. мяккі (пра мяса) 6. : tender blue даліка тнабла к тны (колер) ♦ at a tender age у
маладым узросце
tender4  v. fml прапаноўваць; tender for
smth. падаваць заяўку на што-н.; tender one’s
resignation падаваць у адстаўку
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tense
tenderfoot  n. (pl. tenderfoots or
tenderfeet) AmE, infml навічок, «зялёны»
tender-hearted  adj. мяккасардэчны, добры; чулы, чуллвы
tenderize, BrE -ise  v. адбіваць (біфштэкс); вытрымліваць у воцаце (шашлык)
tenderloin  n. выразка (пра мяса),
філе
tenderly  adv. ласкава, далікатна, пяшчотна; чула, чуллва
tenderness  n. 1. пяшчота; чуласць,
чуллвасць; далікатнасць 2. слабае здароўе;
хваравтасць
tendon  n. сухажылле; strain a tendon
расцягваць сухажылле; Achilles tendon ахлава сухажылле
tendril  n. 1. bot. вусік (раслны) 2. lit.
завіток (валасоў)
tenement  n. кватэра або пакой, як
здаецца ў арэнду; tenement to let здаецца
кватэра (аб’ява)
tenet  n. fml дагмат, прынцып; перакананне; the tenets of the Christian faith прынцыпы хрысціянскай веры
tenfold  adv. у дзесяць разоў больш, у
дзесяцікратным памеры; tenfold stronger
намнога мацнейшы
tenner  n. BrE, infml дзесяціфунтавы банкнот
tennis  n. тэніс; play tennis іграць у тэніс
tennis court  n. тэнісны корт
tennis elbow  n. «тэнісны локаць»
(запаленне сустава ад гульні ў тэніс)
tennis player  n. тэнісст; тэнісстка
tennis racket  n. тэнісная ракетка
tennis shoes  n. pl. тэнісоўкі
tenor1  n. fml 1. ход, напрамак; накірунак;
the tenor of his life уклад яго жыцця 2. агульны сэнс, змест; the tenor of his remarks агульны сэнс ягоных заўваг; grasp the tenor of
smth. зразумець сэнс чаго-н.
tenor2  n. mus. тэнар; an operatic tenor
оперны тэнар
ten pence  n. дзесяць пенсаў
tenpin bowling  n. sport кегельбан-аўтамат, боўлінг
tense1  n. ling. час (граматычны); the present tense цяперашні час
tense2  adj. 1. туг; нацягнуты, натужаны,
напяты; tense muscles тугя цяглцы 2. напружаны; а tense atmosphere напружаная атмасфера; tense vowels ling. напружаныя галосныя
tense3  v. напружваць; напружвацца; be/
get tensed up быць/станавцца напружаным;

tensile
He tensed up his muscles for the leap. Ён увесь
падабраўся для скачка.
tensile  adj. tech. расцяжны; а tensile
strain дэфармацыя пры расцяжэнні; tensile
force сла напружанасці
tension  n. 1. нацяжэнне; напятасць, нацягнутасць (струны, вяроўкі і да т. п.) 2. напружанасць; няёмкасць, нязручнасць; tensions in the family сваркі ў сям’; racial tensions расавыя супярэчнасці 3. eleсtr. напружанне
tent  n. палатка; намёт, шацёр; put up/
pitch a tent ставіць палатку/разбіваць палатку
tentacle  n. 1. zool. шчупальца 2. bot.
вусік
tentative  adj. 1. пробны; нясмелы;
няўпэўнены; а tentative suggestion нерашучая прапанова 2. папярэдні (пра дамову)
tenterhooks  n. pl. : ♦ be on tenterhooks пакутліва чакаць (чаго-н.); ≅ сядзець
як на іголках
tenth  num., п. дзясяты; дзясятая частка;
He is in his tenth. Яму дзясяты гадок. ♦ the
tenth wave дзявяты вал
tent peg  n. калок для палаткі
tenuous  adj. 1. тонкі; а tenuous thread
тонкая нтка 2. слабы; а tenuous difference
нязначная розніца; а tenuous claim пусцяковае патрабаванне
tenuously  adj. слаба; The two ideas
are only tenuously connected. Паміж гэтымі
дзвюма ідэямі амаль няма сувязі.
tenure  n. 1. уладанне, валоданне; тэрмін
валодання; security of tenure гарантыйнае
права на арэнду 2. тэpмін знаходжання (на
пасадзе); тэрмін паўнамоцтваў; his four-year
tenure as President яго чатырохгадовы тэрмін на пасадзе прэзідэнта
tepee  n. = teepee
tepid  adj. цеплаваты; tepid soup амаль
халодны суп; a tepid interest умераны інтарэс
tercentenary  n. трыста гадоў, трохсотгоддзе
term  n. 1. тэрмін, выраз 2. семестр; чвэрць
3. тэрмін, час, перыяд; a presidential term
тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў ♦ in the
long/short term за доўгі/кароткі час
termagant  n. сварлвая жанчына,
мегера, фурыя
terminable  adj. fml абмежаваны ў
часе; тэрміновы; The contract is terminable in
ten years. Кантракт заканчваецца праз дзесяць
гадоў.
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terrestrial
terminal1  n. 1. канцавая станцыя;
Terminal І канцавая станцыя нумар адзн
2. tech. увод, вывад, клема 3. comput. тэрмінал; a display terminal тэрмінал з дысплеем;
a remote terminal дыстанцыйны тэрмінал
terminal2  adj. 1. смяротны, невылечны; а terminal case смяротна хворы; be in a
terminal state быць у перадсмяротным стане
2. канцавы, заключны; а terminal tone ling
тэрмінальны тон 3. семестравы; terminal
examinations экзаменацыйная сесія ў канцы
семестра
terminally  adv. невылечна; terminally ill невылечна хворы
terminate  v. fml канчаць, заканчваць; заканчвацца; terminate a marriage касаваць шлюб; terminate a pregnancy перапыняць цяжарнасць
termination  n. fml 1. канец; завяршэнне; the termination of a journey канец
падарожжа; bring smth. to termination давесці што-н. да канца, заканчваць што-н.; the
termination of a lease сканчэнне тэрміну
арэнды 2. med. аборт 3. ling. канчатак (слова); канцавая лтара або канцавы склад
terminology  n. тэрміналогія
terminus  n. (pl. termini) канцавая
станцыя (аўтобусная або чыгуначная)
termite  n. zool. тэрмт
terms  n. pl. 1. умовы; terms of a treaty/
an agreement умовы дамовы/дагавора 2. адносіны ♦ be on good/friendly terms (with
smb.) быць у добрых/прыязных адносінах
(з кім-н.); come to terms (with smb.) прыйсц
да згоды, прымірыцца (з кім-н.); in terms of
smth. з пункта погляду чаго-н.
tern  n. zool. крачка (птушка)
terrace  n. 1. насып 2. трыбуна стадыёна
3. тэраса, веранда 4. BrE шэраг дамоў у адным блоку
terraced house  n. BrE дoм у блоку,
дом-тэраса
terracotta  n. тэракота
terra ﬁrma  n. лацін. суша, кантынент; terra ﬁrma incognita невядомая крана
terrain  n. fml мясцовасць, тэрыторыя;
mountainous terrain гарыстая мясцовасць
terra incognita  n. лацін. невядомая галіна (ведаў)
terrapin  n. zool. вадзяная чарапаха
terrestrial  adj. 1. зямны; наземны;
terrestrial parts of the world суша; a terrestrial globe зямны шар; глобус; а terrestrial

terrible
telescope наземны тэлескоп 2. zool., bot. сухаземны (пра жывёлу, расліну)
terrible  adj. 1. жудасны, жахлвы; terrible news жахлвыя навны 2. страшэнны;
незвычайны, кашмарны; а terrible frost страшэнны мароз; He is a terrible bore. Ён невыносны зануда. 3. infml вельмі, надзвычай кепскі; I’m terrible at tennis. Я вельмі кепскі
тэнісіст.
terribly  adv. 1. страшэнна, жахлва, жудасна; be terribly afraid of smth. страшэнна
баяцца чаго-н. 2. infml вельмі; I’m terribly
sorry! Я вельмі шкадую!
terrier  n. тэр’ер (парода сабак); а Scotch
terrier скотч-тэр’ер
terriﬁc  adj. 1. жудасны, страшэнны;
а terriﬁc explosion жудасны выбух 2. infml
цудоўны, выдатны; It sounds terriﬁc! Гучыць
цудоўна!
terriﬁcally  adv. infml вельмі, надзвычай; terriﬁcally rich вельмі багаты
terriﬁed  adj. (of, at) баязлвы, напужаны, перапалоханы; I’m terriﬁed of the dark.
Я баюся цемры; I’m terriﬁed at the thought of
being alone. Мне страшна ад думкі застацца
адной.
terrify  v. пужаць, палохаць (моцна);
terrify smb. to death запалохаць каго-н. да
смерці
terrine  п. франц. халодная страва з мяса птушкі, рыбы і г. д.
territorial  adj. тэрытарыяльны;
territorial waters тэрытарыяльныя воды
territory  n. 1. тэрыторыя; inviolable
territory непарушная, недатыкальная тэрыторыя 2. зямля; мясцовасць, раён; абшар зямл;
fertile territory пладародная мясцовасць
3. Territory тэрыторыя (адміністратыўная
адзінка ў ЗША, Канадзе, Аўстраліі, што не
мае права штата або правінцыі) 4. галіна,
сфера (навукі); That is his territory. Гэта яго
поле дзейнасці.
terror  n. 1. жах, страх, жудасць; strike
terror into smb. выклікаць у каго-н. страх
2. тэрор 3. infml гора, бяда; страхоцце; My
son is a real terror! Мой сын – проста бяда!; а
holy terror infml асоба з цяжкім характарам;
надакучлівае дзіця
terrorism  n. тэрарызм; international terrorism міжнародны тэрарызм
terrorist  n. тэрарыст; тэрарыстка;
terrorist attacks тэрарыстычныя акты
terrorize, BrE -ise  v. тэрарызаваць;
запалохваць; terrorize smb. into smth./doing
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test drive
smth. прымушаць каго-н. тэрорам зрабць
што-н.
terror-stricken  adj. ахоплены жахам
terror-struck  adj. = terror-stricken
terry  п. выцяжны ворс; terry cloth махровая тканна (для ручнікоў, халатаў і да т.п.)
terse  adj. сцслы, кароткі (пра стыль); а
terse reply лаканчны адказ; terse lines скупыя радк
tertiary  adj. трацчны; the Tertiary era
кайназойская эра; tertiary education BrE
вышэйшая адукацыя; tertiary burns med.
апёкі трэцяй ступені; a tertiary stress ling.
дадатковы націск (у амерыканскім варыянце
англійскай мовы)
TESL  (скар. ад Teaching English as a Second Language) выкладанне англйскай мовы як другой
ТESOL  (скар. ад Teaching English to Speakers of Other Languages) выкладанне англйскай мовы як замежнай
tesselated  adj. мазачны; а tesselated pavement мазачныя ходнікі; мазачны
тратуар
test1  n. 1. выпрабаванне; проба, праверка,
аналіз; тэст; а test ﬂight выпрабавальны палёт 2. кантрольная работа, тэст; а driving
test іспыт на правы кіроўцы 3. мерка, крытэрый ♦ put smth./smb. to the test выпрабоўваць, правяраць што-н./каго-н.; stand the test
of time вытрымліваць праверку часам
test2  v. 1. выпрабоўваць; правяраць; test
smb.’s eyesight правяраць чый-н. зрок
2. тэсцраваць, праводзіць кантрольную работу; test smb. on smth. тэсцраваць каго-н. па
чым-н. ♦ test the waters правяраць сітуацыю
testament  n. 1. relig. запавет; the
New/Old Testament Новы/Стары Запавет
2. завяшчанне; the last will and testament
law апошняе завяшчанне
testamentary  adj. fml завяшчальны; а testamentary estate маёнтак, як перадаецца паводле завяшчання
testator  n. law завяшчальнік
testatrix  n. law (pl. testatrices) завяшчальніца
test ban  n. пагадненне аб забароне
выпрабавання ядзернай зброі
test case  n. law справа (якая мае прынцыповае значэнне для вырашэння аналагічных выпадкаў, праблем); справа-прэцэдэнт
test drive1  n. пробная паездка (на
машыне)

test drive
test drive2  v. (test drove, test driven)
рабць пробную паездку (на машыне)
tester  n 1. выпрабавальнік; лабарант
2. выпрабавальны прыбор, тэстар
testiﬁer  n. сведка
testify  v. 1. сведчыць, даваць паказанні; testify against/in favour of smb. даваць
паказанні супраць/на карысць каго-н. 2. пацвярджаць; testify to the truth пацвярджаць
свамі паказаннямі сапраўднасць (чаго-н.)
testimonial  n. характарыстыка;
атэстат; пасведчанне; a testimonial from
a teacher рэкамендацыя ад настаўніка
testimony  n. 1. (to) сведчанне, доказ
(чаго-н.); in testimony of our respect у доказ
нашай пашаны 2. law паказанне (сведак);
a false testimony ілжывае паказанне; His
smile was a testimony of his disbelief. Ягоная
ўсмешка сведчыла пра недавер.
test match  n. sport міжнародны
матч па крыкеце або рэгбі
test pilot  n. лётчык-выпрабавальнік
test tube  n. прабрка; a test tube
baby дзіця, аплодненае ў прабрцы, «дзіця з
прабркі»
testy  adj. lit. раздражняльны; запальчывы; a testy temper запальчывасць; grow testy
раздражняцца
tetanus  n. med. слупняк
tetchy  adj. lit. раздражняльны, крыўдлвы; There’s no need to be so tetchy. Няма чаго
крыўдаваць.
tête-a-tête  n. франц. тэт-а-тэт, спатканне, сустрэча або размова сам-насам;
have a tête-a-tête with smb. паразмаўляць самнасам з кім-н.
tether1  n. вяроўка, прывязь, путы ♦ come
to the end of one’s tether infml дайсц да
канца; дайсц да крайнасці
tether2  v. прывязваць (жывёліну); He
tethered his horse to a tree. Ён прывязаў каня
да дрэва.
Teutonic  adj. тэўтонскі; прагерманскі; the Teutonic Order Тэўтонскі/ Нямецкі ордэн; the Teutonic Knights рыцары-тэўтонцы
Texan  n. тэхасец
text  n. 1. тэкст; рэдакцыя; a revised text
выпраўлены, адрэдагаваны тэкст; text linguistics ling. лінгвстыка тэксту 2. арыгінал,
аўтэнтык; аўтэнтычны тэкст; restore the text
of “Beowulf” aднавць тэкст «Беавульфа»
3. relig. тэкст, урывак; цытата з Ббліі; the received text кананчны тэкст Евангелля
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thanks
4. падручнік, навучальны дапаможнік; elementary texts on linguistics падручнікі па
ўводзінах у мовазнаўства
textbook  n. падручнік; а textbook on
biology падручнік па біялогіі; а textbook
example хрэстаматыйны прыклад
textile1  n. 1. тканна; тэкстыль 2. pl.
textiles тэкстыльная прамысловасць; get a
job in textiles атрымаць працу ў галіне тэкстыльнай прамысловасці
textile2  adj. тканы; ткацкі; the textile
art ткацтва
textual  adj. тэкставы; textual criticism тэксталогія, філалагчная крытыка тэксту; a textual error памылка ў тэксце
texture  n. 1. ступень шчыльнасці, грубасці тканны; а shirt of ﬁne texture кашуля з
тонкай тканны; the texture of verse тканна
верша 2. будова (тканіны) 3. тэкстура, структура; the texture of a plant будова раслны
thalidomide  n. med. талідамд
(транквілізатар са шкодным пабочным уздзеяннем); thalidomide babies ахвяры талідамду
than  conj. 1. за; чым; It was worse
than I’d expected. Гэта было горш, чым я чакаў. 2. як, кал; no sooner…than як толькі; No
sooner had they left than the problems started.
Як толькі яны пайшлі, пачаліся праблемы;
rather than хутчэй чым; He would die rather
than yield. Ён хутчэй памрэ, чым саступіць.
2. як, акрамя; апроч, апрача; any person
other than himself любы, акрамя яго; none
other than не хто ншы, як; аnywhere else
than at home хоць дзе, толькі не дома.
thank  v. дзякаваць ♦ Thank you! Дзякую вам!; Thank you very much! Вялікі вам
дзякуй!; thank God/goodness/heaven(s)! дзякуй Богу!; thank one’s lucky stars павіншаваць сябе з поспехам; thank one’s luck for
smth. дзякаваць лёсу за што-н.
thankful  adj. (to) удзячны; а thankful heart удзячнае сэрца; endlessly thankful
бясконца ўдзячны
thankfully  adj. на шчасце, слава богу; Thankfully, it’s at last stopped raining. Слава богу, дождж спыніўся.
thankless  adj. няўдзячны; а thankless role няўдзячная роля
thanks  n. pl. удзячнасць, падзяка; give
thanks дзякаваць; return thanks аддзякаваць; чытаць малтву (перад ядой або пасля
яды) ♦ (many) thanks! (вялкі, шчыры) дзякуй!; thanks to smb./smth. дзякуючы каму-н./

thanksgiving
чаму-н.; no thanks дзякуй, не трэба (формула
ветлівай адмовы)
thanksgiving  n. падзяка; дзякаванне; Thanksgiving (Day) Дзень падзякі Богу (чацвёрты чацвер лістапада ў ЗША, другі
панядзелак кастрычніка ў Канадзе)
thank-you letter  n. ліст з падзякай
that1  pron. (pl. those) 1. той, тая, тое;
гэты, гэта 2. як, што; This is the girl that
I saw. Вось дзяўчына, якую я бачыў; by that
гэтым самым; What do you mean by that? Што
вы маеце на ўвазе? ♦ that is (to say) а менна,
гэта значыць, менавта; that’s that! нічога не
зробіш!; вось так!; that’ll do! хопіць!; досыць!;
that’s right! правільна!; that’s more like it! гэта ншая справа!; oh that! во каб!; like that
такм чынам
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 разок!; except that акрамя таго, што; It is right
except that all the accents are omitted. Правільна, калі не лічыць таго, што прапушчаны ўсе
націскі.
thatch1  n. 1. страха (з саломы, трыснягу
і да т.п.) 2. infml густыя валасы, чупрына
thatch2  v. крыць страху саломаю, трыснягом, трысцём
thatcher  n. страхар
that’s  infml скар. ад that is
thaw1  n. 1. адлга; а silver thaw галалёд,
галаледзіца; A thaw has set in. Пачалася адліга. 2. пацяпленне (у адносінах); а political
thaw паслабленне ў палтыцы
thaw2  v. 1. адтаваць, адтайваць; раставаць;
растайваць 2. размарожваць; размарожвацца;
растапляць; растапляцца; The ice has thawed.
Лёд растаў; Frozen peas thaw quickly. Зялёны
гарошак хутка размарожваецца. 3. станавцца сардэчным, дружалюбным; Some minutes
later the atmosphere began to thaw. Праз некалькі хвілін атмасфера стала больш дружалюбнай.
the  азначальны артыкль; the roof of
the house страха (гэтага) дома; the poet
Keats паэт Кітс; the Paris of my youth Парыж маёй маладосці; Peter the Great Пётр Вялкі; the Jordans Джорданы, сям’я Джорданаў; the wounded параненыя; the one той cамы; the Welsh валйцы ♦ 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 лепей
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them
theater  AmE = theatre
theatre  n. 1. тэатр; an open-air theatre
тэатр пад адкрытым небам; the theatre of the
absurd тэатр абсурду; а theatre bill тэатральная афша; go to the theatre хадзць у тэатр;
frequent theatres быць тэатралам 2. the theatre тэатральнае мастацтва; тэатр; Goethe’s
theatre тэатр Гётэ; She wants to go into the
theatre. Яна хоча стаць актрысаю. 3. BrE аперацыйная; а theatre sister аперацыйная сястра 4. fml поле дзеянняў (асабліва ваенных);
Europe was the theatre of the First World War.
Еўропа стала тэатрам ваенных дзеянняў
падчас Першай сусветнай вайны.
theatregoer  n. тэатрал; тэатралка
theatregoing  п. наведванне тэатраў; the theatregoing public тэатральная публіка
theatre-in-the-round  n. круглы
тэатр (з арэнай або сцэнай у цэнтры залы)
theatrical  adj. 1. тэатральны, сцэнчны; а theatrical agent імпрэсарыа, антрэпрэнёр; a theatrical company тэатральная трупа;
theatrical scenery тэатральныя дэкарацыі; a
theatrical column тэатральны раздзел; тэатральная калонка (у газеце) 2. ненатуральны,
пазёрскі, паказны; theatrical manners тэатральныя манеры; a theatrical declamation меладраматычная дэкламацыя
theatrically  adv. 1. тэатральна;
theatrically talented students студэнты з добрымі акцёрскімі данымі 2. ненатуральна,
тэатральна, напышліва
theatricals  n. pl. тэатральныя пастаноўкі; тэатральнае мастацтва; amateur theatricals аматарскія спектаклі; private theatricals прыватныя, хатнія спектаклі
thee  pron. poet., relig. цябе, табе, табой,
табою; we besеесh Thee, o Lord мы просім
Цябе, Божа
theft  n. крадзеж; art theft выкраданне твораў мастацтва; petty theft дробны крадзеж;
commit (a) theft украсці
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 улюбёнае месца.
theism  n. 1. relig. тэзм 2. монатэзм
theist  n. 1. relig. тэст 2. монатэст
them  pron. іх, ім, мі; with them з
імі; about them аб/пра іх; it’s them гэта яны;
them and us яны і мы; We should try to get
away from a “them and us” attitude. Мы па-

thematic
вінны старацца не падзяляць людзей на
«свах і чужых».
thematic  adj. 1. тэматычны; а thematic catalogue тэматычны каталог 2. ling.
асноваўтваральны (пра галосны); а thematic
vowel галосная асновы
theme  n. 1. тэма, прадмет (размовы, твора); lectures on such themes лекцыі на гэтыя
тэмы 2. mus. матыў, тэма; variations on a
theme варыяцыі на тэму 3. ling. аснова; тэма;
theme and rheme тэма і рэма
theme park  n. парк адпачынку з атракцыёнамі (які мае адну тэму)
theme song  n. mus. лейтматыў
theme tune  n. = theme song
themselves  pron. 1. сябе, сабе; сабой, сабою; -ся; The children hurt themselves
sliding downhill. Дзеці параніліся, калі каталіся з горкі. 2. самі ♦ (all) by themselves адны,
без нікога
then1  adj. тагачасны; the then president
тагачасны прэзідэнт; the then existing system
сістэма, што існавала ў той час
then2  adv. 1. тады, у той час; then and
there/there and then адразу, зразу, тут жа
2. пасля, потым; by then да таго часу; from
then on з таго часу, з той пары; now and then
час ад часу; what then? ну і што? 3. у такм
выпадку, значыцца ♦ but then/then again…
але з ншага боку...
thence  adv. fml, dated адтуль; ад таго
месца; two miles thence на адлегласці дзвюх
міль адтуль
theocracy  n. тэакратыя
theologian  n. тэолаг, багаслоў
theological  adj. тэалагчны, багаслоўскі; а theological college тэалагчны каледж;
theological virtues біблейскія дабрачыннасці
(вера, надзея, любоў)
theology  n. тэалогія; тэалагчная сістэма або тэорыя; rival theologies тэалогіі-суперніцы
theorem  n. тэарэма; by theorem паводле тэарэмы; а reciprocal theorem адваротная
тэарэма; prove the theorem даказаць тэарэму
theoretical  adj. 1. тэарэтычны; theoretical arithmetic тэорыя лчбаў; theoretical
learning тэарэтычныя веды 2. аналітычны,
схльны да тэарэтызавання; а theoretical
mind аналітычны розум
theorist  n. тэарэтык
theorize, BrE -ise  v. (about/on) тэарэтызаваць; будаваць тэорыі; тэарэтычна прадказваць
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thereunder
theory  n. 1. тэорыя; а coherent theory
паслядоўная тэорыя; essays in theory тэарэтычныя нарысы; falsify a theory фальсіфікаваць тэорыю; It sounds ﬁne in theory, but
will it work? Гэта добра гучыць тэарэтычна,
але ці будзе напраўду працаваць? 2. infml
меркаванне, дапушчэнне; здагадка; погляд;
What’s your theory of the case? Што вы думаеце на гэты конт?
therapeutic  adj. тэрапеўтычны;
лячэбны; therapeutic drugs лекі
therapeutics  n. тэрапя, лячэнне
therapist  n. урач-тэрапеўт; a beauty
therapist касметолаг; a speech therapist лагапед
therapy  n. 1. лячэнне, тэрапя 2. pl.
therapies метады лячэння
there1  adv. 1. там, туды; from there адтуль;
up to there да таго месца; there is, there are
ёсць, маецца; There is no time. Няма часу.
There are a lot of ﬂowers in the garden. У садзе
багата кветак. 2. вось; there he is вось і ён;
there and back туды і назад ♦ there and then
адразу, зразу, тут жа; there you are /there you
go infml вось вазьм; вось бачыш
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. паблзу; прыблзна; I’ll be at home at 8 or thereabouts. Я буду
дома а восьмай гадзіне ці каля таго.
thereafter  adv. fml пасля гэтага; з
таго часу, пасля
thereby  adv. fml такм чынам, з дапамогай гэтага; 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; такм
чынам; I think, therefore I am. Я думаю, значыць я існую.
therein  adv. law, fml тут; там; у гэтых
адносінах; the earth and all therein зямля і
ўсё, што існуе на ёй
thereinafter  adv. law, fml ніжэй
(у дакументах)
thereof  adv. fml гэтага, таго; з таго,
з гэтага; any part thereof любая яго частка
thereto  adv. law, fml акрамя таго; да
таго ж; the house and the garden pertaining
thereto дом з садам
thereunder  adv. law, fml ніжэй
(у дакументах); пад гэтым, пад тым

thereupon
thereupon  adv. fml 1. на тым, на гэтым; у адносінах да таго; There is much to be
said thereupon. Можна многа сказаць наконт
гэтага. 2. услед за тым, за гэтым
there’s  скар. ад there is
therm  n. phys. тэрм (адзінка цеплыні)
thermal  adj. 1. цеплавы, тэрмчны;
a thermal station цеплавая электрастанцыя;
thermal treatment тэрмаапрацоўка 2. гарачы; thermal springs гарачыя крынцы; a thermal shock цеплавы ўдар
thermodynamics  n. тэрмадынаміка
thermo-electric  adj. тэрмаэлектрычны
thermometer  n. градуснік, тэрмометр; a Celsius/Centigrade thermometer тэрмометр Цэльсія; a Fahrenheit thermometer
тэрмометр Фарэнгейта; thermometer reading
паказанні тэрмометра; The thermometer is
standing at 10o. Тэрмометр паказвае 10о (вышэй за нуль).
thermonuclear  adj. тэрмаядзерны; a thermonuclear bomb тэрмаядзерная
бомба
thermoplastic  n. тэрмапласт
thermos (ﬂask)  n. тэрмас
thermos bottle  n. AmE = thermos
thermostat  n. тэрмастат
thesaurus  n. (pl thesauruses or
thesauri) ідэаграфчны слоўнік; тэзаўрус; the
thesaurus of slang тэзаўрус слэнгу
these  pl. → this
theses  pl. → thesis
thesis  n. (pl. theses) 1. дысертацыя;
a doctoral/PhD thesis доктарская дысертацыя;
а master’s thesis магстaрская дысертацыя;
uphold/defend a thesis абараняць дысертацыю 2. тэзіс
thespian  n. трагік; трагчная актрыса
they  pron. яны; they say кажуць
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; разгар; пекла ♦ in
the thick of smth. у самай гушчы чаго-н.;
through thick and thin наперако р ус м пераш кодам
thick2  adj. 1. тоўсты; thick with dust
пакрыты тоўстым слоем пылу; thick type тлусты шрыфт 2. густы (лес, суп і да т. п.); thick
clouds цяжкія хмары; The air was thick with
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thieves
snow. Падаў густы снег; The street was thick
with trafﬁc. Вуліца была забіта машынамі.
3. нзкі, хрыплы (пра голас) ♦ have a thick
head infml быць тупаватым; have a thick skin
быць таўстаскурым; give smb. a thick ear
BrE, infml даць каму-н. у вуха; a bit too thick
гэта ўжо занадта, залшне; as thick as two
short planks BrE, infml ≅ тупы як абух; as
thick as thieves infml ≅ іх вадой не разальеш;
неразлучныя (сябры)
thick3  adv. густа, тоўстым слоем; Snow
was lying thick оп the ground. Зямля пакрылася глыбокім снегам. ♦ lay it on thick infml
перабольшваць; залшне хвалць або ганіць;
thick and fast хутка, адзн за адным; 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. верны, надзейны; а friend through thick-and-thin адданы
сябра
thicken  v. 1. рабцца таўсцейшым; таўсцець; патаўшчаць; патаўшчацца; The ice is
thickening. Лёд становіцца таўсцейшым. 2. рабць больш густым, згушчацца; The storm is
thickening. Збіраецца бура; The crowd thickened every moment. Натоўп павялічваўся кожную хвіліну.
thickener  n. згушчальнік (у кулінарыі)
thicket  n. гушчар, зараснік
thick-headed  adj. дурны, неразумны; тупагаловы, тупы; He’s thick-headed.
У яго галава мякінай набітая.
thickly  adv. 1. густа; thickly grown густа
зарослы; The snow fell thickly. Ішоў густы
снег. 2. шчыльна, моцна; thickly inhabited
густанаселены
thickness  n. 1. гушчыня; the thickness
of the population гушчыня насельніцтва
2. слой, столка; пласт; таўшчыня; the thickness of felt слой фетру
thickset  adj. 1. каранасты, дзябёлы,
мажны, каржакаваты 2. густа засаджаны, густа зарослы
thick-skinned  adj. 1. з тоўстаю скурай (пра фрукты) 2. таўстаскуры, неспагадлівы (пра чалавека)
thick-witted  adj. = thick-headed
thief  n. (pl. thieves) злодзей; зладзейка;
like a thief in the night як начны злодзей
♦ thieves’ Latin зладзейскі жаргон; set a thief
to catch a thief даручыць злодзею злавць
злодзея
thieves  pl. → thief

thigh
thigh  n. сцягно; break one’s thigh зламаць
сцегнaвую костку
thill  n. аглобля
thimble  n. напарстак
thimbleful  n. напарстак (чаго-н.); а
thimbleful of brandy кропелька брэндзі
thin1  adj. 1. тонкі; The line between success
and failure is thin. Mяжа паміж поспехам і
няўдачай хісткая. 2. худы; тонкі, танклявы;
grow thin пахудзець 3. рэдкі; слабы; ненасычаны, разбаўлены; thin ale слабае пва; thin
milk разведзенае малако; thin soup рэдкі суп
4. рэдкі; thin hair рэдкія валасы; He’s going a
bit thin on top. У яго ўжо ёсць невялікая лысіна. 5. малаколькасны, нешматлкі; The house
is a bit thin tonight. Сёння ў тэатры даволі
мала народу. 6. непераканаўчы, хсткі; а thin
excuse слабая, непераканаўчая адгаворка; а
thin story байка, казка; That is too thin. Гэта
шыта белымі ніткамі. 7. слабы; невялкі,
нязначны; (а) thin applause рэдкія апладысменты; My patience is wearing thin. Маё цярпенне заканчваецца. ♦ be skating/walking on
thin ice ≅ хадзць па лязе; have a thin skin
быць танкаскурым; have a thin time (of it)
перажываць цяжкія хвілны, мець непрыемнасці; thin as a rail/as a rake/as a whipping
post ≅ худы як шчэпка; (be) thin on the
ground нешматлкі; малаколькасны; vanish/
disappear into thin air развеяцца як імглатуман/дым; растаць як мроіва
thin2  v. 1. рабць тонкім; рабцца тонкім
2. завастраць, вастрыць; thin a pencil вастрыць
аловак 3. прарэджваць (пасевы) 4. радзець,
радчэць; а head thinned of hair галава, якая
лысее 5. скарачаць; скарачацца (па колькасці); пусцець, рабцца бязлюдным; The village thinned. Вёска апусцела. 6. разбаўляць;
рассейвацца; The fog is thinning. Туман падымаецца.
thin away  phr. v. рабць танчэйшым; рабцца танчэйшым; худзець
thin down [phr. v. 1. = thin away
2. скарачаць; скарачацца (пра колькасць); The
village thinned down. Вёска абязлюдзела. 3. разбаўляць; thin down the paint разбаўляць
фарбу 4. рабць худым; This diet will thin you
down. На гэтай дыеце вы пахудзееце.
thin3  adv. тонка; cut smth. thin наразаць
што-н. тонкімі лустамі; spread the butter
thin намазваць масла тонкім слоем
thine  pron. poet., relig. твой, твая, тваё;
твае; The fault is thine. Віна твая.
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third
thing  n. 1. рэч, прадмет; bathing things рэчы для купання; tea things чайны посуд; It’s
just the thing we need. infml Гэта якраз тое,
што нам патрэбна. 2. факт, ідэя; а silly thing
глупства 3. справа, учынак; а difﬁcult thing
to do цяжкая справа 4. істота, стварэнне; а
living thing жывая істота; all things considered з улкам усяго; as things stand як
складваюцца абставіны ♦ it’s a good thing
(that) добра, што...; do one’s own thing infml
рабць па-свойму, на свой лад; for one
thing… па-першае...; How are things? Як маецеся?; the thing is… справа, праблема ў
тым...; my dear old thing infml мой шаноўны;
рoor thing! небарака!
think  v. (thought) 1. думаць, разважаць,
мысліць 2. лічыць, меркаваць 3. (of) прыдумляць, прыдумваць ♦ think aloud разважаць уголас; think better (of) перадумаць,
змянць намер; think well/poorly of smb./
smth. быць добрай/кепскай думкі пра каго-н./
што-н.; think nothing of it! дарма, нічога!;
think twice about (doing) smth. падумаць
двойчы перш чым зрабць што-н.
think out  phr.v. прадумваць, абдумваць; a very well thought out plan вельмі добра прадуманы план
think through phr.v. абдумваць
think up [phr.v. прыдумваць; think
up a story выдумваць гісторыю
thinkable  adj. магчымы, мажлвы; It’s
hardly thinkable. Гэта наўрад ці магчыма.
thinker  n. 1. : He is a slow thinker. Ён
тугадум. 2. мыслцель, мысляр; філосаф
thinking  n. 1. роздум, развага; do some
(hard) thinking падумаць як мае быць 2. погляд; думка ♦ in/to my way of thinking, in my
thinking на мой погляд
thinking machine  n. электронны мозг
think piece  n. infml аглядны артыкул, агляд навн (у газеце, часопісе)
think tank  n. «мазгавы цэнтр»; калектыў навукоўцаў, навукова-даследчы інстытут
thinly  adv. тонка, рэдка; a thinly populated area маланаселеная мясцовасць
thinner  n. рэчыва для разрэджвання
thin-skinned  adj. 1. танкаскуры
2. лёгка абразлівы
third1  n. 1. трэцяга (дата); on the third of
May трэцяга мая 2. тройка (адзнака); get a third
атрымаць тройку (ва ўніверсітэце) 3. трэцяя
частка; two thirds дзве трэція, дзве трацны

third
third2  num. трэці; He is in his third year.
Яму трэці гадок; the third ﬂoor чацвёрты
паверх; the third largest town трэці па велічын горад; the third person ling. трэцяя
асоба
third-class  adj. трэцяга класа (на
параходзе, самалёце); а third-class carriage
вагон трэцяга класа
third-degree  adj. трэцяй ступені,
трэцяга класу; a third-degree burn апёк трэцяй ступені
thirdly  adv. па-трэцяе
third party  n. law трэцяя асоба, трэці бок; a third party risk рызыка, якой падвяргаецца трэцяя асоба
third person  n. : the third person
ling. трэцяя асоба
third-rate  adj. трэцяга гатунку; трэцярадны; танны, кепскі; It is a third-rate ﬁlm.
Гэта даволі пасрэдны фільм.
third world  n. the Third World
трэці свет; third-world countries краны трэцяга свету (Афрыкі, Азіі)
thirst1  n. 1. смага; satisfy one’s thirst
наталяць смагу; die of thirst паміраць ад смагі 2. (for) прага; моцнае жаданне; a/the thirst
for knowledge прага да ведаў
thirst2  v. 1. хацець піць, пакутaваць ад смагі 2. (for) прагнуць, пакутaваць ад жадання;
thirst for wealth прагнуць багацця
thirsty  adj. 1. сасмаглы, перасохлы;
I am thirsty. Я хачу піць. 2. (for) прагны (да);
thirsty for power прагны да ўлады
thirteen  пum., n. трынаццаць; He is
thirteen years old. Яму трынаццаць гадоў.
♦ the thirteen superstition забабон, звязаны з
лчбай трынаццаць
thirteenth  num., п. трынаццаты; He is
in his thirteenth year. Яму ідзе трынаццаты
год.
thirtieth  num., n. трыццаты; трыццатая частка; He arrived thirtieth. Ён прыехаў
трыццатым.
thirty  num., n. трыццаць; It happened in
the thirties. Гэта здарылася ў трыццатыя гады; She is in her thirties. Ёй трыццаць з
нечым гадоў.
this1  pron. (pl. these) 1. гэта; What is this?
Што гэта? 2. гэта, гэты; Look at this picture.
Паглядзі на гэтую карціну; this afternoon сёння днём; this very moment у гэты момант,
якраз, цяпер; this day last year у гэты ж самы
дзень у мінулым годзе; in this day and age у
нашыя дні; What’s all this noise? Што гэта за
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thought
шум? ♦ this and that той або ншы; this way
сюды; like this так вось, такм чынам; Do it
like this. Рабі гэта так.
this2  adv. так; да такой ступені; this high
вось такой вышын
thistle  n. 1. bot. чартапалох, асот 2. чартапалох (эмблема Шатландыі)
thong  n. 1. рэмень 2. бізун
thorax  n. anat. (pl. thoraxes or
thoraces) грудная клетка
thorn  n. 1. bot. калючка; церні; a crown
of thorn цярновы вянок 2. калючая раслна
♦ a thorn in one’s ﬂesh/side прычына пастаяннага раздражнення; бяльмо на воку
thorny  adj. 1. калючы; зарослы калючым кустоўем; а thorny bush калючы куст,
цярноўнік; а thorny subject небяспечная тэма 2. цяжкі, цярнсты; tread a thorny path
ісц цярнстым шляхам
thorough  adj. 1. пльны; грунтоўны;
дасканалы; thorough knowledge глыбокія веды; give the room a thorough cleaning добра
прыбраць пакой 2. infml закончаны; вычарпальны, поўны; а thorough scoundrel страшэнны нягоднік; You must have a thorough
change. Вам трэба поўнасцю змяніць абставіны.
thoroughbred  n. чыстакроўная, пародзістая жывёліна
thoroughfare  n. ажыўленая вуліца,
галоўная артэрыя (горада); аўтастрада; “No
thoroughfare” «Праезд закрыты» (надпіс)
thoroughly  adv. 1. да канца, зусм; абсалютна, цалкам, поўнасцю; thoroughly reliable абсалютна надзейны 2. як след, грунтоўна; do smth. thoroughly зрабць што-н. грунтоўна
thou  pron. poet., dated ты; hearest thou?
ці чуеш ты?
though1  adv. аднак, тым не меней; 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 быццам; even though хоць бы, нават
thought1  n. 1. мысленне; развага, роздум
2. думка; at the very thought пры адной думцы; collect one’s thoughts сабрацца з думкамі
3. намер, ідэя ♦ as quick as thought ≅ хуткі як
маланка; be lost in deep thought паглыбляцца ў думкі; а beauty beyond thoughts незвычайная прыгажосць; on second thoughts добра падумаўшы; падумаўшы двойчы
thought2  past, p.p. → think

thoughtful
thoughtful  adj. 1. задуменны, задумлівы; удумлівы 2. уважлівы, чулы; be
thoughtful of others клапаццца пра ншых
thoughtless  adj. 1. неабдуманы, неразважлівы; thoughtless acts неабдуманыя ўчынкі; He did not mean any harm, he was simply
thoughtless. Ён не хацеў вас пакрыўдзіць, ён
проста не падумаў. 2. няўважлівы (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. тысяча; a thousand and one безліч, незлічонае мноства;
а thousand apologies тысяча прабачэнняў
thousandth  num. тысячны (па ліку);
а thousandth part мізэрная доля
thrash  v. біць, збіваць; паганяць пугай;
сцябаць бізуном
thrash out  phr.v. грунтоўна абмяркоўваць; They thrashed out a solution. Яны
грунтоўна выпрацавалі рашэнне.
thrashing  n. лупцоўка; give smb. a good
thrashing даць каму-н. чосу, дыхту; добра
адлупцаваць
thread1  n. 1. нтка; а strong thread моцная нтка 2. ніць (успамнаў); the thread of
an intrigue ніць інтрыгі; the thread of one’s
thoughts ход думак ♦ take up/pick up the
thread of a conversation узнавць размову;
hang by a (single) thread ≅ вісець на валаску
(пра стан здароўя)
thread2  v. 1. зацягваць (нітку ў іголку);
нанзваць (пацеркі); усоўваць (магнітную
стужку) 2. пралазіць; праходзіць; thread
one’s way through (smth.) пракладаць шлях
праз (што-н.); прабірацца праз (што-н.)
threadbare  adj. 1. зношаны; працёрты да нткі 2. стары, збты, не новы; a threadbare argument стары аргумент
threat  n. 1. пагроза; an idle threat пустая
пагроза; the threat of war пагроза вайны; use
threats пагражаць 2. небяспека, грознае
прадвесце; There is a threat of rain. Збіраецца
на дождж.
threaten  v. 1. пагражаць, гразць; threaten an employee with dismissal гразць служачаму звальненнем 2. гразць, быць пагрозай; the species threatened with extinction
вды, што знаходзяцца пад пагрозаю знікнення; The clouds threaten rain. Хмары прадвяшчаюць дождж.
three  num., n. тры, тройка ♦ by/in twos
and threes па двое і трое; the three Rs infml
чытанне, пісьмо, арыфметыка
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three-dimensional  adj. трохмерны, стэрэаскапчны; the three-dimensional
study of the problem усебаковае даследaванне праблемы
threefold  adv. утрая, утрайне (больш);
increase (by) threefold павялчвацца ўтрая
three-ply  adj. у тры столкі, у тры
пласты
thresh  v. малацць (збожжа)
threshing  n. малацьба; a threshing
machine малацлка; a threshing ﬂoor ток
threshold  n. 1. парог, cross the
threshold пераступаць парог 2. пачатак, пярэдадзень; on the threshold of a new era на
пaчатку новай эры; on the threshold of war
на мяжы вайны; the threshold of sensitivity
парог адчувальнасці
threw  past → throw
thrice  adv. fml, dated тройчы, тры разы
запар; thrice as much утрая больш; thrice
happy вельмі шчаслвы
thrift  n. ашчаднасць, беражлвасць, эканомнасць; By thrift she managed to get along.
Дзякуючы сваёй беражлівасці яна змагла
пратрымацца.
thriftless  adj. марнатраўны, неэканомны
thrifty  adj. ашчадны, эканoмны, беражлвы; a thrifty housewife беражлвая гаспадыня
thrill1  n. хваляванне; узрушанасць, узрушэнне; a thrill of joy радаснае хваляванне;
give a thrill хваляваць; The ﬁlm has a lot of
thrills. Гэты фільм казыча нервы.
thrill2  v. хваляваць; хвалявацца; казытаць
нервы, узрушваць; thrill with joy заміраць ад
радасці; thrill with admiration млець ад захаплення ♦ be thrilled to bits infml быць вельмі задаволеным
thriller  n. сенсацыйны раман або фільм,
баявк; трылер; а thriller writer аўтар баевікоў
thrilling  adj. хвалюючы, захапляльны;
а thrilling detective story вострасюжэтны
дэтэктыў
thrive  v. (thrived or throve, thrived or
thriven) (on) квітнець, буйна расц, рабць поспехі; He throve on trade. Ён разбагацеў гандлюючы.
thriven  p.p. → thrive
throat  n. 1. горла, глотка; гартань;
a lump in one’s throat камяк у горле; I have a
sore throat. Мне баліць горла; clear one’s
throat адкашлівацца 2. вузкі праход; жарало
вулкана, гарлавна ♦ cut one’s own throat
шкодзіць сабе, рабць сабе шкоду; jump

throb
down smb.’s throat не даваць каму-н. і слова
сказаць
throb1  n. стук, пульсацыя, хваляванне;
throbs of joy радаснае хваляванне; throbs of
one’s heart біццё сэрца
throb2  v. 1. (with) моцна бцца, пульсаваць; The heart throbs with excitement. Сэрца
калоціцца ад хвалявання. 2. трэсціся, трапятаць, калыхацца; The leaves are throbbing in
the wind. Лісце трапечацца ад ветру.
throes  n. pl. пакуты; the throes of
childbirth пакуты пры родах ♦ in the throes
of smth. infml у пакутах чаго-н.
thrombosis  n. med. трамбоз
throne  n. 1. трон, прастол; come to/
mount/ascend the throne заняць прастол; аn
address from the throne тронная прамова
2. the throne улада караля, каралевы; the heir
to the throne наследнік прастола
throng1  n. fml натоўп, скопішча людзей;
throngs in the streets натоўпы на вуліцах
throng2  v. fml (with) тоўпіцца, збірацца
натоўпам; напаўняцца натоўпам
throttle1  n. tech. рэгулятар, дросель; at
full throttle на поўнай хуткасці, на ўсю моц
throttle2  v. душыць; спыняць; throttle
freedom душыць свабоду
throttle down  phr.v. паменшыць
хуткасць (язды)
through1  adj. прамы, бесперасадачны,
транзтны; а through train прамы цягнк;
а through highway вуліца без святлафораў
through2  adv. поўнасцю, цалкам, наскрозь;
дарэшты, дашчэнту; all day through цэлы
дзень; be through (with) скончыць, закончыць; get through прабірацца; get wet
through прамокнуць да нткі ♦ through and
through цалкам, поўнасцю, дашчэнту
through3  prep. 1. (паказвае на рух праз
што-н.) праз, скрозь; through the crowd праз
натоўп; through the forest праз лес; look
through the window глядзець у акно 2. (паказвае на распаўсюджанне руху на якой-н.
тэрыторыi) праз, па; all through the country па ўсёй кране; They drove through
Poland. Яны ехалi па Польшчы. 3. (паказвае
на дзеянне на працягу нейкага часу) на працягу; all through the night усю ноч 4. (паказвае
на пасрэднiка або крынiцу) праз, з, ад, з дапамогаю; He explained everything through an
interpreter. Ён растлумачыў усё праз перакладчыка; through personal experience з асабстага досведу 5. дзякуючы, з прычыны; through
carelessness праз нядбайнасць 6. (пераадо-
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ленне перашкоды, небяспекi i да т.п.) праз;
He has got through his exams. Ён здаў экзамены; The proposal was put through Congress.
Прапанова была праведзена ў кангрэсе.
throughout1  adv. паўсюль, паўсюдна,
усюды, скрозь; He was wrong throughout.
Ён ва ўсім памыляўся; Today has been ﬁne
throughout. Сёння ўвесь дзень стаяла добрае
надвор’е.
throughout2  prep. праз; throughout
the world па ўсім свеце; throughout the year
увесь год
throve  past → thrive
throw1  n. 1. кданне, кідок; а throw of
100 metres кідок на 100 метраў; at а single
throw адным махам, адразу; have a throw at
smth. накнуцца на што-н. 2. лёгкая накдка
на канапу ♦ at a stone’s throw на невялкую
адлегласць, як кнуць вокам
throw2  v. (threw, thrown) кдаць, скідаць,
падкідаць, падкдваць; throw a glance кнуць
вокам; throw oneself кдацца; throw open the
door расчыняць дзверы насцеж ♦ throw
doubt(s) on/upon smth. браць што-н. пад сумненне; throw light on/upon smth. праліваць
святло на што-н.; throw oneself at someone
накдвацца на каго-н.; throw oneself into
smth. цалкам аддавацца чаму-н.
throw about  phr.v. раскідаць,
раскдваць
throw away [phr.v. выкідаць, выкдваць; throw away a chance губляць, прапускаць магчымасць
throw in [phr.v. уносіць (прапанову)
throw off [phr.v. скідаць, скдваць;
throw the cold off пазбавіцца ад насмарку
throw out [phr.v. выкідаць, выкдваць; throw out a hint зрабць намёк; кнуць
заўвагу
throw up  phr.v. 1. infml ванітаваць
2. пакідаць, адмаўляцца (ад працы)
thrown  p.p. → throw2
thru  prep. AmE, infml = through3; Tuesday
thru Friday з аўторка да пятніцы
thrush  n. дрозд
thrust1  n. 1. the thrust дух, пафас; the
thrust of his argument пафас яго аргумента
2. штуршок; удар; with a thrust адным ударам 3. tech. цяга, сла цягі
thrust2  v. (thrust) 1. лезці, пралазіць,
праціскацца, прапіхацца 2. засоўваць, утыкаць;
thrust smb. aside адштурхоўваць каго-н.;
thrust smth. on smb. навязваць што-н. каму-н.
thud1  n. глух гук, стук; цяжк ўдар

thud
thud2  v. валцца; падаць з глухм стукам;
My heart started to thud. Маё сэрца пачало
глуха біцца.
thug  n. забойца, галаварэз; гангстар,
бандыт
thumb1  n. вялкі палец (рукі, рукавіцы)
♦ be all (ﬁngers and) thumbs быць вельмі
няспрытным, нязграбным; give smb. thumbs
up крычаць «брава»; under smb.’s thumb
пад пятой у каго-н.
thumb2  v. 1. гартаць (кнігу) 2. прасць
падвезці, галасаваць; thumb a ride/a lift
галасаваць, падняўшы вялкі палец
thumbnail  n. пазногаць вялкага
пальца; a thumbnail sketch кароткае апісанне, накід
thumbtack  n. AmE кнопка
thumр1  n. 1. удар (кулаком) 2. глух гук
ад удару; глух шум (машыны)
thumр2  v. 1. стукаць, моцна біць; бцца;
My heart was thumping wildly. Маё сэрца цяжка білася. 2. цяжка, з шумам рухацца; грукаць; He thumped up the stairs. Ён з шумам
падымаўся па сходах.
thunder1  n. 1. гром; грымоты; a crash/
clap of thunder удар грому; There’s thunder in
the air. Набліжаецца бура. 2. грукат; гул;
раскацісты гук; the thunder of cannons грукат кананады; a/the thunder of applause гром
апладысментаў ♦ go to thunder! кацся да
д’ябла!; steal smb’s thunder перахапць у каго-н. ініцыятыву
thunder2  v. 1. грымець, грукатаць; The
heaven thunders. Грыміць гром. 2. (against/at)
гаварыць, гнеўна крычаць; thunder against
corruption выкрываць карупцыю; His voice
thundered in my ears. Яго гнеўны голас гучаў
у вушах.
thunderbolt  n. удар грому ♦ like
a thunderbolt from a clear sky як гром з
яснага неба
thunderclap  n. 1. удар грому 2. нечаканасць, неспадзяванасць
thundercloud  n. навальнчная
хмара
thunderer  n. myth. the Thunderer грамавержац ( Юптар, Тор, Пярун)
thundering  adj. громападобны, аглушальны; a thundering lie нахабная хлусня
thunderous  adj. 1. навальнчны; It
was a thunderous day. Увесь дзень грукатаў
гром. 2. грамавы; аглушальны; моцны; thunderous applause аглушальныя апладысменты
thunderstorm  n. навальнца
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thunderstruck  adj. аглушаны,
ашаломлены; як громам стукнуты; thunderstruck with misfortune ашаломлены няўдачай
Thur(s). пісьмовае скар. ад Thursday чацвер
Thursday  n. чацвер; Holy Thursday
Вялкі Чацвер (у перадвелікодны тыдзень)
thus  adv. fml 1. так, гэтак, такм чынам;
as thus вось так; thus and thus так і так
2. такм чынам, гэтак, пагэтаму 3. настолькі
♦ thus far да гэтай пары; thus much столькі
thwart  v. перашкаджаць; разладжваць;
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. чабор
thyroid  n. anat. шчытападобная залоза
tiara  n. дыядэма
tic  n. med. цік; a tic in one’s leg сутарга ў
назе; She has a nervous tiс. У яе нeрвовы цік.
tick1  n. zool. клешч
tick2  n. 1. памета, «птушачка» 2. цканне
(гадзінніка) 3. infml момант, хвілнка; імгненне; in a tick/in two ticks як бачыш, у адзн момант
tick3  v. 1. цкаць (пра гадзіннік) 2. памячаць «птушачкай»
tick away  phr.v. бегчы, хутка ісц,
ляцець (пра час); Meanwhile the minutеs kept
ticking away. Між тым хвіліны ўсё ляцелі.
tick by [phr.v. = tick away
tick off [phr.v. 1. рабць памету, ставіць «птушачку» 2. infml даць наганяй
ticket  n. білет, талон, квіток; an entrance
ticket уваходны квіток; a single ticket білет у
адзн канец; a return ticket зваротны білет;
a season ticket сезонны білет; order/reserve
a ticket заказваць, замаўляць білет; “Admission by ticket only” «Уваход толькі па квітках»
(надпіс) 2. цэннік, этыкетка; a price ticket
этыкетка з цаной 3. квітанцыя, нумарок, талон; a cloakroom ticket нумарок у гардэробе;
a left-luggage ticket нумарок на багаж
4. паведамленне пра штраф; a ticket for speeding паведамленне пра штраф за перавышэнне хуткасці 5. AmE спіс кандыдатаў на выбарах; а general ticket агульны спіс
tickle1  n. козыт, казытанне; He has a tickle
in the throat. У яго пяршыць у горле.
tickle2  v. 1. казытаць, ласкатаць; калоцца;
раздражняць; My nose tickles. У мяне казыча
ў носе. 2. прыносіць задавальненне; захап-

ticklish
ляць; tickle one’s ears цешыць слых ♦ be
tickled pink infml моцна радавацца, быць у
захапленні; tickle smb.’s fancy infml забаўляць,
весялць каго-н.
ticklish  adj. 1. адчувальны да казытання; a ticklish person чалавек, як бацца казытання 2. далікатны, складаны; а ticklish
question далікатнае пытанне; The whole thing
is very ticklish. Справа патрабуе вялікага
такту.
tidal  adj. звязаны з прылвам і адлвам;
а tidal basin прылўны басейн; tidal waters
воды прылву
tidal wave  n. 1. прылўная хваля
2. (of) хваля пачуццяў, захапленняў; a tidal
wave of popular indignation магутная хваля
народнага гневу
tide  n. 1. марск прылў і адлў; at high
tide у момант прылву; at low tide у момант
адлву; The tide is coming. Прыліў набліжаецца. 2. плынь, цячэнне, напрамак ♦ go/row/
swim against the tide ісц супраць цячэння;
turn the tide змянць ход падзей
tide over  phr.v. пераадольваць; tide
the business over агораць справу; The money
helped us to tide the winter over. Тыя грошы
дапамаглі нам пратрымацца гэтай зімой.
tidiness  n. ахайнасць, акуратнасць
tidings  n. pl. dated навны, весткі;
bear evil tidings несці кепскія навны
tidy1  adj. 1. акуратны, ахайны; keep
smth. tidy трымаць што-н. у парадку 2. infml
значны, неблаг, някепскі; He did a tidy bit.
Ён добра папрацаваў.
tidy2  v. 1. прыбіраць, парадкаваць, даводзіць да ладу, прыводзіць у парадак; tidy
one’s hair папраўляць валасы
tidy away  phr.v. прыбіраць, ставіць на месца
tidy up [phr.v. прыбіраць; tidy oneself up прыбірацца
tie1  n. 1. гальштук 2. стужка, шнурок; The
dog broke its tie. Сабака сарваўся з прывязі.
3. pl. ties вузы, сувязі; family ties сямейныя
вузы; ties of friendship сяброўскія сувязі
4. цяжар; клопат, дакука 5. sport гульня ўнічыю; The game ended in a tie. Гульня скончылася ўнічыю. 6. mus. знак легата
tie2  v. 1. звязваць, прывязваць; tie smb.’s
hands звязваць каму-н. рукі 2. завязваць вузлом; перавязваць, шнураваць; tie a piece of
ribbon into a knot завязваць стужку бантам
3. абцяжарваць, абмяжоўваць, перашкаджаць;
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tied to time абмежаваны ў часе; He is tied to
the job. Ён прывязаны да працы. ♦ tie the
knot infml ажанцца; tie oneself into/in knots
заблытвацца ў праблемах, цяжкасцях; tie
smb.’s tongue прымушаць каго-н. трымаць
язык за зубамі; tie smb. hand and foot звязваць каго-н. па руках і нагах
tie down  phr.v. прывязваць; звязваць; абмяжоўваць; be tied down by rules
быць звязаным правіламі
tie in [phr.v. мець сувязь; This ties in
with what I said. Гэта адпавядае таму, што я
сказаў.
tie on [phr.v. прывязваць (этыкетку)
tie up [phr.v. 1. звязваць; прывязваць;
перавязваць 2. быць звязаным; удзельнічаць;
аб’ядноўваць намаганні 3. спыняць; перашкаджаць, замарожваць (справу); The strike
tied up the production for a week. Праз забастоўку вытворчасць спынілася на тыдзень.
tiepin  n. шплька для гальштука
tier  n. рад, ярус; arrange smth. in tiers
уладкоўваць, размяшчаць што-н. у некалькі
ярусаў; rise/stand in tiers уздымацца ярусамі
tie-up  n. 1. сувязь, саюз; a tie-up with
Ford сувязь з кампаніяй Форд 2. AmE спыненне, затрымка; a trafﬁc tie-up пробка (у руху)
TIFF  n. comput. (скар. ад tagged image ﬁle
format) фармат захавання растравых графчных выяў
tiff  n. сутычка; сварка (нязначная); She had
a tiff with her boy-friend. Яна трохі пасварылася са сваім сябрам.
tiger  n. тыгр; а red tiger пума, кугуар
♦ work like a tiger апантана працаваць; ride
a tiger жартаваць з агнём
tigerish  adj. тыгрыны; люты; крыважэрны; tigerish stripes палоскi як у тыгра
tight1  adj. 1. туга завязаны, туг; take
a tight grip on smth. моцна ўхапцца за што-н.;
keep a tight hold of smth. моцна трымацца за
што-н. 2. цесны, вузкі, шчыльны; These boots
are too tight for me. Гэтыя чаравікі занадта
цесныя для мяне. 3. набты, запоўнены, напружаны; a tight schedule шчыльны графік
4. напяты, нацягнуты; drum tight туг як барабан 5. цяжкі; напружаны; a tight situation
цяжкая сітуацыя; Money is tight. Не хапае
грошай. 6. строгі, жорсткі 7. BrE, infml скупы, скнарлівы; She is very tight with money.
Яна скнара на грошы. ♦ keep a tight rein
наладзіць жорсткі кантроль
tight2  adv. моцна, туга, шчыльна, цесна;
Hold tight! Трымайся моцна! ♦ sit tight цвёрда трымацца, не здаваць свах пазцый

tighten
tighten  v. 1. сціскаць; сціскацца 2. нацягваць; нацягвацца; зацягваць; зацягвацца;
tighten a nut hard закруцць гайку да ўпору;
tighten discipline падцягнуць дысцыплну
♦ tighten one’s belt зацягнуць папругу, падрыхтавацца да горшых часоў
tighten up  phr.v. 1. сціскаць, замацоўваць 2. станавцца больш пльным, строгім; The rules were tightened up. Правілы сталі больш жорсткімі.
tight-ﬁsted  adj. скупы, скнарлівы,
скнарны
tight-knit  adj. дружны (пра групу людзей)
tight-lipped  adj. маўклвы; скрытны
tightly  adv. = tight2
tightness  n. напружанасць, напружанне; напятасць; I feel some tightness across the
chest. Мне цяжка ў грудзях.
tightrope  n. туга напяты канат;
а tightrope walker канатаходзец ♦ tread/walk
a tightrope ісц над безданню; хадзць па лязу брытвы; рызыкаваць
tights  n. pl. калготкі; трыко; a pair of
woollen tights пара шарсцяных калготак
tigress  n. тыгрыца
tike  n. infml малыш, малышка
tilde  n. тыльда
tile1  n. чарапца, дахоўка; плтка; кафля;
a tiled roof чарапчны дах ♦ go out on the
tiles slang гуляць, весці разгульны лад жыцця; spend a night on the tiles бадзяцца ўсю
ноч напралёт
tile2  v. пакрываць плткаю; крыць дахоўкаю
till1  n. скрынка для грошай, каса ♦ be
caught with one’s hand in the till быць схопленым за руку на месцы злачынства
till2  v. lit. араць; абрабляць, працаваць на
зямл; till a farm працаваць на ферме
till3  prep. да; till now да гэтага часу; work
till late at night працаваць дапазна; He will
not come till after dinner. Ён прыйдзе толькі
пасля абеду.
till4  conj. 1. пакуль (не); Wait till the rain has
stopped. Пачакай, пакуль не скончыцца дождж.
2. AmE без (пра час); ﬁve minutes till three
без пяц хвілн тры
tiller  n. 1. земляроб, фермер 2. румпель
3. AmE культыватар
tilt1  n. 1. нахл; be on/at a tilt нахіляцца;
give smth. a tilt нахіляць што-н. 2. сутычка;
have a tilt at smb. нападаць на каго-н. ♦ at
full tilt поўным ходам, з усяе моцы
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time сard
tilt2  v. 1. нахіляць; нахіляцца; схіляць;
схіляцца; tilt one’s head ускдваць галаву
2. біць; бцца; tilt at smb./smth. нападаць,
накдвацца на каго-н./што-н. з крытыкай
♦ tilt at windmills змагацца з ветранымі млынамі, быць донкіхотам
timber1  n. 1. драўнна; будаўнчы лес;
лесаматэрыял; timber industry лясная прамысловасць; а timber mill тартак; fell timber
нарыхтоўваць лес 2. брус; бэлька; бервяно
3. pl. timbers лес на пні
timber2  v. абшываць дрэвам; The door
was timbered with oak. Дзверы былі абшыты
дубовымі дошкамі.
timbre  n. mus., ling. тэмбр
time1  n. 1. час; all the time увесь час; for
a long/short time доўга/нядоўга; in half the
time у два разы хутчэй; kill time марнаваць
час 2. гадзна; (at) what time? а якой гадзне?;
What’s the time? Колькі часу? 3. пара, тэрмін;
at the time тады, у той час; it’s time to go to
bed час класціся спаць 4. раз; every time кожны раз 5. эпоха, перыяд; at my time of life на
мам вяку 6. mus. тэмп, такт ♦ ahead of time
датэрмінова; at all times заўсёды; at a time за
адзн раз, адразу; at one time аднойчы; некалі; at other times ншым разам, у ншы час;
at times часам; be behind time спазнцца; be
behind the times адстаць ад моды; for a time
ненадоўга; for the time being пакуль што;
from time to time зноў і зноў; кал-некал;
have a good time добра праводзіць час; бавіцца; it is high/about time даўно наспеў час;
in time неўзабаве; досыць хутка; in good
time у такт; свам часам; in no time імгненна,
вобмігам; in one’s own good time у свой час;
on time своечасова; у пару; keep good time
спраўна ісц (пра гадзіннік); many a time
многа разоў, часта, часцяком; nine times out
of ten амаль заўжды; take one’s time не спяшацца; time after time час ад часу; раз-пораз;
time and again зноў і зноў
time2  v. 1. вызначаць, выбіраць час; прымяркоўваць, прыстасоўваць (што-н. да пэўнага часу); time oneself well удала выбраць
час для прыезду; The remark was well timed.
Заўвага была зроблена да месца. 2. засякаць
час; Time how long it takes to do it. Адзнач,
колькі патрэбна часу, каб гэта зрабіць.
time bomb  n. 1. бомба запаволенага
дзеяння 2. выбуховая сітуацыя
time сard  n. рабочы лісток, хранакарта, табель (уліку адпрацаваных гадзін)

timekeeper
timekeeper  n. 1. табельшчык 2. гадзннік 3. sport таймкпер ♦ be a good/bad
timekeeper быць пунктуальным/спазняцца
timeless  adj. бясконцы, вечны; her
timeless beauty яе неўміручая прыгажосць;
timeless art непадуладнае часу мастацтва
time limit  n. рэгламент; апошні
тэрмін; set a time limit назначыць апошні
тэрмін
timely  adj. своечасовы; a timely joke
трапны жарт
time-out  n. sport тайм-аўт, мінутны
перапынак; a time-out for substitution перапынак для замены ігракоў
timer  n. 1. хронаметрыст 2. таймер,
гадзннік (у бытавым прыборы)
time span  n. перыяд часу, прамежак часу
time-saving  n. эканомія часу
time-server  n. derog. прыстасаванец, апартунст
times  prep. памножаны на; Three times
two is six. Тры на два раўняецца шэсць.
timetable  n. графік, расклад; on the
timetable у раскладзе; I’ve got a very busy
timetable this week. У мяне на гэтым тыдні
вельмі напружаны графік.
timework  n. пагадзнная праца; be
on timework працаваць на ўмовах пагадзннай аплаты
timid  adj. баязлвы, нясмелы; палахлвы, няўпэўнены; He’s timid about making decisions. У яго не хапае смеласці прымаць рашэнні. ♦ as timid as a rabbit палахлвы як заяц
timidity  n. баязлвасць, палахлвасць;
нясмеласць; сарамлвасць
timidly  adj. баязлва, палахлва; нясмела; сарамлва
timorous  adj. fml or lit. баязлвы; палахлвы; нясмелы; а timorous policy надзвычай асцярожная палтыка
tin  n. 1. волава; sheet tin ліставое волава;
coated with tin луджаны 2. бляшанка; a tin of
sardines бляшанка сардзн 3. infml грошы,
звонкая манета ♦ a little tin god чалавек, як
карыстаецца незаслужаным пакланеннем;
≅ «гліняны дал»
tinfoil  n. алавяная фольга, станіёль
ting  n. звон; the sharp ting of a handbell
пранзлівы звон званочка
tinge  n. 1. лёгкі акрас, адценне, тон 2. налёт, след; прымесь; a tinge of irony іранчная
нотка

667

tip
tingle  v. (with) дрыжаць (ад холаду,
страху); tingle with excitement дрыжаць ад
хвалявання
tinker1  n. 1. лудзльшчык, меднік 2. (with)
спроба адрамантаваць што-н.; I had a tinker
with your radio. Я паспрабаваў адрамантаваць ваша радыё. ♦ I don’t care a tinker’s
damn/curse. ≅ Мне на гэта зусм напляваць.
tinker2  v. (at, with) рамантаваць; поркацца, корпацца; He likes tinkering with computers. Ён любіць рамантаваць камп’ютары.
tinkle1  n. 1. звон, дзынканне; бразганне
2. infml тэлефонны званок; give a tinkle infml
пазванць (па тэлефоне)
tinkle2  v. званць; звінець; дзынькаць,
бразгаць; tinkle on a guitar брынкаць на гітары
tinned  adj. кансерваваны (у бляшанцы);
tinned food/goods кансервы
tinnitus  n. med. звон у вушах
tin-opener  n. кансервавы нож
Tin Pan Alley  n. infml, dated аўтары і выдаўцы лёгкай музыкі; месца, дзе яны
працуюць
tinpot  adj. BrE няважны, нязначны;
дробны; tinpot politicians нязначныя палітыканы
tinsel  n. 1. мішура, блскаўка; decorate a
Christmas tree with tinsel упрыгожваць ялнку мішурою 2. знешняя, падманная бліскучасць; the tinsel of politeness паказная ветлівасць
tint1  n. фарба; адценне, тон; autumnal
tints восеньскія фарбы
tint2  v. падмалёўваць, падфарбоўваць; надаваць адценне
tinted  adj. падфарбаваны (пра валасы);
з адценнем (чаго-н.); tinted glasses цёмныя
акуляры
tiny  adj. маленькі, маленечкі, малюсенькі, малюткі; a tiny tot карапуз; feel a tiny bit
better адчуваць сябе крышку лепей
tip1  n. кончык; наканечнік; the tip оf the
iceberg бачная частка айсберга ♦ from tip to
toe з галавы да ног; have smth. on the tip of
one’s tongue быць, круццца на кончыку языка (пра словы); have smth. at the tips of one’s
ﬁngers ≅ ведаць што-н. як свае пяць пальцаў
tip2  v. 1. нахіляць; нахіляцца; схіляць; схіляцца; tip one’s chair backward адкдвацца
назад разам з крэслам 2. наліваць; апаражняць; tip rubbish звальваць смецце 3. лёгка
датыкацца, дакранацца ♦ tip the scales (at) важыць; He tips the scales at 70 kg. Ён важыць
70 кг.

tip
tip down  phr.v. BrE, infml : It was
tipping down. Ішоў моцны дождж.
tip out  phr.v. вывальваць (што-н.)
tip over [phr.v. перакульваць; перакульвацца; выварочваць
tip up [phr.v. нахіляць; нахіляцца
tip3  n. 1. чаявыя; give a tip даць «на чай»
2. намёк, парада; take my tip паслухай мяне
tip4  v. даваць на «чай» ♦ tip smb. the wink
падміргнуць, зрабць каму-н. знак употай
tip-off  п. infml намёк, папярэджанне,
перасцярога; give a tip-off намякаць
tipper-lorry  n. infml грузавк-самазвал
tipple1  n. infml напой, наптак (спіртны)
tipple2  v. infml п’янстваваць, часта выпіваць
tippler  n. infml п’яніца
tipsy  adj. infml падпты, пад мухай, пад
чаркай
tiptoe1  n. : ♦ on tiptoe(s) на дыбачках,
на пальчыках
tiptoe2  v. уставаць; падымацца на пальчыкі; хадзць на дыбачках
tip-top  adj. infml першакласны, надзвычайны, выдатны; I feel tip-top. Я ў выдатнай форме.
tip-up table  n. складны стол
tirade  n. тырада, break into a tirade
пачаць сыпаць (праклёны, зласлівыя словы і
да т.п.)
tire1  AmE = tyre
tire2  v. стамляць; стамляцца; зморваць;
tire of smth. стамляцца ад чаго-н.
tired  adj. 1. стомлены, змораны; dead
tired змораны да смерці; get tired стамляцца;
I’m tired of him. Ён мне надакучыў. 2. derog.
сыты, здаволены (усім да адвалу); a tired
joke збты анекдот
tiredness  стома, зморанасць
tireless  adj. нястомны; энергчны;
tireless efforts нястомныя намаганні
tiresome  adj. надакучлівы, нудны;
стомны, утомны; tiresome illness знуральная
хвароба; а tiresome lecture нудная лекцыя
tissue  n. 1. biol. клятчатка, тканка
2. textile тканна (празрыстая) 3. тонкая абгортачная папера; папяровая сурвэтка; a face/
facial tissue сурвэтка для зняцця макіяжу;
toilet tissue туалетная папера ♦ a tissue of lies
lit. павуцнне хлусн
tit  n. zool. сінца
Titan  n. 1. myth. Тытан 2. fml тытан, гігант
titanic  adj. fml тытанчны; а titanic
ship карабель-гігант
titanium  n. chem. тытан
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to
titbit  n. BrE 1. смачны кавалачак 2. пікантная навіна
tit for tat  n. «вока за вока», «зуб за
зуб»; give smb. tit for tat адплацць, aдпомсціць каму-н.
tithe  n. dated дзесяцна (падатак)
titillate  v. узбуджаць, хваляваць (прыемна)
titivate  v. прыбірацца, прыхарошвацца; titivate one’s hair папраўляць валасы
title  n. 1. загаловак, назва; а title page тытульная старонка; а title role галоўная роля
(у тэатры) 2. law (to) права (на) 3. тытул;
званне
title-holder  n. sport чэмпіён, уладальнік чэмпіёнскага тытула
titmice  pl. → titmouse
titmouse  n. zool. (pl. titmice) сінца
titter  v. хіхкаць, пасмейвацца (нервова)
tittle-tattle  n. infml пустаслоўе, балбатня; плёткі
titular  adj. fml тытулаваны; titular
sovereignity намінальны суверэнітэт; а titular professor прафесар без кафедры
to1  prep. 1. (выражае напрамак) у,
на, да; to London у Лондан; go to work ехаць
на працу; go to the doctor ісц да доктара;
2. (выражае адлегласць) да; Is it far to town?
Цi далёка да горада? 3. (пра час) без; ten
minutes to ﬁve без дзесяц (хвілн) пяць
4. (перадаецца дав. склонам); I am grateful to
my friend. Я удзячны майму сябру. 5. (перадае прыналежнасць); а key to the door
ключы ад дзвярэй; words to a tune словы на
матыў 6. (перадае параўнанне); compared to
me у параўнанні са мною 7. (выражае ступень або мяжу чаго-н.) на; torn to pieces
разарваны на кавалкi; 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 адказ на мой лiст; deaf to entreaty
глухi да просьбы 9. (выражае вынiк або рэакцыю); move smb. to tears давесці каго-н.
да слёз; to my surprise мне на здзiўлéнне; to
no avail дарэм
 на 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 наколькi я вéдаю
to2  particle (ужываецца перад iнфiнiтывам, не перакладаецца) to come прыехаць; He came to help me. Ён прыехаў, каб
дапамагчы мне; He was the ﬁrst to do it. Ён
першы гэта зрабіў; He was seen to enter the

toad
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. рапуха 2. infml агдны
чалавек
toad-in-the-hole  n. BrE сасска,
запечаная ў цесце
toadstool  n. паганка (грыб)
toady  n. infml падхалм, ліслвец, падлза
to and fro  adv. сюды і туды, узад і
ўперад; a journеу to and fro падарожжа туды
і назад
toast1  n. грэнка ♦ have smb. on toast
мець уладу над кім-н.
toast2  v. падрумяньваць (хлеб); toast
one’s feet грэць ногі
toast3  n. 1. тост; propose a toast to smb./
smth. падняць тост за каго-н./што-н. 2. тое/
той, за што/каго прапануецца тост; You’ll be
my toast. П’ю за ваша здароўе.
toaster  n. тостар
toastmaster  n. тамада
tobacco  n. тытунь; табака
tobacconist  n. прадавец тытунёвых вырабаў; the tobacconist’s тытунёвы
кіёск
to-be  adj. будучы; a writer to-be будучы
пісьменнік
toboggan1  n. sport сані, санкі; табоган
toboggan2  v. вазцца, катацца на санках (асабліва з гары)
tobogganing  n. саначны спорт; go
tobogganing займацца саначным спортам
tocsin  n. dated набат; набатны звон;
сігнал трывогі
tod  n. : ♦ on one’s tod BrE, infml, dated
адзн, без нікога, сам па сабе
today1  n. сённяшні, сягонняшні дзень;
today’s paper сённяшняя газета; writers of
today сучасныя пісьменнікі
today2  adv. сёння, сягоння, цяпер; a
week today праз тыдзень; a year ago today
роўна год назад; What day is it today? Які
сёння дзень?
toddle  v. 1. чыкільгаць 2. infml прагульвацца; сыходзіць (з дому)
toddler  n. дзіця, якое толькі пачынае
хадзць
to-do  n. infml мітусня, беганна; сумятня; make a great to-do about smth. усчаць
сварку з-за чаго-н.
toe1  n. 1. палец (нагі) 2. насок (панчохі, чаравіка) ♦ on one’s toes напагатове; tread/step
on smb.’s toes закрануць чые-н. пачуцці
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toleration
toe2  v. : ♦ toe the line стаць на стартавую
лнію; строга прытрымлівацца правілаў, падпарадкоўвацца патрабаванням
TOEFL  (скар. ад Test of English as a
Foreign Language) тэст па англійскай мове
як замéжнай
toff  n. BrE, infml франт
toffee  n. ірыска, тофі (цукерка) ♦ not for
toffee BrE, infml зусм не; ні за якя грошы
toffee-nosed  adj. BrE, infml, dated
пагардлівы, ганарысты, фанабэрысты
toga  n. 1. hist. тога 2. мантыя (суддзяў)
together  adv. 1. разам, супольна; gather/get together збіраць; збірацца 2. адначасова, адначасна 3. бесперапынна, безупынна,
няспынна, запар ♦ together with у дадатак
(да чаго-н.)
tog out  phr.v. : ♦ be togged out (in
smth.) infml апранацца з форсам, з шыкам
tog up  phr.v.= tog out
toil1  n. fml цяжкая і напружаная праца
toil2  v. fml or lit. (at/over) 1. цяжка працаваць (над); парабкаваць 2. валачыся, ледзь
ісц, цягнуцца
toilet  n. 1. прыбіральня, туалет; toilet
articles прадметы туалету 2. dated туалет,
адзяванне, прычэсванне і да т.п.
toilet paper  n. туалетная папера
toilet-train  v. прывучaць дзіця да
гаршка
toiletries  n. pl. прадметы туалету
token  n. 1. знак, смвал; token payment
сімвалчная плата; in token of у знак, на
ўспамн, на памяць 2. талон, жэтон; а gift
token жэтон на атрыманне падарунка ♦ by
the same token па тых жа прычынах
Tok Pisin  n. = Pidgin
told  past, p.p. → tell
tolerable  adj. цярпмы; ніштаваты;
The food here is quite tolerable. Тут нядрэнна
кормяць.
tolerably  adv. ніштавата, нядрэнна;
feel tolerably certain about smth. быць амаль
упэўненым у чым-н.
tolerance  n. цярпмасць, памяркоўнасць, талерантнасць; show tolerance быць
памяркоўным
tolerant  n. adj. (of/to/towards) цярпмы, памяркоўны, талерантны (да); be tolerant towards smth. цярпець што-н.
tolerate  v. 1. дазваляць, дапускаць
2. трываць, цярпець, вытрымліваць
toleration  n. 1. дазвол 2. = tolerance

toll
toll1  n. 1. плата за праезд (па дарозе, мосце) 2. шкода; страта; death toll чалавечыя
страты ♦ take a heavy toll/take its toll (on
smth.) прыносіць страты
toll2  v. (for) званць (у званы); For whom
do the bells toll? Па кім звоняць званы?
tollbooth  n. застава для збору мыты
toll-free  adj. AmE бясплатны (праезд)
tollroad  n. платная дарога
tom  n. infml = tomcat
tomato  n. (pl. -es) памідор; tomato
juice таматны сок
tomb  n. магла (звычайна з надмагільным помнікам); Tomb of the Unknown Soldier магла Невядомага салдата; Tomb of God
Магла Госпада; go down into the tomb памерці, сысц ў маглу
tomboy  n. дзяўчынка-свавольніца, гарэза
tombstone  n. надмагльны камень,
помнік
tomcat  n. кот
tome  n. fml том, фаліянт
tomfool  n. dated дурнаваты, неразумны
tommy gun  n. кулямёт
tommy rot  n. infml лухта, вялкае глупства
tomorrow1  n. 1. заўтрашні дзень
2. недалёкая будучыня; tomorrow’s youth
заўтрашняя моладзь
tomorrow2  adv. заўтра; the day after
tomorrow паслязаўтра; See you tomorrow! Да
заўтрага!; Да заўтра!
ton  n. 1. тона 2. pl. tons infml шмат, безліч
tonal  adj. 1. танальны 2. ling. тонавы;
tonal languages тонавыя мовы
tone1  n. 1. тон; the falling/rising tone сыходны/узыходны тон; tone control рэгулятар
тэмбру; set the tone (for) задаваць тон 2. афарбоўка, адценне (колеру)
tone2  v. 1. надаваць тон (гуку, фарбе);
мяняць (тон, колер) 2. гарманраваць 3. гарманізаваць
tone down  phr.v. змякчаць, памякчаць (колер, гук, заўвагі)
tone in phr.v. (with) гарманіраваць
(з чым-н.)
tone up [phr.v. умацоўваць, танізаваць, павышаць тонус
tongs  n. pl. абцуг, клешчы
tongue  n. 1. язык 2. мова; гаворка; маўленне; the mother tongue родная мова, матчына мова 3. язык; язычок (абутку, полымя,
агню) ♦ hold one’s tongue dated трымаць
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язык за зубамі, маўчаць; with (one’s) tongue
in (one’s) cheеk няшчыра; насмешліва, іранчна; loose smb.’s tongue развязаць каму-н.
язык
tongue-in-cheеk  adj. хтры; насмешліва-іранчны; tongue-in-cheеk remarks насмешлівыя заўвагі
tongue-lashing  n. infml «праборка»,
разнос, вымова
tongue-tied  adj. : be tongue-tied
маўчаць (ад збянтэжанасці)
tongue-twister  n. скорагаворка; цяжкае для вымаўлення слова; I can’t repeat this
tongue-twister. Язык зломіш, вымаўляючы гэты сказ.
tonic  n. тонік; танізуючы напой або сродак
tonight1  n. сённяшні вечар; tonight’s
radio news вячэрнія навны
tonight2  adv. сёння вечарам, увечары
tonnage  n. танаж; груз
tonne  n. метрычная тона (= 1000 кг)
tonsil  n. anat. міндалепадобная залоза
tonsillitis  n. med. ангна, танзілт
too  adv. 1. таксама, гэтаксама 2. занадта,
залшне, празмерна ♦ be too much for smb.:
It’s too much for me. Гэта для мяне залішне.
took  past → take
tool  n. 1. інструмент, прылада; a machine
tool станок, варштат 2. сpодак (у чыіх-н. руках); the chief tools of a critic галоўныя сродкі крытыкa ♦ down tools спыняць працу,
баставаць
toot  v. трубць (у рог); даваць гудок
tooth  n. (pl. teeth) 1. зуб; I had a tooth out.
Мне вырвалі зуб. 2. зубец (пілы) 3. : а sweet
tooth ласун; ласуха ♦ cut a tooth: She’s cutting teeth. У яе прарэзваюцца зубы; ﬁght
tooth and nail змагацца не на жыццё, а на
смерць; get one’s teeth into smth. infml горача брацца за што-н.; in the teeth of smth.
наперакор чаму-н.; set smb.’s teeth on edge кдаць каго-н. у дрыжыкі
toothache  n. зубны боль; I’ve got (a)
toothache. У мяне баляць зубы.
toothbrush  n. зубная шчотка
toothpaste  n. зубная паста
toothpick  n. зубачыстка
toothsome  adj. fml прыемны на смак;
toothsome dessert вельмi смачны дэсерт
tootle  v. трубць; дудзець, tootle on the
ﬂute (і)граць на флейце
top1  n. 1. вяршыня; верхавна; вершална
2. верх, верхняя частка; at the top уверсе ♦ at

top
the top of the tree на першым месцы; at the
top of one’s voice на ўвесь голас; from top to
bottom з верху да нзу; from top to toe з галавы да ног; on top of smth. зверху над чым-н.;
у дадатак да чаго-н.; be/feel on top of the
world быць/адчуваць сябе на сёмым небе
top2  adj. верхні; вышэйшы, лепшы; top
marks вышэйшыя адзнакі; а top student
выдатнік ♦ at top speed з найбольшай хуткасцю
top3  v. 1. пакрываць (зверху); быць верхавнай; а mountain topped with snow гара са
снежнай вяршыняй 2. быць на чале, быць
першым або лепшым 3. падразаць, падрэзваць (дрэвы, кусты)
top up  phr.v. даліваць, падліваць, напаўняць (шклянку, кубак і да т.п.)
topaz  n. min. тапаз
top-ﬂight  adj. найлепшы, першакласны; высокага палёту; а top-ﬂight scientist
першакласны вучоны
top hat  n. цылндр (капялюш)
topic  n. тэма; прадмет (дыскусіі); relevant topics актуальныя тэмы; the topic of the
day злабадзённая тэма; topic and comment
ling. тэма і рэма
topical  adj. актуальны; злабадзённы;
а topical song песня на тэму дня
topicality  n. актуальнасць
topless  adj. з адкрытым верхам (пра
адзенне); «топлес»; а topless dress адкрытая
сукенка
top-level  adj. : a top-level meeting сустрэча на вышэйшым узроўні
topmost  adj. fml самы верхні; самы
важны; найважнейшы; topmost news навіна
надзвычайнай важнасці
top-notch  adj. infml першакласны;
цудоўны, надзвычайны; непараўнальны
topographer  n. тапoграф
topography  n. тапаграфія
toponymy  n. ling. тапанмія
topos  n. (pl. topoi) 1. традыцыйная тэма (у рыторыцы) 2. агýльнае мéсца
topping  n. гарнр; падлўка
topple  v. 1. (over) перакульваць; перакульвацца 2. пазбаўляць улады, звяргаць, скідаць
top-ranking  adj. высокапастаўлены; а top-ranking musician музыкант сусветнага значэння
top secret  adj. надзвычайна сакрэтны; цалкам таемны
topsy-turvy  adv. infml шываратнавыварат; уверх дном, дагары нагамі
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tortuous
top ten  n. the top ten першая дзясятка
(лаўрэатаў конкурсаў папулярных песен i да т.п.)
top-up  n. даліванне; Let me give you a
top-up? Вам даліць?
torch  n. 1. кішэнны ліхтарык 2. паходня,
факел ♦ carry a torch for smb. быць закаханым у каго-н.
torchlight  n. святло паходні; а torchlight procession шэсце з паходнямі
tore  past → tear3
toreаdor  n. тарэадор
torment1  n. пакута, мучэнне; be in
torment пакутaваць
torment2  v. прыносіць боль, пакуты
tormentor  n. lit. кат
torn  p.p. → tear2
tornado  n. (pl. -oes) шквал, смерч,
тарнада
torpedo1  n. (pl. -oes) тарпеда; launch
a torpedo запускаць тарпеду
torpedo2  v. 1. падрываць тарпедай,
тарпедаваць 2. разбіваць; паралізаваць; знішчаць; torpedo a plan правалць план;
torpedo a peace conference сарваць мрную
канферэнцыю
torpid  adj. fml бяздзейны, вялы, апатычны; His memory was torpid. Яго падвяла
памяць.
torpor  n. fml 1. апатыя, абыякавасць
2. знямеласць; зняменне; здранцвенне, летаргя; спячка; а deathlike torpor летаргчнае здранцвенне; be in a torpor быць у стане
здранцвення
torrent  n. 1. паток; torrents of words
паток слоў; а mountain torrent імклвы горны паток 2. pl. torrents лвень, залева ♦ fall
in torrents ліць як з цэбра /як з вядра
torrential  adj. праліўны (дождж);
torrential abuse паток моцнай лаянкі
torrid  adj. 1. гарачы, палкі, страсны;
torrid love гарачае каханне 2. гарачы, спякотны; the torrid zone трапчная зона; torrid
earth спаленая сонцам зямля
torso  n. (pl. -os) торс, тулава
tort  n. law грамадскае правапарушэнне,
грамадска-прававы дэлкт; а judgement for
tort прысуд па грамадскім правапарушэнні
tortoise  n. чарапаха; а giant tortoise гіганцкая чарапаха ♦ set the hare to catch the
tortoise ≅ скочыць вышэй галавы
tortuous  adj. fml 1. звлісты; завлісты, пакручасты; a tortuous maze заблытаны лабірынт; tortuous style мудрагелісты
стыль 2. derog. невыразны, няпэўны, няшчы-

torture
ры (пра логіку, доказ і да т.п.); а tortuous
argument крывадушны аргумент; а tortuous
politician хлуслвы палітыкан
torture1  n. 1. катаванне 2. мука, пакута;
а torture chamber камера катаванняў; put/
subject smb. to torture катаваць; She died
under torture. Яна памерла ад пакутаў.
torture2  v. катаваць; мучыць
torturer  n. кат
Tory  n. кансерватар, торы; the Tories
Кансерватыўная партыя (у Вялікабрытаніі);
Tory policies палтыка Кансерватыўнай партыі
toss1  n. 1. кданне; кідок; падкіданне, падкдванне; the toss of a coin лёсаванне, жараб’ёўка 2. ускіданне, ускдванне (галавы);
give a proud toss of the head ганарыста
ўзняць галаву ♦ win/lose the toss выйграць/
прайграць заклад; not give a toss about smth.
BrE slang напляваць на што-н.; I don’t give a
toss about it. Мне гэта да лямпачкі.
toss2  v. 1. кдаць, падкідаць, падкдваць;
toss a pancake перавярнуць аладку, падкнуўшы яе; toss a challenge to smb. кдаць каму-н.
выклік 2. ускідаць, ускдваць (галаву) 3. шавялцца; кдацца (у сне) ♦ toss and lose кнуць
жэрабя і прайграць
toss about  phr.v. кдацца, варочацца (з боку на бок)
toss aside phr.v. адкідаць, адкдваць
toss away phr.v. = toss aside
toss off phr.v. 1. выпіваць залпам
2. рабць што-н. спехам
toss up phr.v. 1. падкідаць, падкдваць 2. кдаць жэрабя
toss-up  n. жэраб’ёўка, лёсаванне; have
a toss-up кдаць жэрабя
tot1  n. infml 1. немаўля; малыш; малы, малая, малое 2. чарачка (спіртнога напою)
tot2  v. складаць, складваць; падсумоўваць;
tot (up) to a hundred dollars infml раўняцца
ста доларам
total1  n. цэлае, сума; вынік, падрахунак;
in total у выніку, разам, цалкам
total2  adj. 1. увесь, агульны; total silence
поўная цішыня, магльнае маўчанне; total
output валавы прадукт; total population
агульная колькасць насельніцтва 2. поўны;
сукупны; in total darkness у апраметнай цемры; a total failure поўны правал
total3  v. 1. падводзіць вынікі, падлчваць, падсумоўваць, падбіваць рахунак 2. раўняцца, даходзіць (да), налчваць (пра суму,
лік і да т.п.); His debts total more than $200.
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tough
Ягоная запазычанасць перавысіла 200 долараў.
totalitarian  adj. таталітарны;
татальны; дыктатарска-бюракратычны; a totalitarian state таталітарная дзяржава
totality  n. fml уся колькасць, сума;
паўната
totally  adv. цалкам
tote bag  n. AmE вялкая сумка, торба
totem  n. татэм
totter  v. хістацца; ківацца; клыпаць; tottering steps няпэўныя крокі
tottery  adj. : feel tottery няўпэўнена трымацца на нагах, стаяць нетрывала
touch1  n. 1. дотык; а sense of touch пачуццё дотыку; smooth to the touch гладкі навобмацак 2. дакрананне; а touch of ﬂu лёгкая
форма грыпу; have a light/heavy touch мець
лёгкую/цяжкую руку 3. сувязь, кантакт
4. infml трохі, трошкі; крыху, крышку ♦ be
out of touch губляць сувязь; get in touch
(with) звязацца (з кім-н.); keep in touch
падтрымліваць сувязь
touch2  v. 1. чапаць, кранаць; дакранацца,
датыкацца; touch at a port заходзіць у порт;
touch shore падплываць да берага 2. закранаць (пытанне, праблему і да т.п.) 3. узрушаць, узрушваць, расчульваць, хваляваць;
touch slightly лёгка дакранацца; He was
touched to tears. Ён быў крануты да слёз. ♦ touch
bottom BrE дайсц да самага нзкага ўзроўню
(пра цэны, падзеі); touch wood дакранацца
да чаго-н. каб прадухілць бяду
touch down  phr.v. прызямляцца
(пра самалёт)
touch up phr.v. выпраўляць, паляпшаць
touch-and-go  adj. infml рызыкоўны; The patient was touch-and-go. Хворы быў
на валаску ад смерці.
touchdown  n. пасадка самалёта;
make a touchdown рабць пасадку
touched  adj. 1. усхваляваны, узрушаны
2. infml, dated «крануты»
touching  adj. кранальны, хвалюючы,
узрушальны; Her story was very touching. Яе
аповед усхваляваў нас.
touchy  adj. 1. (about) крыўдлвы, чуйны;
Don’t be so touchy! Ды не крыўдуй ты так!
2. вельмі далікатны (пра рэч, сітуацыю);
Racism remains a touchy issue. Расізм застаецца далікатнай праблемай.
tough  adj. 1. цвёрды, жорсткі, туг, пруткі
(пра рэчы); as tough as leather цвёрды як

toughen
падэшва (пра мяса) 2. моцны, дужы, вынослівы 3. цяжкі 4. жорсткі, грубы, суровы (пра
праблему, пытанне, падарожжа); take a
tough line (with smb.) рабць жорсткія захады (адносна каго-н.) 5. infml (on) няўдалы,
нешчаслвы; It was tough on him. Яму давялося цяжка; That’s tough! Якая няўдача!; Як не
пашанцавала!; be/get tough (with smb.)
прымаць цвёрдае рашэнне, рабць жорсткія
захады (адносна каго-н.); а tough customer
infml нелагодны, незгаворлівы чалавек ♦ a
tough nut to crack, a tough row to hoe цяжкая задача; арэшак не па зубах; tough luck!
вось як не пашанцавала!
toughen  v. рабць цвёрдым; рабцца цвёрдым, жорсткім; toughen one’s muscles напружваць цяглцы/мускулы
tough-minded  adj. практычны,
разважлівы, цвярозы
toughness  n. цвёрдасць, трываласць;
а show of toughness праяўленне цвёрдасці
tour1  n. 1. паездка, падарожжа; экскурсія;
а conducted/guided tour экскурсія з гдам;
а package tour арганізаваная турыстычная
паездка; групавы турызм; а round-the-world
tour кругасветнае падарожжа; а sightseeing
tour агляд горада; be on tour падарожнічаць,
вандраваць; go on/do/make a tour ехаць на
экскурсію 2. турнэ, гастролі (тэатральныя)
tour2  v. 1. ехаць на экскурсію, у турнэ;
падарожнічаць, вандраваць 2. гастралраваць
tour de force  n. франц. праяўленне
спрыту, вынаходлівасці
tourism  n. турызм
tourist1  n. турыст
tourist2  adj. турыстычны; а tourist
agency бюро падарожжаў; а tourist camp турыстычны лагер; а tourist guide турыстычны
даведнік; а tourist cottage домік для турыстаў (у гарах)
tourist class  n. турыстычны, друг клас (на самалёце, параходзе); go by tourist class падарожнічаць другм класам
tourist trailer  n. трэйлер, домпрычэп
tournament  n. турнр; а fencing
tournament спаборніцтва па фехтаванні
tour operator  n. турыстычная
кампанія; арганiзатар тýра
tousle  v. кудлаціць, лахмаціць (валасы)
tout1  n. 1. чалавек, як прапануе свой тавар; коміваяжор; а business tout камісіянер,
маклер 2. зазывала
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townhouse
tout2  v. (for) навязваць тавар, зазываць
пакупнікоў
tow1  n. кудзеля, зрэб’е; пакулле
tow2  n. буксіроўка; give smb. a tow адбуксраваць чыю-н. машыну ♦ have smb. in
tow infml мець каго-н. на ўтрыманні; іn tow
на буксры
tow3  v. валачы, цягнуць (на вяроўцы); буксраваць; 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 мора 2. да (у адносінах);
feel friendly towards smb. адчуваць прыхльнасць да каго-н. 3. пад, каля (пра час); towards evening пад вечар
towel  n. ручнк ♦ throw in the towel
infml здавацца, прызнаваць над сабой перамогу
toweling  AmE = towelling
towelling  n. тканна для ручнікоў;
выціранне ручніком
towel rail  n. вешалка пад ручнк
tower1  n. вежа; вышка; the Tower of
London Лонданскі Таўэр; an ivory tower (перан.) вежа са слановай косці ♦ a tower of
strength надзейная апора, абаронца
tower2  v. (above/over) узвышацца; узнімацца; узносіцца (над); The skyscrapers tower
over the city. Хмарачосы ўзвышаюцца над горадам.
tower block  n. BrE вышынны будынак
towering  adj. 1. вельмі высокі; высачэзны; а towering height велізарная вышыня
2. жахлвы, празмерны; towering ambitions
празмерныя амбцыі 3. выбтны, вялкі; a towering achievement найбуйнейшае дасягненне
town  n. 1. невялкі горад, гарадок; мястэчка; in town у горадзе; out of town за горадам,
на сяле; у ад’ездзе 2. цэнтр дзелавога, гандлёвага жыцця; I’m going down town to do
some shopping. Я еду ў цэнтр, каб пахадзіць
па крамах. ♦ be (out) on the town infml гуляць,
весялцца
town council  n. гарадская рада,
муніцыпалітэт
town cross  n. знак у выглядзе крыжа, як адзначае месца рынку ў горадзе
town-dweller  n. гараджанін; гараджанка
town hall  n. ратуша
townhouse  n. гарадская кватэра;
гарадск дом

town planning
town planning  n. планіроўка гарадоў; горадабудаўнцтва
townsfolk  n. гараджане; the townsfolk усё насельніцтва горада
township  n. 1. раён (частка акругі ў
ЗША) 2. hist. царкоўны прыход або маёнтак;
маленькі гарадок або вёска (якія ўваходзілі ў
склад вялікай парафіі)
toxic  adj. таксчны; атрутны, ядавты
toxin  n. таксн, атрута
toy1  n. цацка; забаўка; a toy dog маленькі
хатні сабачка; make a toy of smth. забаўляцца чым-н.
toy2  v. 1. (with) гуляць, забаўляцца; Don’t
toy with matches. Не забаўляйся з запалкамі.
2. несур’ёзна ставіцца (да чаго-н./каго-н.);
вадзіць за нос; toy with an idea насцца з думкай
toyshop  n. магазн цацак
trace1  n. 1. след; without trace бясследна; lose trace of smb. згубць сувязь з кім-н.
2. невялкая колькасць; Give me а trace more
salt. Дай мне яшчэ крыху солі.
trace2  n. пастронак ♦ die in the traces
памерці на пасту; kick over the traces уставаць
на дыбк (пра чалавека); злоўжываць сваёй
воляю
trace3  v. 1. сачыць, высочваць 2. вызначаць паходжанне; He traces his dеscent back
to an old Norman family. Яго радавод вядзецца ад нарманскіх часоў. 3. калькаваць; здымаць
копію
tracery  n. узор, малюнак; There was
some tracery made by frost on the windowpane.
Мароз пакінуў сваю вышыванку на аконным
шкле.
trachea  n. anat. (pl. tracheas or
tracheae) трахея, дыхальнае горла
trachoma  n. med. трахома
tracing paper  n. калька
track1  n. 1. след; get on smb.’s track напасці на чый-н. след; lose track of згубць след
2. сцежка, глухая дарога 3. каляя, рэйкавы
пуць 4. sport бегавая дарожка, трэк; track
and ﬁeld events лёгкая атлетыка 5. дарожка
(фанаграмы) ♦ be on the right/wrong track
быць на правільным/няправільным шляху;
адыходзіць ад тэмы; be off the beaten track
збцца з дарогі; быць на няправільным шляху; in one’s tracks infml адразу, зараз жа, на
месцы; keep/lose track (of) быць/не быць у
курсе спраў
track2  v. сачыць, высочваць; нападаць на
след
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tradesman
track down  phr.v. дакапацца (да
прычыны); высачыць і злавць
tracker  n. паляўнчы, які высочвае дзкіх звяроў
track record  n. дасягненні; стаж
(работы); поспехі, паслужны спіс
tracksuit () n. цёплы трэніровачны
касцюм
tract1  n. 1. разлог, абшар; паласа прасторы; а tract of land паласа зямл 2. anat.
тракт; the respiratory tract дыхальныя шлях
tract2  n. трактат (асабліва на палітычную або рэлігійную тэму)
tractable  adj. падатлівы, паслухмяны;
а tractable disposition падатлівы характар
traction  n. 1. цяга; electric traction
электрычная цяга 2. med. упраўка вывіхаў,
пераломаў 3. трэнне, шараванне
tractor  n. трактар; цягач
tractor driver  n. трактарыст
tractor trailer  n. AmE грузавк з
прычэпам
trad  n. infml традыцыйны джаз (у стылі
паўднёвых штатаў ЗША 1920-х гадоў)
trade1  n. 1. гандаль; камерцыя; home
trade унутраны гандаль; forеign trade замежны гандаль; be in the cotton trade гандляваць бавоўнай 2. рамяство, прафесія; by
trade па прафесіі; the building trade будаўнчая прамысловасць ♦ а jack of all trades майстар на ўсе рукі
trade2  v. 1. гандляваць 2. AmE (at) купляць
(што-н.) 3. (for) абменьваць (на што-н.);
купляць па бартары ♦ trade on smb. скарыстоўваць каго-н. у свах мэтах
trade in  phr.v. выменьваць старую
рэч на новую (з даплатай)
trade off phr.v. infml збываць; trade
off old goods збыць старыя тавары
trade gap  n. дэфіцыт гандлёвага
балансу
trademark  n. фрмавая марка
tradename  n. 1. гандлёвая назва
тавару 2. назва фрмы
trade price  n. фабрычны кошт, аптовы кошт
trader  n. гандляр; купец
trade-in  n. прадмет, як выменьваецца
на новы (аўтамабіль, тэлевзар і да т. п.)
trade secret  n. сакрэт фрмы, прафесйная тайна
tradesman  n. (pl. -men) гандляр;
купец; крамнік

trade(s) union
trade(s) union () n. трэд-юніён,
прафсаюз; the Trades Union Congress Кангрэс трэд-юніёнаў (y Брытаніi)
trade wind  n. пасат (вецер)
trading  n. гандаль, камерцыя; slave
trading гандаль рабамі
tradition  n. традыцыя, стары звычай;
by tradition па традыцыі; break with traditions парушаць традыцыі; keep up traditions
захоўваць традыцыі
traditional  adj. традыцыйны; векавы;
а traditional occupation звычайны занятак
traditionally  adv. традыцыйна, згодна з традыцыямі
traduce  v. fml паклёпнічаць, узводзіць паклёп; знеслаўляць, абнеслаўляць; He
was traduced by historians. Яго зняславілі гісторыкі.
traducer  n. паклёпнік, абгаворшчык
trafﬁc1  n. 1. рух; транспарт; heavy/
light trafﬁc вялкі/невялкі рух; а line of trafﬁc чарада машын; trafﬁc regulations правілы
дарожнага руху; They were stuck in trafﬁc.
Яны заселі ў дарожнай пробцы. 2. гандаль
(незаконны); trafﬁc in drugs гандаль наркотыкамі
trafﬁc2  v. (in) гандляваць; прадаваць;
trafﬁc in illicit merchandise гандляваць кантрабандным таварам
trafﬁcator  n. указальнік павароту
trafﬁc circle  n. AmE кальцавая
транспартная развязка
trafﬁc island  n. BrE астравок бяспекі (на дарозе)
trafﬁc jam  n. затор, «пробка»;
get into a trafﬁc jam патрапіць у пробку
trafﬁclight  n. святлафор; stop at
trafﬁclights спынцца ля святлафора
trafﬁc warden  n. BrE інспектар дарожнага руху (які кантралюе стаянку машын)
tragedy  n. 1. трагчная сітуацыя, трагчная з’ява; трагчнасць; make a tragedy out
of smth./treat smth. as a tragedy рабць з чаго-н. трагедыю; end in tragedy скончыцца
трагчна 2. трагедыя; Greek tragedy грэчаская трагедыя
tragic  adj. 1. катастрафчны, жахлвы; а tragic event трагчны выпадак; а tragic
scene сумнае відовішча 2. трагчны, трагедыйны; а tragic actress трагедыйная актрыса
tragicomedy  n. 1. трагікамедыя
2. трагікамчная сітуацыя, з’ява
trail1  n. 1. след; дарога; be on the trail
ісц па слядах; pick up the trail нападаць на
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trait
след 2. сцежка, дарога ♦ be hot on smb.’s
trail infml ісц па гарачых слядах
trail2  v. 1. цягнуць; цягнуцца 2. валачы;
валачыся; She trailed ﬁve children after her.
Яна цягнула за сабою пяцярых дзяцей. 3. слацца; абвіваць, абвівацца; плесціся (пра расліны); Creepers trailed over roofs and walls.
Паўзучыя расліны абвівалі дахі і сцены.
4. іnfml заманьваць; падманваць; рэкламаваць (па радыё) 5. сачыць, высочваць; trail a
wild animal высочваць дзкую жывёліну
trail away phr.v. = trail off
trail off  phr.v. заціхаць, заміраць
(асабліва пра размову); The discussion trailed
off into futilities. Абмеркаванне было марным.
trailblazer  n. 1. той, хто пракладае
шлях (у лесе) 2. наватар, піянер; першапраходца; следапыт
trailer  n. 1. трэйлер, прычэп 2. AmE
дом-прычэп
 3. кінаафша, анонс; кінаплакат
train1  n. 1. цягнк; change trains рабць
перасадку з аднаго цягніка на ншы; get on/
off a train садзцца ў цягнк/сыходзіць з цягніка; take/catch/get the 7.15 train сесці ў цягнк, што адыходзіць у 7.15; go/travel by train
ехаць на цягніку 2. караван, абоз; вясельны
поезд 3. натоўп, свта (прыхільнікаў) 4. чарада; ланцуг 5. шлейф (сукенкі); хвост (павы)
♦ in train infml напагатове; а train of thought
ход думак
train2  v. 1. (at/in) вучыць; вучыцца 2. навучаць; навучацца; train smb.’s taste выхоўваць чый-н. густ 3. (for) рыхтаваць; рыхтавацца 4. трэніраваць; трэніравацца; дрэсіраваць
trainee  n. 1. стажор, практыкант;
а trainee programmer праграмст-стажор 2. mil.
той, хто праходзіць баявую падрыхтоўку
trainer  n. 1. pl. trainers BrE красоўкі
2. трэнер, інструктар
training  n. трэніроўка; be in training
трэніравацца; go into training пайсц працаваць трэнерам
training college  n. спецыяльны
каледж, тэхнікум (у Вялікабрытаніі); a police training college калéдж для падрыхтоўкі
палiцэйскiх
trainman  n. AmE (pl. -men) праваднк; чыгуначнік
train staff  n. цягніковая брыгада
traipse  v. infml хадзць без справы, валэндацца, бадзяцца без мэты; traipse over
the countryside валацужнічаць па вёсках
trait  n. характэрная рыса, асаблвасць,
якасць; the chief traits of character галоўныя
рысы характару

traitor
traitor  n. (to) здраднік; a traitor of
Christ хрыстапрадавец; а traitor to one’s
country здраднік радзмы; turn traitor стаць
здраднікам
traitorous  adj. fml здрадніцкі; прадаж
ніцкі; вераломны; а traitorous act вераломны ўчынак
traitress  n. здрадніца
trajectory  n. math. траекторыя
tram  n. BrE трамвай; take a tram сесці
ў трамвай; go by tram ехаць на трамваі
tramcar  n. BrE = tram
tramline  n. трамвайная лнія
trammel  v. fml перашкаджаць, стрымліваць, лімітаваць
tramp1  n. 1. бадзяга, валацуга; live as a
tramp бадзяжнічаць 2. доўгі паход пешшу;
go for a tramp ісц ў паход 3. цяжкія крокі,
тупат
tramp2  v. 1. цяжка ступаць, тупаць
2. бадзяцца; валачыся; валачыцца; tramp the
streets бадзяцца па вуліцах 3. трамбаваць,
таптаць
trample  v. 1. таптаць, затоптваць, растоптваць; trample the grass вытоптваць траву 2. пагарджаць; заглушаць; зневажаць (пачуцці); trample on smb.’s rights груба парушаць чые-н. правы
trampoline  n. трамплн
tramway  n. рэльсы для трамвая
trance  n. 1. транс; go/fall into a trance
упасці ў транс; put/send smb. into a trance
прывесці каго-н. у транс 2. стан экстазу
tranny  n. infml транзстар
tranquil  adj. fml цхі, мрны, спакойны; lead a tranquil life жыць спакойным
жыццём
tranquillize, BrE -ise  v. заспакойваць, транквілізаваць; a fast-acting tranquillizing drug заспакаяльны сродак хуткага дзеяння
tranquillizer, BrE -iser  n. заспакаяльны сродак, транквілізатар
trans (пісьмовае скар. ад translated) перакладзены
transact  v. fml весці (справы); заключаць пагадненні (паміж кім-н.); transact
only with honest people мець справы толькі з
прыстойнымі людзьм
transaction  n. 1. здзелка, справа;
engaged in various transactions заняты рознымі справамі 2. вядзенне (спраў) 3. pl.
transactions працы, пратаколы, навуковыя
запскі; Transactions of the Philological
Society працы філалагчнага аб’яднання
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transference
transatlantic  adj. трансатлантычны; а transatlantic voyage трансатлантычнае падарожжа
transcend  v. fml 1. выходзіць за межы; transcend the limits of decency пераступаць межы прыстойнасці 2. (in) перасягаць,
перавышаць (у чым-н.); It transcends my powers of description. Звыш маіх магчымасцей
апісаць гэта.
transcendent  adj. fml надзвычайны; выдатны, выбтны, цудоўны; transcendent beauty надзвычайная прыгажосць; a transcendent folly неверагоднае глупства
transcendental  adj. philos. апрыёрны, трансцэндэнтны; незвычайны, звышнатуральны; transcendental capacity звышнатуральныя здольнасці
transcontinental  adj. транскантынентальны (пра чыгунку, пералёт)
transcribe  v. 1. запсваць, перапсваць 2. транскрыбраваць 3. перазапсваць,
рабць перазапіс; transcribe on/onto compact
discs запсваць на кампакт-дыскі
transcript  n. 1. копія; a transcript
of a will копія завяшчання 2. расшыфроўка;
the transcript of any lettering расшыфроўка
надпісаў (на карціне)
transcription  n. 1. транскрыбраванне; транскрыпцыя 2. копія 3. mus. пералажэнне, аранжыроўка 4. запіс (на радыё);
перазапіс
transfer1  n. 1. перадача; перанос; the
transfer of meaning перанос значэння (слова); the transfer of knowledge перадача ведаў у ншую сферу 2. перавод (па службе);
той, хто пераводзіцца (у іншую ўстанову)
3. (from … to) перасадачны пункт; перасадка; May I have a transfer, please? Дайце мне,
калі ласка, транзітны білет. 4. пераводны
малюнак
transfer2  v. 1. пераносіць, перамяшчаць, пераводзіць; transfer a student from
one group to another перавесці студэнта з адной групы ў ншую; transfer some money
пераводзіць грошы на ншы рахунак 2. перадаваць (маёмасць) 3. перасаджваць; перасаджвацца (на іншы від транспарту) 4. калькаваць (малюнак)
transferable  adj. як можа быць
перададзены; not transferable без права перадачы (пра голас на выбарах, білет)
transference  n. tech. or fml перадача, перанясенне; перавод; the transference of
heat перадача цяпла; the transference of
rights перадача правоў

tranﬁguration
tranﬁguration  n. змяненне,
ператварэнне; the Transﬁguration relig. Ператварэнне, Праабражэнне (Хрыста); Transﬁguration Church Праабражэнская царква
transﬁgure  v. lit. ператвараць, змяняць; Her face was transﬁgured by happiness.
Ад шчасця яе твар змяніўся.
transﬁx  v. 1. пранзваць; праколваць
(шпагай, кінжалам) 2. прыкоўваць да месца;
She stood transﬁxed with terror. Яна скамянела
ад страху.
transform  v. (into) ператвараць; ператварацца; перайначваць; перайначвацца;
трансфармаваць; трансфармавацца (у што-н.);
transform a sentence ling. перабудоўваць сказ
transformation  n. ператварэнне; трансфармацыя; undergo a transformation быць трансфармаваным
transformer  n. 1. пераўтваральнік, рэфарматар 2. electr. трансфарматар
transfuse  v. (to/into) 1. med. пераліваць (кроў) 2. перадаваць (пачуцці)
transfusion  n. 1. med. пераліванне
(крыві); трансфузія; give a transfusion пераліваць (кроў) 2. перадаванне (чаго-н.)
transgress  v. fml парушаць (закон,
правілы і да т.п.); пераступаць; transgress
the bounds of decency пераходзіць межы
прыстойнасці
transgression  n. правннасць, парушэнне (закона); commit a grave transgression цяжка правінцца
transience  n. fml скарацечнасць,
хуткаплыннасць, мімалётнасць; the transience of human life мімалётнасць чалавечага
жыцця
transient1  n.1. праезджы пастаялец
(у гатэлі, пансіёне) 2. беспрацоўны бадзяга
transient2  adj. fml 1. як мінае,
праходзіць; часовы; мімалётны; transient
success часовы поспех 2. часовы, непастаян
ны (пра рабочых)
transistor  n. 1. транзстар (радыё)
2. phys. крысталчны трыёд
transit  n. 1. праезд; перавозка;
транзт; overland transit праезд па сушы;
а transit permit дазвол на перавозку тавараў;
in transit праездам, у дарозе; пры перавозцы
2. astron. праходжанне планеты (праз мерыдыян); кульмінацыя
transit camp  n. лагер для перамешчаных асоб
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transmission
transition  n. (to) пераход, перамяшчэнне; undergo an abrupt transition нечакана змянцца; а transition period пераходны
перыяд; the transition of ideas распаўсюджванне ідэй
transitional  adj. пераходны; а transitional government часовы ўрад
transitive  adj. ling. пераходны;
а transitive verb пераходны дзеяслоў
transit visa  n. транзтная вза
transitory  adj. fml часовы, мімалётны; эфемерны; transitory pleasures імгненныя ўцехі; This transitory life! Гэтае хуткаплыннае жыццё!
translatable  adj. перакладальны;
The sentence is not translatable. Гэты сказ нельга перакласці.
translate  v. 1. перакладаць; перакладацца; translate into English перакладаць на
англйскую мову; This sentence doesn’t translate well. Гэты сказ добра не перакладаецца.
2. тлумачыць; I translated her silence as assent. Я зразумеў яе маўчанне як згоду. 3. перайначваць, ператвараць; translate promises
выконваць абяцанні
translation  n. 1. пераклад; перакладны тэкст; a rough/literal/exact/synchronous translation грубы/літаральны/дакладны/
сінхронны пераклад; make/do a translation
рабць пераклад; in translation у перакладзе
2. працэс перакладу; перакладанне 3. ператварэнне; the translation of theory into
practice ператварэнне тэорыі ў практыку
translator  n. 1. перакладчык (асабліва той, які робіць пісьмовы пераклад)
2. транслятар (радыё)
transliteration  n. (into) транслітарацыя
transliterate  v. fml (into) транслітараваць, перадаваць лтарамі ншага алфавта
translucent  adj. напаўпразрысты,
паўпразрысты; This glass is translucent. Гэтае
шкло прасвечвае.
transmission  n. fml 1. перадача;
a radio/television transmission радыё-/тэлеперадача; the transmission of rights law перадача правоў 2. перасылка; перанос; the
transmission of money by telegraph перавод
грошай па тэлеграфе; the transmission of
а disease перадача хваробы 3. tech. перадача,
каробка перадач

transmit
transmit  v. 1. паведамляць, транслраваць; transmit news перадаваць навны 2. перадаваць; transmit a disease распаўсюджваць
хваробу; transmit a tradition перадаваць
традыцыю 3. пасылаць, адпраўляць (сігнал,
пасылку) 4. phys. праводзіць цяпло 4. перадаваць (сілу, рух); прапускаць (святло)
transmitter  n. 1. перадатчык; трансляцыйная станцыя 2. fml пераносчык (хваробы)
transmute  v. fml (into) ператвараць;
transmute water power into electrical power
ператвараць слу вады ў электраэнергію
transmutation  n. 1. ператварэнне, пераўтварэнне; the transmutation of
fortune зменлівасць лёсу 2. tech. трансмутацыя, ператварэнне; artiﬁcial transmutation
штучнае ператварэнне (элементаў)
transoceanic  adj. 1. заакіянскі;
the transoceanic world заакіянскія краны
2. трансакіянскі; a transoceanic rocket мiжкантынентальная балістычная ракета
transom  n. 1. фрамуга 2. перакладзіна, папярочка; рама (у акне)
transparency  n. 1. празрыстасць
2. дыяпазітыў
transparent  adj. 1. празрысты;
transparent glass празрыстае шкло 2. ясны,
зразумелы; відавочны; a transparent lie яўная хлусня
transpiration  n. biol. выдзяленне поту; транспірацыя, выпарэнне
transpire  v. fml 1. станавцца вядомым, набываць вядомасць; it transpired
(that)… выявілася, што... 2. здарацца; Let me
know what transpires. Патлумачце мне, што
адбываецца. 3. biol. выдзяляцца (з арганізму); выпарвацца
transplant1  n. 1. agr. пікіраваная
расада, перасадачная раслна, саджанец 2. med.
перасадка (нырак, скуры і да т.п.); a heart
transplant перасадкa сэрца
transplant2  v. 1. med. рабць перасадку (тканкі, скуры, сэрца і да т.п.) 2. перасаджваць (раслны) 3. fml перасяляць; перасяляцца; пераносіць; пераносіцца
transplantation  n. = transplant1
transpolar  adj. запалярны, транспалярны
transport1  n. 1. перавозка; транспарціроўка; the transport of goods перавозка тавараў 2. BrE транспарт, сродак сувязі;
travel on/by public transport падарожнічаць
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trauma
грамадскім транспартам 3. pl. transports lit.
моцныя эмоцыі, парыў пачуццяў; transports
of joy радасны парыў
transport2  v. перавозіць, перамяшчаць; пераносіць (у думках)
transportable  adj. пераносны,
рухомы; The patient is not transportable. Хворага нельга перавозіць.
transportation  n. транспарт,
сродак сувязі
transported  adj. lit. (with) моцна
ўсхваляваны; transported with anger не ў
сабе ад злосці
transporter  n. tech. транспарцёр
transpose  v. fml 1. перамяшчаць,
мяняць месцамі 2. mus. транспанраваць
transposition  n. 1. перастаноўка,
перамяшчэнне; the transposition of words
перанос, перастаноўка слоў 2. mus. транспазцыя
transverse  adj. tech. папярэчны;
a transverse section папярэчны разрэз
trap1  n. 1. пастка, сіло; fall into a trap
трапіць у пастку; set/lay a trap паставіць пастку 2. люк; дзверы (у столі, падлозе) 3. slang
рот; Shut your trap! Закрый зяпу! ♦ avoid the
trap of doing smth. пазбегнуць памылковага
дзеяння
trap2  v. 1. лавць (у пастку, сіло); We
were trapped in the lift. Мы заселі ў ліфце.
2. падманваць; спакушаць; trapped in a
criminal situation уцягнуты ў злачынства
trapdoor  n. люк; дзверы (у столі,
падлозе)
trapeze  n. sport трапецыя; а trapeze
artist акрабат на трапецыі
trapezium  n. math. (pl. trapeziums
or trapezia) трапецыя (у геаметрыі)
trapper  n. паляўнчы, як ставіць пасткі; лавец
trappings  n. pl. знешнія атрыбуты
(пасады); упрыгожанні; the visible trappings
of success яўныя атрыбуты поспеху
trapshooting  n. sport стэндавая
стральба
trash  n. 1. BrE, infml кепская літаратурная або мастацкая праца; халтура; That story
is mere trash. Гэтае апавяданне – проста лухта. 2. AmE смецце; адкды; а trash can скрынка для смецця 3. AmE, infml дрэнь, падонкі
trashy  adj. infml дрэнны, кепскі, паганы,
благ; trashy TV-shows нікчэмныя тэлешоу
trauma  n. med. 1. траўма 2. psych. эмацыянальная траўма, шок

traumatic
traumatic  adj. 1. med. траўматычны
2. infml як траўмруе; Our trip home was
pretty traumatic. Наша падарожжа дамоў
было проста жудасным.
travel1  n. 1. падарожжа, вандроўка; travel expenses падарожныя расходы; set out on
one’s travels адправіцца ў падарожжа 2. pl.
travels паездкі; падарожжы; а book of travels
кнга падарожжаў; He’s still on his travels. Ён
усё яшчэ падарожнічае.
travel2  v. 1. падарожнічаць, ездзіць,
вандраваць; go travelling падарожнічаць,
вандраваць 2. перамяшчацца, распаўсюджвацца (пра святло, навіны) ♦ travel light падарожнічаць без багажу; жыць лёгка, бесклапотна
travel agency  n. бюро падарожжаў
travel agent  n. агент бюро падарожжаў
travel bureau  n. = travel agency
traveler  AmE = traveller
traveler’s check  AmE = traveller’s cheque
traveling  AmE = travelling
traveller  n. 1. падарожнік; падарожніца; вандроўнік; вандроўніца 2. каміваяжор
♦ а traveller’s tales неверагодныя байкі
traveller’s cheque  n. турыстычны чэк
travelling  adj. дарожны, паходны;
а travelling circus вандроўны цырк; travelling expenses дарожныя расходы; travelling
people BrE вандроўнікi
travelog  AmE = travelogue
travelogue  n. фільм або кнга пра
падарожжы
travelsickness  n. ванты ад язды,
ад палёту
traverse1  n. 1. перакладзіна; траверс
(у альпінізме) 2. пераход, пераадоленне; a traverse of the gorge пераход праз цяснну
traverse2  v. fml перасякаць, ехаць (праз);
traverse the desert перасякаць пустыню
travesty  n. (of) пародыя; a travesty
of justice пародыя на справядлвасць
trawl1  n. невад; трал
trawl2  v. 1. (for) шукаць, вышукваць 2. траліць; лавць рыбу тралавымі сеткамі; цягнуць
па дне
trawler  n. тралер; а sea-going trawler
марск тралер
tray  n. паднос; а tray of drinks паднос з
напоямі; а tray for letters паднос для лістоў

679

treasury
treacherous  adj. 1. здрадніцкі, прадажны; вераломны 2. ненадзейны; небяспечны; каварны; treacherous weather падманлівае надвор’е; а treacherous memory кепская памяць
treacherously  adv. каварна, вераломна; ненадзейна
treachery  n. здрадніцтва, прадажнасць;
вераломства; an act of treachery здрадніцкі
ўчынак
treacle  n. BrE патака
treacly  adj. BrE прыкры; ялейны, саладжавы; а treacly smile ялейная ўсмешка;
treacly sentiments саладжавасць
tread1  n. 1. хада, паходка; walk with a measured tread ісц мерным крокам 2. прыступка (лесвіцы) 3. пратэктар (пакрышкі аўтамабіля)
tread2  v. (trоd, trodden or trod) 1. ступаць,
крочыць, ісц; tread a dangerous path ісц
небяспечным шляхам 2. таптаць; душыць;
наступаць (нагой) ♦ tread on air ≅ не чуць
пад сабой ног; tread on smb.’s toes infml
наступць на (любмы) мазоль, угнявць каго-н.; tread on smb.’s heels ісц следам, ісц
па пятах
tread down  phr.v. утрамбоўваць
tread out  phr.v. 1. душыць, выдушваць 2. затоптваць; They trоd out the ﬁre. Яны
патушылі агонь нагамі.
treadmill  n. аднастайная механчная
праца
treadle  n. педаль (веласіпеда, швейнай
машыны і да т.п.)
treason  n. (дзяржаўная) здрада; talk
treason прамаўляць злачынныя словы
treasure1  n. 1. скарб; а treasure island
востраў скарбаў 2. каштоўнасць, скарб (пра
чалавека); My treasure! Мая знаходка!
treasure2  v. 1. высока цанць, шанаваць;
treasure smb.’s friendship высока цанць чыё-н.
сяброўства 2. зберагаць, захоўваць (у сэрцы,
памяці)
trеasure house  n. скарбніца, скарбонка; казначэйства; а treasure house of literature скарбніца літаратуры
treasure hunt  n. 1. пошукі скарбаў
2. хованкі (гульня)
treasurer  n. скарбнік, казначэй
Treasure State  n. AmE, infml «Штат
Скарбаў» (назва штата Мантана)
treasury  n. 1. the Treasury дзяржаўнае
казначэйства; міністэрства фінансаў; Secre-

treat
tary to/of the Treasury мінстр фінансаў
ЗША 2. казна; скарбніца (асабліва ў замку)
treat1  n. 1. задавальненне; асалода; прыемнасць; have a treat не адмаўляцца ад прыемнага 2. пачастунак; пачостка, частаванне
treat2  v. 1. абыходзіцца (з кім-н.); ставіцца
(да каго-н.); Don’t treat me as a child! Не
стаўся да мяне як да дзіцяці! 2. разглядаць,
трактаваць; I treat his remark as a joke. Я разумею, што яго заўвага зроблена жартам.
3. (for) лячыць (ад); She was treated for smallpox. Яе лячылі ад воспы. 4. (to) частаваць
(чым-н.); He treated me to a taxi about the
town. Ён павазіў мяне на таксі па горадзе.
♦ treat smb. like dirt infml ставіцца да каго-н.
як да свiнн (непаважліва)
treatise  n. (on) трактат, навуковая праца
treatment  n. 1. (for) лячэнне; treatment for cancer курс лячэння ад раку; be
under treatment лячыцца 2. адносіны, абыходжанне; hard treatment жорсткія адносіны
3. трактоўка, разуменне 4. апрацоўка; editorial treatment рэдактарская праца
treaty  n. дамова, дагавор, пагаднéнне;
by treaty паводле дамовы; make/sign a peace
treaty падпсваць мрную дамову
treble1  n. mus. дыскант; сапрана; sing
treble спяваць дыскантам
treble2  v. патройваць; патройвацца; утройваць; утройвацца; Expenses have trebled. Расходы выраслі ўтрая.
tree  n. дрэва; an apple tree яблыня; a wild
tree дзчка; а family tree радавод ♦ be at the
top of the tree займаць добрую пасаду; быць
на чале
tree beetle  n. zool. хрушч, майскі жук
treeless  adj. бязлесы; голы (пра мясцовасць); а treeless plain бязлесая раўнна
tree surgery  n. догляд за дрэвамі
treetop  n. вершална дрэва
trefoil  n. bot. канюшына; трылснік
trek  v. infml рабць вялкі пераход, перасякаць (пустыню, раўніну); go trekking падарожнічаць (па пустыні, праз горы)
trellis  n. падпорка для раслн
tremble1  n. дрыготка, дрыжанне; He
was all of a tremble. Яго ўзялі дрыжыкі.
tremble2  v. 1. дрыжаць, трэсціся, калаццца; tremble with fear калаццца ад страху
2. калыхацца, гайдацца (ад ветру) ♦ tremble
in the balance вісець на нтачцы, на валаску;
быць у крытычным становішчы
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trestle
trembly  adj. infml дрыготкі, дрыжачы; няроўны (пра почырк); I felt all trembly.
Я ўвесь дрыжаў.
tremendous  adj. 1. велізарны, велічэзны; tremendous vistas неабсяжныя прасторы 2. надзвычайны, ашаламляльны; tremendous applause бурныя апладысменты
tremendously  adv. вельмі, надзвычайна, надзвычай; ашаламляльна; tremendously pleased надзвычай рады
tremor  n. дрыжанне; вібрацыя; earth
tremor землятрус 2. хваляванне; дрыжыкi;
tremors of fear хваляванне ад страху
tremulous  adj. lit. 1. дрыжачы
(голас, рука) 2. трапятк, нясмелы, баязлвы
(позірк, усмешка і да т.п.)
trench  n. 1. роў, канава, яр; an irrigation trench ірыгацыйная канава 2. акоп,
траншэя 3. катлавна, каньён
trenchant  adj. fml рэзкі, колкі, востры; з’едлівы; trenchant style рэзкая манера;
a trenchant argument моцны аргумeнт
trench coat  n. цёплы паўшынел ь;
трэнч
trend  n. (towards) агульны кірунак, тэндэнцыя; the trend of opinion агульная думка;
set a/the trend надаваць кірунак
trendsetter  n. эталон новай моды;
заканадаўца моды
trendy  adj. infml мадняцкі; мадэрновы;
а trendy girl стыльная дзяўчына
trepidation  n. fml 1. трывога, збянтэжанасць; разгубленасць; хваляванне; watch
smth. with trepidation сачыць за чым-н. з
хваляваннем 2. трапятанне, дрыжэнне, дрыжанне
trespass1  n. злоўжыванне; парушэнне;
а trespass of frontier парушэнне мяжы;
a trespass on smb.’s time злоўжыванне чым-н.
часам
trespass2  v. (on) 1. парушаць чужое
права ўладання; “No trespassing” «Праход
забаронены» (надпіс) 2. злоўжываць; квапіцца; trespass the bounds of good taste пераходзiць межы добрага густу; trespass on smb.’s
hospitality злоўжываць чыёй-н. гасцннасцю
trespasser  n. правапарушальнік; “Trespassers will be prosecuted” «Парушальнікі
будуць пакараныя» (надпіс)
tress  n. lit. 1. кудзер, пасма; каса; in tresses заплецены ў косы 2. pl. tresses распушчаныя валасы
trestle  n. козлы; падмосткі, падпоркі;
a trestle for sawing козлы для пілавання дроў

trews
trews  n. pl. штаны ў клетку (шатландскіх горцаў)
trial1  n. 1. суд, працэс; а trial by jury
слуханне справы ў судзе прысяжных; be on
trial/stand trial быць пад судом; bring smb.
to/put smb. on trial прыцягваць каго-н. да суда 2. проба; выпрабаванне; give smth. a trial
рабць пробу чаго-н. 3. выпрабаванне, цяжкасць; He is a real trial to me. Ён проста бяда
для мяне. ♦ by trial and error шляхам проб і
памылак
trial2  adj. 1. пробны; а trial ﬂight пробны палёт; а trial run выпрабавальны прабег;
выпрабавальны тэрмін 2. судовы; a trial testimony сведчанне ў судзе
triangle  n. трохвугольнік, трохкутнік; трыкутнік; the eternal triangle любоўны
трыкýтнік
triangular  adj. трохвугольны,
трохкутны; трыкутны; а triangular agreement трохбаковае пагадненне
tribal  adj. родавы, племянны; tribal
languages мовы плямёнаў; a tribal system родавы лад
tribalism  n. 1. племянны строй
2. трайбалзм, варожасць памж плямёнамі
tribe  n. 1. племя; род; клан 2. гурт, хеўра; tribes of holiday makers infml натоўпы
курортнікаў
tribesman  n. (pl. -men) член роду,
суродзіч, супляменнік
tribulation  n. lit. гора, бяда; trials
and tribulations гора ды выпрабаванні
tribunal  n. трыбунал, суд; the tribunal of public opinion суд грамадскай думкі;
appear/be brought before a tribunal з’явцца
перад судом
tributary1  n. прыток (ракі); The Avon is
a tributary of the Severn. Эйван – прыток ракі
Северн.
tributary2  adj. 1. (to) бакавы; а tributary lane бакавая алея 2. падначалены; той,
хто плаціць данну; tributary states залежныя дзяржавы
tribute  n. 1. данна; lay a tribute on
smb. налажыць данну на каго-н. 2. ушанаванне; гонар; pay tribute to smb. выказваць
знакі пашаны каму-н.
trice  n. : ♦ in a trice мгам, вокамгненна,
імгненна, умомант; He was gone in a trice. Ён
знік мігам.
tricentenary  adj. трохсотгадовы
trick1  n. 1. жарт; штучка; хтрык; childish
tricks дзіцячае свавольства; play a trick on
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triﬂe
smb. падмануць каго-н.; пажартаваць з каго-н.;
by trick ашуканствам, падманам; tricks of
fortune зменлівасць лёсу 2. спрыт, спосаб,
сакрэт; all the tricks and turns усе прыёмы і
хтрыкі 3. фокус; а trick of the light светлавы
эфект; do tricks паказваць фокусы ♦ a bag/
box of tricks infml усялякія хтрыкі; be up to
one’s (old) tricks infml узяцца за сваё; do the
trick infml дабцца свайго; дасягнуць мэты;
play a dirty trick on smb. infml падкласці
каму-н. свінню; the tricks of the trade сакрэты прафесіі
trick2  v. падманваць; жартаваць; trick
smb. into smth./doing smth. падманам спакушаць каго-н. зрабць што-н.; trick smb. out
of smth. выманьваць што-н. у каго-н.
trick out  phr.v. lit. упрыгожваць,
прыбіраць, убіраць
trickery  n. ашуканства, падман; get
smth. by trickery атрымаць што-н. падманам
trickle1  n. 1. струменьчык; ручанка; The
stream is reduced to a mere trickle in summer.
Летам ручай ператвараецца ў звычайны ручаёк. 2. нязначная колькасць; a trickle of
information струменьчык інфармацыі
trickle2  v. 1. капаць; цячы тонкім струменьчыкам, струменіцца; прасочвацца; The
news trickled out. Чуткі прасачыліся. 2. сцякацца; People began trickling onto the square.
Людзі пачалі сцякацца на плошчу.
trickster  n. махляр, падманшчык, ашуканец
tricky  adj. 1. складаны, мудрагелісты,
заблытаны (пра сітуацыю); It’s a tricky question. Гэта складанае пытанне. 2. хтры, спрытны (пра людзей і іх учынкі)
tricolor  AmE = tricolour
tricolour  n. BrE трохколерны флаг; the
French Tricolour флаг Францыі
tricycle  n. трохколавы веласіпед
trident  n. трызубец
tried  adj. выпрабаваны, спраўджаны;
tried and tested/trusted BrE правераны
triennial  adj. як паўтараецца кожныя тры гады
triﬂe1  n. 1. дробязь, драбяза, драбнца;
It’s a mere triﬂe. Гэта проста дробязь. 2. fml
крыху, нязначна; It costs a mere triﬂe. Гэта
каштуе зусім мала. 3. BrE бісквт, праптаны
віном і залты ўзбтымі вяршкамі
triﬂe2  v. (with) ставіцца несур’ёзна; He’s
not a man to be triﬂed with. З ім лепш не жартаваць.

triﬂing
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triﬂe away  phr.v. траціць дарма;
triﬂe away one’s time марна растрачваць час
triﬂing  adj. fml нязначны, малавартасны; дробязны; няважны; а triﬂing ailment
лёгкае недамаганне; This is no triﬂing matter.
Гэтая справа – не дробязь.
trigger1  n. 1. курок; pull the trigger
спусцць курок; прывесці ў дзеянне (перан.)
2. штуршок, пачатковы мпульс ♦ quick on
the trigger імпульсўны, хуткі на справу
trigger2  v. 1. спускаць курок 2. ініцыраваць, распачынаць, даваць пачатак (чаму-н.);
trigger off war развязаць вайну; trigger rain
выклікаць дождж
trigger-happy  adj. infml той, хто
страляе без разбору; ваяўнчы; хуткі на кулак
trigonometry  n. трыганаметрыя
trike  n. infml = tricycle
trilateral  adj. трохбаковы; а trilateral agreement трохбаковае пагадненне
trilby  n. мужчынскі мяккі фетравы капялюш
trilingual  adj. трохмоўны; а trilingual country трохмоўная крана
trill1   1 трэль;    
салаўны пошчак 2. ling. гук-вібрант
trill2  v. 1. выводзіць трэлі; trill with
laughter залівацца смехам 2. ling. вымаўляць
гук «p» з вібрацыяй; The French trill the
“p”. Французы грасіруюць.
trillion  num., n. 1. трыльён, квінтыльён
2. AmE більён
trilogy  n. трылогія
trim1  n. 1. стрыжка; падрэзка; Her hair
needs a trim. Ёй трэба падраўняць валасы.
2. парадак ♦ in (good) trim у форме, у парадку
trim2  adj. акуратны, ахайны; а trim ﬁgure ладная постаць; He keeps his garden trim.
Ён падтрымлівае парадак у садзе.
trim3  v. 1. падразаць, падрэзваць, падстрыгаць (валасы, дрэвы); абразаць, абрэзваць (пругі) 2. (with) аздабляць, упрыгожваць (адзенне)
trimester  n. AmE трымеcтр
trimmer  n. трымер; an electric hedge
trimmer прыстасаванне для падрэзкі кустоў,
секатар
trimming  n. 1. аздоба, упрыгожанне;
with all the trimmings з усмі прычындаламі
2. pl. trimmings гарнр
trinity  n. 1. fml трыа, тройка 2. the
(Holy) Trinity relig. (Святая) Тройца; the
Holy Trinity Church Святатроіцкая царква
Trinity Sunday  n. relig. Сёмуха

trivial
trinket  n. цацка, бразготка, забаўка
trio  n. (pl. -os) 1. тройка (людзей) 2. mus.
трыа
trip1  n. 1. паездка, экскурсія, паход, кароткае падарожжа; рэйс; а business trip камандзіроўка; go on/make/take a trip адпраўляцца ў падарожжа 2. спатыкненне, спотык;
make a trip спатыкнуцца 3. sport падножка
trip2  v. 1. спатыкацца; trip the player
зрабць іграку падножку 2. ісц хутка і лёгка;
бегчы падскокам; She tripped into the room.
Яна ўляцела ў пакой.
trip up  phr.v. 1. памыляцца 2. збіваць з панталыку, заблытваць (каго-н.)
tripartite  adj. fml 1. трохбаковы
(пра пагадненне) 2. як складаецца з трох частак; a tripartite exercise практыкаванне з трох
частак
tripe  n. 1. рубец (у кулінарыі), кіндзюк
2. іпfml лухта, дрэнь; publish tripe друкаваць
халтуру
triple  adj. трайны; патройны; triple
whisky тры порцыі вскі; the triple jump
sport трайны скачок
triplet  n. 1. pl. triplets трайня, трайняты; give birth to triplets нарадзць трайнят
2. тройка (тры рэчы, тры асобы)
triplicate  n. адна з трох копій; in triplicate у трох экзэмплярах
tripod  n. трыножнік
tripper  n. BrE экскурсант, турыст
triptych  n. трыпціх (твор мастацтва)
trisect  v. дзялць на тры роўныя часткі
trisyllabic  adj. ling. трохскладовы
trite  adj. банальны; a trite metaphor збтая метафара
triumph1  n. 1. (over) трыумф; урачыстасць 2. перамога; удача; the triumph of
good over evil перамога дабра над злом
triumph2  v. (over) трыумфаваць; браць
верх (над), перамагаць
triumphal  adj. трыумфальны, пераможны, перамаганосны; урачысты; а triumphal arch трыумфальная арка; а triumphal
wreath лаўровы вянок пераможцы
triumphant  adj. пераможны, перамаганосны; радасны, урачысты; the triumphant army армія пераможцаў
trivet  n. трыножка (падстаўка); таган
trivia  n. драбяза; domestic trivia хатняя
драбяза
trivial  adj. дробязны, нязначны; trivial
matters драбнцы; trivial objections неістотныя пярэчанні

triviality
triviality  n. derog. 1. нязначнасць,
дробязь 2. трывіяльнасць, банальнасць;
speak trivialities гаварыць банальнасці
trochee  n. lit. трахей
trod  past → tread
trodden  p.p. → tread
troglodyte  n. пячорны чалавек,
трагладыт
troika  n. polit. тройка; трыумвірат
Trojan1  n. траянец ♦ work like
a Trojan руплва працаваць
Trojan2  adj. траянскі; the Trojan
horse траянскі конь
troll1  n. myth. троль
troll2  v. (for) лавць рыбу на блешню
trolley  n. ВrE 1. каляска; а luggage trolley каляска для багажу 2. ВrE столік на маленькіх колах для падачы ежы 3. AmE трамвай; a trackless trolley тралейбус ♦ off the
trolley BrE infml : He is off his trolley. Ён
зʼехаў з глузду.
trolleybus  n. ВrE тралейбус
trombone  n. mus. трамбон
trombonist  n. трамбанст
troop1  n. 1. група; гурт; грамада; атрад
2. статак, чарада (жывёлы) 3. pl. troops войска
troop2  v. збірацца, рухацца (гуртам, натоўпам); Trooping the Сolour урачыстасць,
асаблва ў дзень нараджэння манарха, кал
перад строем нясуць штандар (у Брытаніі)
trooper  n. 1. кавалерыст 2. AmE паліцэйскі ♦ swear like a trooper ВrE, dated лаяцца апошнімі словамі, ≅ лаяцца як рамзнік
trope  n. ling. троп
trophy  n. 1. прыз, узнагарода; medals
and trophies медалі і прызы 2. трафей, здабыча; taken as a war trophy узяты як ваенны
трафей
tropic  n. тропік; the tropics тропікі;
the Tropic of Cancer astron. тропік Рака, паўночны тропік; the Tropic of Capricorn аstron.
тропік Казярога, паўднёвы тропік
tropical  adj. трапчны; вельмі гарачы;
a tropical cyclone трапічны цыклон; тайфун;
in a ﬁt of tropical rage у раз’юшаным стане
trot1  n. хуткая хада; трух; at a trot трухам, трушком ♦ on the trot infml запар, засаб;
I’ve been on the trot all day. Я ўвесь дзень быў
заняты.
trot2  v. ісц або ехаць трушком; trot short
ісц дробным крокам, дробненька тупаць; перабіраць нагамі
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trousers
trot out  phr.v. infml выхваляцца,
выстаўляцца
trotter  n. 1. pl. trotters ножкі свіныя
(страва) 2. рысак
troubadour  n. lit. трубадур
trouble1  n. 1. бяда, непрыемнасць; be in
trouble быць у бядзе; get into trouble трапіць
у бяду; What’s the trouble? У чым справа?;
Што здарылася? 2. турбота, клопат; хваляванне, трывога; take the trouble браць на сябе клопат; клапаццца; It isn’t worth the trouble. Не варта турбавацца 3. беспарадак; бязладдзе, хваляванне (пра палітыку) 4. хвароба; He has lung trouble. У яго нешта няладнае
з лёгкімі. ♦ ask/look for trouble напрошвацца
на непрыемнасці; лезці на ражон; take trouble over smth./ to do smth./doing smth. намагацца зрабць што-н.
trouble2  v. 1. турбаваць; турбавацца;
непакоіць; непакоіцца; I’m sorry to trouble
you, but… Прабачце, што турбую вас, але...
2. fml задаваць клопату; May I trouble you for
the sugar? Магу я папрасіць вас перадаць цукар?
troubled  adj. неспакойны, трывожны;
а troubled look заклапочаны выгляд; We live
in troubled times. Мы жывем у неспакойны
час. ♦ ﬁsh in troubled waters лавць рыбу ў
каламутнай вадзе
troublemaker  n. парушальнік парадку; баламут; забіяка, задзра (пра дзяцей)
troubleshooter  n. 1. аварыйны манцёр 2. спецыяльны ўпаўнаважаны па вырашэнні канфлктаў
troublesome  adj. надакучлівы; турботны; а troublesome child неспакойнае дзіцё; а troublesome affair клопатная справа;
He has a troublesome cough. Яму дакучае кашаль.
trouble spot  n. неспакойнае месца;
небяспечны раён, «гарачае месца»
trough  n. 1. кармушка; карыта; жолаб; be
in the trough infml пасвіцца ля карыта (перан.) 2. падэшва (хвалі)
trounce  v. fml наносіць паражэнне,
разбіваць
troupe  n. трупа; a circus troupe цыркавая трупа
trouser leg  п. калашына, калоша
trousers  n. pl. штаны; порткі, нагавцы; I was still in short trousers. Я быў яшчэ
малым. ♦ wear the trousers верхаводзіць у
сям’ (пра жанчыну)

trouser suit
trouser suit () n. касцюм са штанамі (жаночы)
trousseau  n. dated (pl. trousseaus or
trousseaux) пасаг
trout  n. (pl. trout) 1. стронга, фарэль 2. : an
old trout infml, derog. старая карга
trowel  n. 1. кельня, лапатка 2. садовы
шуфлік ♦ lay smth. on with a trowel infml
перабольшваць што-н.
truancy  n. прагул (заняткаў)
truant  n. прагульшчык; прагульшчыца (заняткаў); гультай; гультайка; лодaр
♦ play truant BrE прагульваць (заняткі)
truce  n. перамр’е; declare a truce
абвясцць перамр’е
truck1  n. 1. грузавк 2. BrE адкрытая таварная платформа; ваганетка 3. вазок (насільшчыка) ♦ have/want no truck with smb./
smth. BrE не мець ніякіх спраў з кім-н./чым-н.
truck2  v. перавозіць грузавіком
trucker  n. кіроўца, вадзцель грузавіка
truck farm  n. агародніцкая гаспадарка, ферма (у ЗША)
truck farmer  n. агароднік; гандляр
гароднінай (у ЗША)
truculent  adj. fml, derog. агрэсўны,
грубы; а truculent manner рэзкая манера
trudge1  n. доўгі цяжкі шлях; цяжкая натужлівая хада
trudge2  v. ісц з цяжкасцю, стомлена цягнуцца, плесціся, валачыся
true1  adj. 1. правільны, слушны, адпаведны 2. сапраўдны, праўдзвы; true gold сапраўднае золата 3. адданы, шчыры; be true to
one’s word/promise трымаць слова/абяцанне
4. дакладны, істотны ♦ come true здзяйсняцца, спраўджвацца (пра мары); true to form :
True to form, he arrived late. Як заўжды, ён
прыехаў са спазненнем; true to life рэалістычны
true2  adv. праўдзва; дакладна; Her words
ring true. Яе словы гучаць праўдзіва.
true-blue  adj. BrE верны, адданы;
true-blue Tory voters адданыя кансерватары
true-life  adj. рэальны, непрыдуманы;
a true-life story праўдзвая гісторыя
truelove  n. 1. вернае каханне 2. каханак; каханка; любы; любая
trufﬂe  n. 1. bot. труфель сапраўдны
(грыб) 2. труфель (цукерка)
truism  n. трузм; It is a truism that…
Усім вядома, што...
truly  adv. 1. шчыра 2. сапраўды; Do you
truly believe him? Ты праўда яму верыш?
♦ Yours truly (у лісце). AmE, fml Шчыра ваш.
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trusteeship
trump  n. козыр (у картах); play a trump
казыраць; have all the trumps мець усе
перавагі ♦ come/turn up trumps infml закончыцца паспяхова
trump card  n. казырная карта; надзейная справа; play one’s trump cards выкладваць козыр; пускаць у ход апошні сродак
trumpet1  n. 1. труба (музычны інструмент) 2. роў, рык слана ♦ blow one’s
own trumpet хвалцца, выхваляцца; займацца самарэкламай
trumpet2  v. 1. граць на трубе; трубць
2. раўц (пра слана) 3. апавяшчаць; трубць
на ўвесь свет
trumpeter  n. трубач
truncate  v. fml 1. усякаць, абразаць,
абрэзваць; адсякаць верхавну 2. скарачаць
(прамову, артыкул і да т.п.)
truncheon  n. дубнка паліцэйскага
trundle  v. 1. кацць; каццца; trundle a
wheelbarrow кацць тачку 2. ісц няроўнай
хадою, ісц перавальваючыся
trunk  n. 1. камель; ствол (дрэва) 2. AmE
багажнік (машыны) 3. хобат (слана) 4. куфар; вялкі чамадан 5. тулава, торс
trunk call  n. BrE, dated міжгародні
тэлефонны званок
trunkroad  n. BrE магістральная
дарога
trunks  n. pl. спартыўныя трусы; плаўкі
truss1  n. 1. med. бандаж 2. бэлька 3. вязанка, вязка; пук (саломы, сена і да т.п.)
truss2  v. 1. звязваць у вязкі; truss a
chicken падрыхтаваць кураня да смажання
2. звязваць, скручваць (рукі)
trust1  n. 1. давер, давер’е; вера 2. адказнасць, абавязак 3. law апека (над маёмасцю);
a trust fund падапечны фонд; hold in trust
кіраваць па даручэнні 4. econ. трэст; канцэрн;
a vertical trust вертыкальны трэст ♦ leave
smth. in smb.’s trust даверыць што-н. каму-н.;
take smth. on trust прымаць што-н. напавер,
верыць на слова; браць у крэдыт
trust2  v. 1. верыць, давяраць; trust in
God верыць у Бога; I don’t trust him an inch.
Я зусім яму не веру. 2. даручаць 3. fml спадзявацца, разлчваць; trust in smb. давярацца, верыць каму-н.; trust to smth. спадзявацца на што-н.
trustee  n. law апякун; апякунка; папячыцель; папячыцелька; давераная асоба; а trustee state дзяржава-апякун
trusteeship  n. апека, апякунства; the
Trusteeship Council Савет па апецы (ААН)

trustful
trustful  n. даверлівы
trustfully  adv. даверліва
trusting  adj. = trustful
trustworthy  adj. надзейны; той,
хто заслугоўвае пэўны давер; а trustworthy
guarantee надзейная гарантыя
trusty  n. зняволены, як заслугоўвае
пэўных прывілеяў за добрыя паводзіны
truth  n. 1. праўда; not a grain of truth ні
каліва праўды; home truths праўда ў вочы;
the plain truth чыстая праўда; tell the truth
гаварыць праўду 2. праўдзвасць, сціна ♦ in
truth fml сапраўды, фактычна; to tell the
truth праўду кажучы; (the) truth will out праўду не схаваеш, праўда вылезе на паверхню
truthful  adj. праўдзвы; a truthful
portrait дакладны партрэт
truthfulness  n. праўдзвасць; правільнасць
try1  n. (at) спроба; намаганне; Let me have
a try. Дай паспрабую; It’s worth a try. Варта
паспрабаваць.
try2  v. 1. спрабаваць; старацца; try hard
вельмі старацца; You should try to do more
exercises. Ты павінен паспрабаваць рабіць
больш практыкаванняў. 2. каштаваць (ежу)
3. выпрабоўваць, правяраць 4. law судзць
♦ try one’s best/hardest старацца з усяе моцы; try one’s hand at smth. паспрабаваць
сябе ў чым-н.; try one’s luck (at smth.) пакаштаваць шчасця
try on  phr.v. прымяраць, прымерваць; It’s no use trying it on with me. Са мною
гэты фокус не пройдзе.
try out phr.v. выпрабоўваць
trying  adj. знясльваючы, выпрабавальны (пра спякоту, працу); a trying day цяжк
дзень
try-on  n. 1. прымéрка, правéрка 2. infml
спроба падмануць
try-out  n. 1. праверка, іспыт 2. AmE
(адборачнае) спаборнiцтва
tsar  n. цар
tsardom  n. царства
tsarevich  n. царэвіч
tsarina  n. царыца
tsarism  n. царызм
tsarist  adj. царскі
T-shirt  n. футболка, майка (з кароткімі
рукавамі); тэніска
tsp (пісьмовае скар. ад teaspoonful) чайная лыжачка
tub  n. 1. банка, таз, балея; цэбар; кадушка; а tub of cottage cheese баначка тварагу
2. ванна
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tumble
tuba  n. mus. туба
tubal  adj. med. трýбны; tubal pregnancy пазаматачная цяжарнасць
tube  n. 1. труба; трубка 2. цюбік 3. the
tube infml метро (у Лондане); travel by tube/
on the tube ехаць на метро 4. электронная
лямпа (для радыё, тэлевізара) ♦ go down the
tube infml вылецець у трубу
tuber  n. bot. клубень
tuberculosis  n. med. туберкулёз, сухоты
tubing  n. 1. трубаправод 2. sport тубінг
tubular  adj. трубчасты, трубкаваты;
a tubular brick пустацелая цэгла
TUC  (скар. ад Trades Union Congress) Кангрэс трэйд-юніёнаў (у Брытаніі)
tuck1  n. 1. зборка, складка (на сукенцы);
put/take up a tuck in a dress рабць зборку
на сукенцы 2. infml ежа (асаблiва салодкая)
tuck2  v. засоўваць; затыкаць; хаваць; sit
with one’s legs tucked сядзець з падкурчанымі нагамі
tuck away  phr.v. хаваць, засоўваць
tuck in phr.v. infml прагна есці, жэрці; давцца
tuck up phr.v. 1. падтыкаць (прыпол); закасваць (рукавы) 2. укладваць спаць;
хутаць (коўдрай)
tuck-in  n. infml добрая ежа; have a good
tuck-in паесці як трэба, добра наесціся
tuckshop  n. infml кандытарская, школьны буфéт
Tue(s). (пісьмовае скар. ад Tuesday) аўторак
Tuesday  n. аўторак
tuft  n. 1. пук, пучок (травы); чуб, чубок
(валасоў); бародка клінком, эспаньёлка 2. купа (дрэў, кустоў)
tug1  n. 1. рывок; give a tug at smth. пацягнуць за што-н. 2. букср, буксрнае судна
tug2  v. 1. (at/on) тузаць, торгаць (за); tug at
smb.’s sleeve тузаць каго-н. за рукаў 2. браць
на букср
tug of love  n. BrE, infml спрэчка з-за
дзяцей (паміж бацькамі, якія разышліся; паміж роднымі і прыёмнымі бацькамі)
tug of war  n. перацягванне каната;
проба сіл
tuition  n. fml навучанне; have private
tuition браць прыватныя ўрокі; tuition fees
плата за навучанне
tulip  n. цюльпан
tulle  n. цюль
tumble1  n. 1. падзенне; have/take a nastу tumble моцна стукнуцца 2. беспарадак,

tumble
бязладдзе; балаган, вэрхал; in a tumble у беспарадку
tumble2  v. 1. падаць, валцца; tumble
off a bicycle звалцца з веласіпеда 2. перакульваць; перакульвацца 3. кдацца; tumble
into bed завальвацца спаць 4. стварaць беспарадак, балаган ♦ tumble to smb./smth. BrE,
infml разгадваць каго-н./што-н.; Do you tumble to it? Ты разумееш?
tumble down  phr.v. 1. звальвацца, падаць 2. развальвацца, ператварацца
ў руны; The walls came tumbling down. Сцены рассыпаліся ўшчэнт.
tumbledown  adj. паўразбураны, паўразвалены; занядбаны; а tumbledown house
паўразбураны дом
tumble-dryer  n. барабанная сушылка
tumbler  n. 1. келіх для віна; высокая
шклянка 2. dated акрабат 3. неваляйка (цацка)
tumbleweed  n. bot. перакац-поле
tumescent  adj. med. успухлы, распухлы
tummy  n. infml жывот, жывоцік; I have
(a) tummy-ache. У мяне баліць жывоцік.
tumor  AmE = tumour
tumour  n. med. пухлна, a cancerous
tumour ракавая пухлна; a malignant/benign
tumour злаякасная/ дабраякасная пухлна
tumult  n. fml 1. сумятня; мітусня, вэрхал; шум; the tumult of the storm завыванне
буры; The ﬁre caused a tumult in the theatre.
Пажар выклікаў паніку ў тэатры. 2. моцнае
хваляванне; разгубленасць; выбух (пачуццяў); His mind was in (a) tumult. Ён быў зусім
разгублены.
tumultuous  adj. 1. расхваляваны,
устурбаваны; неспакойны 2. гаварк; шумны,
бурны; a tumultuous reception гарачы прыём; tumultuous waves бурлвыя хвалі
tumulus  n. лацін. (pl. tumuli) насып; могільнік, курган
tun  n. 1. dated вялкая бочка, цэбар 2. мера ёмкасці (252 галоны)
tuna  n. (pl. tuna or tunas) тунец (рыба)
tundra  n. тундра; а tundra wolf арктычны воўк
tune1  n. матыў, мелодыя; а catchy tune
лёгка запамінальны матыў; а commonplace
tune заезджаны матыў ♦ in/out of tune у лад;
у згодзе/не ў лад; не ў згодзе; change one’s
tune запець на ншы лад; загаварыць інакш;
to the tune infml: He was ﬁned to the tune of
$200. Яго аштрафавалі на 200 дoлaраў.
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Turk
tune2  v. настройваць (музычныя інструмeнты); інтанаваць
tune in  phr.v. (to) настройваць (радыё); настройвацца (на што-н.)
tune up phr.v. настройваць (музычныя інструмeнты)
tuneful  adj. музыкальны; меладычны,
гарманчны; а tuneful ear музыкальны слых
tuneless  adj. немеладычны; бязгучны;
а tuneless voice глух голас
tuner  n. 1. настройшчык (музычных інструментаў) 2. пераключальнік каналаў (у тэлевізары)
tune-up  n. 1. настройка (прыёмніка,
музычнага інструмента) 2. sport размнка
tunic  n. 1. кцель, мундзр 2. тунка
3. блузка (звычайна без рукавoў)
tunnel1  n. тунэль, падземны ход; drive a
tunnel пракладаць тунэль
tunnel2  v. пракладаць тунэль; tunnel one’s
way through the snow прабірацца па снезе
tunnel vision  n. 1. med. рэзка звужанае поле зроку 2. вузкі кругагляд, абмежаванасць
tuppence  n. BrE, infml = twopence
turban  n. 1. турбан, чалма 2. жаночы
капялюш без палёў
turbid  adj. 1. fml мутны, каламутны;
а turbid river мутная рэчка 2. заблытаны,
туманны, цьмяны; turbid thoughts цьмяныя
думкі
turbine  n. турбна; а water turbine
гідраўлчная турбна
turbojet  n. турбарэактыўны рухавк
turbot  n. zool. (pl. turbot or turbots) палтус
turbulence  n. 1. непакорлівасць;
political turbulence палітычныя хваляванні
2. бурнасць (вады); atmospheric turbulence
атмасферная турбулентнасць
turbulent  adj. 1. бурны (пра хвалі,
паветра) 2. буяны, непакорны; неспакойны,
няўрымслівы; а turbulent character неспакойны характар
tureen  n. супавая мска; супнік, супніца
turf  n. (pl. turfs or turves) 1. дзірван; дзёран 2. торф; брыкет; turf moor тарфянік 3. the
turf скакавы спорт, скачкі; 4. infml тэрыторыя (чыя-н.); It’s my turf. Гэта мая тэрыторыя.
turgid  adj. fml. 1. пампезны, напышлівы (пра стыль) 2. набраклы, апухлы, распухлы, набухлы; turgid buds набухлыя пупышкі; turgid prose напышлівая проза
Turk  n. турак; турчанка; the Turks туркі

turkey
turkey  n. 1. zool. індык; індычка 2. AmE,
fml тупца; нiкчэмнасць ♦ talk turkey infml
гаварыць шчыра, без хтрыкаў
Тurkey carpet  n. турэцкі кілм,
дыван
-  n. індык ♦ swollen like a
turkey-cock надзьмуты як індык
Turkish1  n. турэцкая мова
Turkish2  adj. турэцкі; the Turkish Empire Асманская імперыя
Turkish bath  n. турэцкая лазня
Turkish coffee  n. кава па-турэцку
Turkish towel  n. махровы ручнк
Turkman  n. (pl. -men) туркмен
Turkmenian¹  n. туркменская мова
Turkmenian²  adj. туркменскi
turmoil  n. шум, мітусня, сумятня, беганна; racial turmoil расавыя хваляванні
turn1  n. 1. паварот; абарот; a turn in the
road паварот дарогі; the turn of a wheel абарот кола 2. змена напрамку, паваротны
пункт; а turn for the better змена да лепшага
3. чарга 4. чарговы нумар у праграме; выхад
на сцэну 5. infml нервовы шок ♦ at every
turn на кожным кроку; at the turn of the
century на пачатку стагоддзя; by turns/in
turn па чарзе; done to a turn BrE падсмажаны ў самы раз; do smth. a good/bad turn
зрабць каму-н. добрую/кепскую паслугу; never do a hand’s turn не варухнуць пальцам,
сядзець склаўшы рукі; one good turn deserves another за ласку ласкай, аддзячваць за
паслугу паслугай; take a turn for the worse
пагоршваць, станавцца горшым; take turns
to do smth. рабць што-н. па чарзе
turn2  v. 1. паварочваць; паварочвацца; пераварочваць; пераварочвацца; turn inside out
выварочваць навыварат, выварочвацца навыварат; turn the corners of the page загінаць/
загібаць старонкі; turn upside down пераварочваць дагары нагамі; It turns my stomach.
Мне моташна. 2. накіроўваць; накіроўвацца;
змяняць напрамак; turn right паварочваць
направа; turn to politics пачынаць займацца
палтыкай; turn one’s attention (to) звяртаць
чыю-н. увагу (на); turn one’s hand to smth.
брацца за што-н.; turn one’s steps накіроўвацца 3. ператвараць; ператварацца; станавцца; turn pale збялець; turn sour скснуць;
сквасіць (малако); He’s turned forty. Яму пераваліла за сорак. 4. : turn smb.’s head круцць
каму-н. галаву ♦ turn (smb.) against smb./
smth. настройваць (каго-н.) супраць каго-н./
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turner
чаго-н.; паўставаць супраць каго-н./чаго-н.;
as things turned out як аказалася
turn away  phr.v. 1. адварочваць;
адварочвацца 2. праганяць, выганяць; звальняць
turn back phr.v. 1. паварочваць
назад, варочацца 2. праганяць 3. адварочваць, адгінаць, адгібаць (старонкі) 4. пераводзіць назад (стрэлку гадзнніка); We cannot
turn the clock back. Час не павернеш назад.
turn down phr.v. 1. змяншаць, памяншаць, убаўляць (газ, гучнасць) 2. адхіляць, адмаўляць, не прымаць; I was turned
down for the job. Мяне не ўзялі на работу.
turn in phr.v. 1. infml адпраўляцца на
бакавую (спаць) 2. : take smb. in здаць каго-н.
у палцыю 3. : take smth. in аддаваць назад,
вярнуць што-н.
turn off phr.v. 1. выключаць; закрываць (кран) 2. зварочваць (з дарогі) 3. infml
выклікаць, адчуваць агду
turn on phr.v. запальваць, уключаць
(святло, радыё); She turned on all her charm.
Яна пусціла ў ход усе свае чары.
turn out phr.v. 1. тушыць, выключаць (святло) 2. выганяць (на вуліцу) 3. выпускаць, вырабляць прадукцыю 4. аказвацца,
выяўляцца; as it turns out як часта бывае
5. станавцца; After a wet morning it turned out
a ﬁne day. Пасля дажджлівай раніцы выдаўся
добры дзень.
turn over phr.v. 1. пераварочваць;
пераварочвацца; перакульваць; перакульвацца 2. абдумваць, разглядаць 3. перадаваць
(у паліцыю)
turn round phr.v. паварочвацца,
абарочвацца
turn up phr.v. 1. знаходзіць, адкрываць; выкопваць 2. з’яўляцца (нечакана)
3. узнімаць, паднімаць; уздымаць, падымаць
угару; Don’t turn your nose up at the offer. Не
адварочвай нос ад прапановы. 4. падшываць,
падкладваць (сукенку, спадніцу і да т.п.)
5. прыбаўляць (газу, святла і да т.п.)
turnabout  n. паварот; змена пазцыі
(у палітыцы); а sharp turnabout in prices
рэзкі скачок цэн
turnaround  n. = turnabout
turncoat  n. derog. рэнегат, адступнік;
Don’t be a turncoat! Не адступайся!; Не бі адбой!
turn-down  adj. адкладны (пра каўнер, кішэнь і да т.п.)
turner  n. токар

turning
turning  n. паварот; скрыжаванне, ростань; take the second turning on the left зрабць друг паварот налева
turning point  n. паваротны пункт;
пералом; вырашальны момант; кульмінацыя;
the turning point in/of a tragedy кульмінацыя трагедыі; the turning point of a disease
пералом у хваробе
turnip  n. рэпа; турнэпс; turnip cabbage
бручка
turnkey  adj. гатовы да здачы (аб’ект);
а turnkey project закончаны праект
turn-off  n. бакавая дарога; He took the
wrong turn-off. Ён не туды павярнуў.
turn-on  n. infml прыемнае хваляванне;
юрлвасць
turnout  n. 1. збор (людзей на мітынг);
There was a good turnout at yesterday’s meeting. Учора на сходзе было даволі многа народу. 2. чыстка, уборка; The room must be
given a good turnout. Пакой трэба добра прыбраць. 3. манера, стыль апранацца; экіпіроўка; the turnout of a sportsman касцюм спартсмена
turnover  n. 1. абарот (капіталу)
2. тавараабарот 3. змена (кадраў) 4. пірог з
начынкай; an apple turnover пірог з яблыкамі
turnpike  n. AmE платная дарога для
хуткаснага транспарту
turnstile  n. sport турнікет
turn-up  n. BrE 1. што-н. загнутае
(манжэты) 2. шчаслвы выпадак, удача
3. infml нечаканы паварот (справы)
turpentine  n. тэрпенцн, шкіпінар;
жывца
turpitude  n. fml нзасць, подласць
turquoise  n. біруза; the turquoise of
the heavens нябесны блакт
turret  n. невялкая вежа, вежка; the turrets of an ancient castle маленькія вежы старажытнага замка
turtle  n. чарапаха (асабліва марская)
♦ turn turtle infml перавярнуцца (пра лодку)
turtledove  n. zool. туркаўка, дзкі голуб
turtleneck  n. высокі загнуты каўнер
(світара), «хамут»; свтар з такм каўняром
turves  n. pl. → turf
tusk  n. ікол, бвень (маржа, кабана)
tussle1  n. 1. (for/over) бойка, сварка, тузанна; They had a tussle every week. Яны сварыліся кожны дзень. 2. барацьба; a tussle
with insomnia барацьба з бессанню
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twee
tussle2  v. змагацца; бцца; тузацца; tussle
with evil змагацца са злом
tussock  n. купіна; дзярнна
tut  interj ах ты!; фу ты! (выражае нецярплівасць, прыкрасць, папрок і да т.п.)
tutelage  n. fml 1. апека, апякунства;
parental tutelage бацькоўская апека 2. навучанне; be under the tutelage of different
teachers вучыцца ў розных настаўнікаў
tutelary  adj. fml апякунскі; a tutelary
authority патрон (апякун); a tutelary saint
святы-апякун
tutor1  n. 1. хатні настаўнік, рэпетытар;
hire a tutor наняць прыватнага настаўніка
2. кіраўнк групы студэнтаў (у англійскіх універсітэтах); малодшы выкладчык вышэйшай навучальнай установы (у ЗША) 3. кнга
з інструкцыямі; a violin tutor школа ігры на
скрыпцы (назва падручніка)
tutor2  v. (in) вучыць, навучаць прыватна; tutor smb. for an exam рыхтаваць каго-н.
да здачы экзаменаў
tutorial  n. 1. кансультацыя, сустрэча з кіраўніком навуковай працы 2. навучальны дапаможнік
tutti-frutti  n. зацукраваныя фрукты; марожанае з фруктамі
tut-tut  interj. вось яшчэ!; навошта гэта?; яшчэ чаго! (выражае папрок, неадабрэнне і да т.п.)
tuxedo  n. AmE (pl. tuxedos or
tuxedoes) смокінг
TV  (скар. ад television) тэлевзар; тэлебачанне; What’s on TV? Што ідзе па тэлебачанні?
TV dinner  n. абед на хуткую руку
twaddle  n. infml, dated пустаслоўе, балбатня; talk mere twaddle пустасловіць, несці
лухту
twang1  n. 1. насавое, гугнявае, гамзатае
вымаўленне; American twang насавое вымаўленне амерыканцаў; speak with a twang
гугнявіць 2. рэзкі гук (напятай струны)
twang2  v. 1. звінець (пра напятую струну); twang (on) a guitar брынкаць на гітары
2. гугнявіць, гугнць, гамзаць, гаварыць у нос
’twas  poet. = it was
tweak1  n. : give a painful tweak моцна
ўшчыпнуць
tweak2  v. шчыпаць, шчыкаць; tweak a
child’s ears круцць дзіцяці вушы
twee  adj. BrE, infml, derog. шыкоўны, але
безгустоўны; I can’t stand those twee little
frills. Я не магу бачыць гэтыя безгустоўныя
фальбонкі.

tweed
tweed  n. твід (тканіна); wear tweeds
насць твдавы касцюм
tweedy  adj. 1. твдавы; a tweedy jacket
твдавы пінжак; 2. infml апрануты ў твдавы
касцюм; There were a lot of tweedy farmers
there. Там было многа фермераў у твідавых
касцюмах.
tweet1  n. шчабятанне; цырыканне, цвырканне
tweet2  v. шчабятаць; цвыркаць, цырыкаць
tweeter  n. невялкі рэпрадуктар для
перадачы высокага тону
tweezers  n. pl. пінцэт, шчыпчыкі
twelfth1  n. дванаццатая частка
twelfth2  num. дванаццаты
Twelfth Night  n. the Twelfth Night
eccl. пярэдадзень Вадохрышча
twelve  num, n. дванаццаць; the Twelve
eccl. дванаццаць апосталаў
twentieth1  n. (адна) дваццатая частка
twentieth2  num. дваццаты
twenty  num., n. дваццаць, дваццатка
♦ twenty and twenty times тысячу разоў; без
канца, бясконца; in the twenties ва ўзросце
пасля дваццац
twerp  n. infml, dated грубіян, хам; прахвост, прайдзісвет
twice  adv. двойчы, два разы; twice in a
lifetime двойчы ў жыцц; twice as much
удвая больш, удвайне; think twice about smth./
doing smth. добра падумаць, перш чым зрабць што-н. ♦ twice over за два разы
twiddle1  n. 1. BrE вярчэнне, кручэнне;
give smth. a twiddle пакруцць, крутануць
што-н. 2. трэль, дрыжанне голасу
twiddle2  v. BrE вярцець, круцць ♦ twiddle one’s thumbs/ﬁngers біць лынды, ббікі
twig1  n. 1. галнка, дубчык, прут; адростак; willow twigs галнкі вярбы 2. pl. twigs
розгі
twig2  v. BrE, infml разгадваць, хутка разумець; Now I twig it. Цяпер да мяне дайшло.
twiggy  adj. 1. тонкі; слабы; twiggy legs
тонкія ногі 2. галінасты; а twiggy growth
кустовы параснік, зараснік, кустоўе
twilight  n. 1. прыцeмак, сутонне;
змярканне; at twilight прыцемкам, на змярканні 2. перыяд заняпаду; канец, скон, схіл; in
the twilight of life у канцы жыцця; the twilight of the Empire заняпад імперыі
twilight blue  adj. светлы фіялетава-блактны (колер); зеленавата-блактны
(колер)
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twist
twilight sleep  n. med. паўсон;
непрытомны стан
twilit  adj., lit. змрочны, цьмяны
twin1  n. 1. pl. twins двайняты, блізняты,
блізнюк 2. парная рэч 3. pl. astron. the Twins
Блізняты (сузор’е) 4. pl. astrol. the Twins
Блізняты (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
twin2  v. 1. аб’ядноўваць, злучаць; быць
блізнюком; He twins with me. Ён мой блізнюк. 2. параднць; Мinsk is twinned with
Nottingham. Мінск – горад-пабрацім Нотынгема.
twin beds  n. pl. два аднаспальныя
ложкі (у адным пакоі)
twine1  n. шнурок; шпагат; ссуканая нтка
twine2  v. 1. віць; вцца 2. звіваць, ссукваць; twine threads into a rope скручваць нткі ў вяроўку; twine a wreath плесці вянок
3. абвіваць; абвівацца; The ivy twined round
the tree. Плюшч абвіваў дрэва.
twinge  n. 1. прыступ рэзкага болю 2. пакуты, згрызота (дакору, сумлення і да т.п.);
а twinge of guilt пакутлівае ўсведамленне сваёй віны; twinges of consience мукі сумлення
twinkle1  n. 1. міганне, мігаценне, мігценне; зіхаценне; the twinkle of the stars мігаценне зорак 2. скарка, бляск (гумару, радасці і да т.п.); а humorous twinkle in smb.’s
eyes іскрынкі гумару ў чых-н. вачах
twinkle2  v. бліскацець, зіхацець, мігацець, мігцець; Her eyes twinkled with merriment. Яе вочы зіхацелі ад весялосці.
twinkling  n. мірг ♦ in the twinkling
of an eye мгам, у адзн момант
twinset  n. BrE двайны камплект, двойка (кардыган і джэмпер)
twin town  n. горад-пабрацм
twirl1  n. 1. вхар; а twirl of dust віхура
пылу; do a twirl вярцецца, кружыцца 2. віхор; кудзер, завіток, завітушка
twirl2  v. 1. кружыць; кружыцца 2. вярцець; вярцецца; I watched the dancer twirling
on the stage. Я назіраў, як балерына кружылася па сцэне. 3. завіваць, закручваць (вусы, валасы)
twist1  n. 1. выгібанне, перакручванне;
скажэнне; give a twist скручваць 2. вяроўка,
шнурок 3. выгіб, выгін; паварот; вывіх; а
twist of fate нечаканы паварот лёсу; twists
and turns дэталі, падрабязнасці ♦ be round
the twist infml здурнець
twist2  v. 1. круцць; круццца 2. паварочваць; пакручваць; twist a fооt звіхнуць нагу

twister
3. скажаць, перакручваць ♦ twist smb. round
one’s little ﬁnger вярцець кім-н. як хацець;
twist smb.’s arm infml рабць уцск на каго-н.,
прымушаць; twist in the wind пакутаваць ад
няпэўнасці свайго становішча
twister  n. infml 1. падманшчык; падманшчыца; ашуканец; ашуканка 2. цяжкая
загадка, галаваломка
twisty  adj. звлісты, пакручасты (пра
дарогу, рэчку і да т.п.)
twit1  n. infml, derog. крэцн, ёлупень; дурань, дурнца
twit2  v. dated (about/with) папракаць;
падсмейвацца, кпіць; дражнць
twitch1  n. 1. сутарга, канвульсія 2. рывок, рэзкі рух, тузанне; give a twitch тузануць
twitch2  v. 1. (at) торгаць (за); торгацца
2. тузаць; тузацца; twitch smb.’s sleeve тузануць каго-н. за рукаў
twitter1  n. 1. шчабятанне, шчэбет (птушак); балбатня 2. infml хваляванне, узбуджанасць; set smb. in a twitter давадзць каго-н.
да нервовасці, уводзіць каго-н. ва ўзбуджаны
стан
twitter2  v. 1. шчабятаць; цыркаць, цвыркаць 2. балбатаць (нервова); Stop twitterng!
Хопіць балбатаць!
twittery  adj. infml нервовы, усхваляваны
two  num., n. два, двойка; double two дзве
двойкі ♦ in two папалам, напалам; by/in twos
парамі; put two and two together лагчна думаць; дадумвацца; two sides of the same coin
два бакаднаго медаля
two-bit  adj. infml нікуды не варты; It is
a two-bit ﬁlm. Грош цана гэтаму фільму.
two-dimensional  adj. 1. двухмерны, плоскі 2. невыразны, неглыбокі; a twodimensional image павярхоўна апсаны вобраз
two-edged  adj. 1. востры з абодвух
бакоў (меч) 2. двухсэнсавы, двухсэнсоўны;
а two-edged policy двайная палтыка
two-faced  adj. двухаблчны, двудушны; крывадушны
twofold  adv. fml удвая, удвайне; kindness returned twofold дабро, вернутае ў двайным памеры
two-hour  adj. двухгадзнны
twopence  n. манета ў два пенсы; It’s
not worth twopence. Яму грош цана. ♦ not to
care/to give a twopence ставіцца абыякава
twopenny  adj. : а twopenny stamp марка коштам у два пенсы
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typhoon
twopenny-halfpenny  adj. infml
нікчэмны, дрэнны, капеечны; а twopennyhalfpenny squabble сварка з-за капейкі
two-piece  n. : а two-piece suit гарнітур
з дзвюх частак, касцюм-двойка
two-ply  adj. двайны; з двух пластоў, з
дзвюх нтак, з дзвюх столак
two-seater  n. двухмесны аўтамабль
або самалёт
twosome  n. пара, парачка; парны танец
two-time  v. infml падманваць, ашукваць; быць няверным (жонцы, мужу)
two-timer  n. infml 1. няверны муж,
няверная жонка 2. падманшчык; падманшчыца; ашуканец; ашуканка
two-tone  adj. двухкаляровы, двухколерны; а two-tone car машына ў двух колерах
two-way  adj. двухбаковы; two-way
trafﬁc двухбаковы рух; а two-way street вуліца з двухбаковым рухам; а two-way radio
прыёмнік і перадатчык (радыё), рацыя
tycoon  n. infml прамысловы або фінансавы магнат
type1  n. 1. тып, тыповы прыклад або
прадстаўнк (чаго-н.); true to type тыповы,
характэрны 2. разнавднасць; types of speech
вды маўлення; people of every type усе людзі, усякі чалавек 3. род, клас, група; а blood
type група крыв; men of the Nordic type людзі нардычнага тыпу 4. шрыфт; black/bold
type тлусты шрыфт; Italiс type курсў; in
type у наборы; set smth. in type набіраць
што-н.; print in large type друкаваць буйным
шрыфтам
type2  v. 1. друкаваць, пісаць на машынцы
2. групаваць, класіфікаваць
typecast  v. (typecast) падбіраць акцёраў на ролі паводле прынцыпу тыпажнасці; typecast an actor as a killer даваць акцёру
ролю клера
typeface  n. гарнітура (шрыфта)
typescript  n. машынапсны тэкст;
typescript requirements патрабаванні да афармлення рукапісу
typesetter  n. наборшчык
typesetting  n. тыпаграфскі набор;
а typesetting machine наборная машына
typewriter  n. друкавальная машынка
typewritten  adj. надрукаваны на машынцы, машынапсны
typhoid  n. med. тыф
typhoid fever  n. med. брушны тыф;
typhoid epidemic эпідэмія брушнога тыфу
typhoon  n. тайфун

typhus
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typhus  n. med. сыпны тыф
typical  adj. 1. тыповы; а typical Scotsman тыповы шатландзец 2. (of) характэрны
(для); It is typical of him to forget. Яму ўласціва забывацца на ўсё; in a typical way/
manner тыпова, характэрна
typically  adv. тыпова, характэрна; typically Belarusian tolerance тыпова беларуская талерантнасць; Typically, she’s forgotten
her keys again. Як заўжды, яна зноў забылася
на свае ключы.
typify  v. 1. служыць тыповым прыкладам; сімвалізаваць; They strikingly typify the
spirit of their time. Яны – яркія выразнікі духу
свайго часу. 2. быць правобразам, прататыпам
typist  n. машынстка
typographer  n. 1. наборшчык 2. друкар
typographic(al) () adj. тыпаграфскі; друкарскі; а typographic error памылка
друку
typography  n. 1. друкарства; кнігадрукаванне 2. афармленне (кнігі, часопіса і
да т.п.); show a high standard of typography
паказваць высокі клас афармлення
tyranical  adj. тыранчны, дэспатычны
tyrаnize, BrE -ise  n. (over) быць тыранам, тыраніць; мучыць; катаваць; tyrаnize
(over) one’s family быць тыранам у сям’
tyranny  n. 1. тыраня, дэспатызм 2. тыранства, лютасць
tyrant  n. тыран, дэспат; а petty tyrant самадур; play the tyrant быць тыранам,
тыранстваваць
tyre  n. шына; а burst/ﬂat/punctured tyre
спушчаная шына; а spare tyre запасная шына; а tyre tube камера; a tyre pump/inﬂator
помпа для шын
tyro1  n. навічок, пачатковец; а tyro
member новы сябар (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) універсальны (пра
фільмы); U ﬁlms фльмы для людзей любога
ўзросту

ultimate
UAE  (скар. ад United Arab Emirates)
AAЭ, Аб’яднаныя Арабскія Эміраты
UCAS  (скар. ад Universities and Colleges Admissions Service) камсія па разгляду
заяў ва ўніверсітэты і каледжы Брытаніі
ubiquitous  adj. fml усюдысны
udder  n. вымя
UEFA  (скар. ад Union of European
Football Associations) УЕФА, Аб’яднаная еўрапейская футбольная асацыяцыя
UFO  (скар. ад Unidentiﬁed
Flying Object) НЛА, неапазнаны лятаючы
аб’ект
ugh  interj. (ужываецца для выражэння
агіды) фу!, фэ! (ужываецца для выражэння
непрыемных пачуццяў) брр!, ах! Ugh, it’s cold!
Брр, холадна!
Ugli  n. bot. аглі, ямайскі гібрыд грэйпфрута, апельсна і мандарына
uglinеss  n. брыдкасць, агднасць; непрыгожы выгляд; пачварнасць
ugly  adj. 1. непрыгожы, брыдкі; grow
ugly пабрыдчэць 2. непрыемны; агдны, пачварны, мярзотны; ugly news кепскія навны
♦ ugly as sin страшэнны як смяротны грэх;
an ugly customer infml паскудны тып; an
ugly duckling гадкае качаня (якое вырасла і
стала лебедзем)
UHF  (скар. ад ultra-high frequency) УВЧ, ультравысокая частата (пра радыё)
UHT  BrE (скар. ад ultra heat treatment) награванне да вельмі высокай тэмпературы
UK  (скар. ад United Kingdom (of Great
Britain and Northern Ireland) Аб’яднанае
Каралеўства (Вялікабрытаніі і Паўночнай
Ірландыі)
Ukrainian1  n. 1. укранец; укранка; the Ukrainians укранцы 2. укранская
мова
Ukrainian2  adj. укранскі
ulcer  п. med. язва; a stomach ulcer язва
страўніка
ulcerate  v. med. загніваць; гнацца
ulcerous  adj. язвавы; an ulcerous person язвеннік; хворы на язву
ulster  n. доўгае свабоднае паліто, альстэр
ulterior  adj. утоены; (па)таемны,
скрыты (матыў, мэта і да т.п.)
ultimate1  n. канчатковы вынік; мяжа;
the ultimate (in smth.) infml мяжа (чаго-н.)
ultimate2  adj. 1. апошні, канчатковы;
my ultimate aim мая канчатковая мэта 2. га-

ultimately
лоўны, першасны; грунтоўны; ultimate truth
элементарная сціна, сціна ў апошняй інстанцыі; the ultimate cause першапрычына 3. найвышэйшы; найлепшы; найгоршы
ultimately  adv. у рэшце рэшт, урэшце; нарэшце; у канчатковым выніку; Ultimаtely they became friends again. У рэшце рэшт
яны зноў сталі сябрамі.
ultimatum  n. (pl. ultimatums or
ultimata) ультыматум; deliver an ultimatum
to a country паставіць кране ўльтыматум
ultramarine  adj. 1. ультрамарынавы 2. цёмна-сні
ultrasonic  adj. ультрагукавы, звышгукавы
ultrаsound  n. ультрагук; ultrаsound therapy ультрагукавая тэрапя
ultraviolet  adj. phys. ультрафіялетавы (пра промні); an ultraviolet lamp кварцавая лямпа
ululate  v. lit. выць; плакаць наўзрыд,
рыдаць; галасць
um  interj. гм! (выражае сумненне)
umber1  n. умбрa (фарба); burnt umbra
палёная умбра
umber2  adj. цёмна-карычневы, цёмнаруды
umbilical cord  n. anat. пупавна
umbrage  n. : ♦ take umbrage (at) fml
крыўдзіцца (на каго-н.)
umbrella  n. 1. парасон; put up/take
down an umbrella раскрываць/складваць парасон 2. прыкрыццё, укрыццё, сховішча; шырма
umlaut  n. ling. умляўт, чаргаванне
галосных
umpire  n. 1. суддзя (у тэнісе, крыкеце і да т.п.) 2. пасярэднік; трацейскі суддзя,
арбтр
umpteen  adj. infml шматлкі, незлічоны; have umpteen reasons for doing smth.
мець тысячу прычын, каб зрабць што-н.
umpteenth  adj. infml энны (пра
колькасць); 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,
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый
unabashed  adj. fml як не разгубўся,
не збянтэжыўся; stick unabashed to one’s
opinion цвёрда стаяць на свам
unabated  adj. fml нязменны; неаслабны; For three days the storm continued unabated. Бура не сціхала на працягу трох дзён.
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unanswerable
unable  adj. няздольны; be unable не
магчы, не мець магчымасці; I’m unable to
walk. Я не магу ісці.
unabridged  adj. поўны, нескарочаны, без купюр (пра літаратурны твор)
unacceptable  adj. непрымальны;
unacceptable terms умовы, якя немагчыма
прыняць
unaccompanied  adj. fml (by,
with) без суправаджэння; без акампанементу; She goes to parties unaccompanied. Яна
ходзіць на вечарыны адна.
unaccountable  adj. fml 1. незразумелы, невытлумачальны; дзўны; For some
unaccountable reason, the letter never arrived.
Невядома чаму, але ліст не атрымалі. 2. неадказны, безадказны
unaccounted for  adj. 1. няўлчаны 2. няясны, нявытлумачаны; His disappearance is unaccounted for. Яго знікненне незразумелае.
unaccustomed  adj. 1. fml непрывычны; непрызвычаены; I am unaccustomed
to his manners. Я не прывык да яго манер.
2. незвычайны; his unaccustomed silence
нязвыклае для яго маўчанне
unacknowledged  adj. непрызнаны; аn unacknowledged master of his craft
непрызнаны майстар сваёй справы
unadulterated  adj. 1. чысты;
неразмешаны 2. поўны; unadulterated nonsense поўная лухта
unadventurous  adj. нясмелы;
непрадпрыемлівы
unaffected  adj. 1. некрануты, нечапаны 2. шчыры, просты; натуральны; with
uneffected pleasure са шчырым задавальненнем
unaided  adj. як не мае дапамогі; He
can now walk unaided. Ён цяпер можа хадзіць
без дапамогі.
unalloyed  adj. fml чысты, шчыры;
unalloyed joy шчырая радасць
unambiguous  adj. недвухсэнсоўны, дакладна выражаны; an unambiguous
statement адназначнае сцвярджэнне
unanimity  n. fml аднагалоснасць,
аднадушнасць; аднадумства
unanimous  adj. аднадушны; аднагалосны; by a unanimous vote аднагалосна
unanswerable  adj. 1. бясспрэчны,
неабвержны; an unanswerable argument
бясспрэчны довад 2. як не мае адказу

unapproachable
unapproachable  adj. недаступны, непрыветлівы; некампанейскі
unapt  adj. неадпаведны; няўмелы; няздольны; unapt at games няспрытны ў гульнях
unarmed  adj. няўзброены, бяззбройны
unashamed  adj. бессаромны, нахабны; несумленны; be unashamed of doing
smth. не саромецца рабць што-н.
unasked  adj. нязваны; незапрошаны;
аn unasked guest няпрошаны госць; She came
to the party unasked. Яна прыйшла на вечарыну без запрашэння.
unasked-for  adj. добраахвотны;
unasked-for contributions добраахвотныя
ўнёскі
unassailable  adj. fml непрыступны; бясспрэчны (пра довад); His reputation is
unassailable. Яго рэпутацыя бездакорная.
unassuming  adj. сцплы, непатрабавальны; an unassuming manner сцплая манера
unattached  adj. 1. нежанаты; незамужняя; незаручаны; незаручаная 2. свабодны, непрывязаны; непрымацаваны
unattainable  adj. недасягальны,
недасяжны; аn unattainable ideal недасяжны
ідэал
unattended  adj. пакнуты без догляду, без назірання; leave one’s luggage
unattended пакнуць багаж без нагляду; The
patient remained unattended to. На хворага ніхто не звяртаў увагі.
unauthorized, BrE -ised  adj.
несанкцыянаваны, недазволены; unauthorized access несанкцыянаваны доступ
unavailable  adj. якога няма або
нельга дастаць; The book is unavailable in the
library at the moment. Гэтай кнігі цяпер няма
ў бібліятэцы.
unavailing  adj. fml бескарысны; марны, дарэмны; unavailing efforts марныя намаганні
unavoidable  adj. непазбежны;
unavoidable duties непазбежныя абавязкі
unavoidablу  adv. немінуча, няўхльна, непазбежна
unaware  adj. : be unaware (of smth.)
не ведаць, не ўсведамляць (чаго-н.); be not
unaware (of smth.) падазраваць (што-н.)
unawares  adv. 1. нечакана, раптоўна; знячэўку, знянацку 2. незнарок; catch/
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unbounded
take smb. unawares заспець каго-н. неспадзеўкі/ неспадзявана
unbalance  v. 1. парушаць раўнавагу, выводзіць з раўнавагі 2. разбалансоўваць
unbalanced  adj 1. няўстойлівы
(пра псіхіку); неўраўнаважаны 2. незбалансаваны; an unbalanced diet незбалансаваная
дыета
unbar  v. 1. здымаць запоры, засaўкі; адчыняць (дзверы) 2. здымаць забарону
unbearable  adj. нязносны, невыносны, нясцерпны; unbearable conditions нязносныя ўмовы
unbearably  adv. нязносна, нясцерпна; It’s unbearably hot. Стаіць нясцерпная
спёка.
unbeatable  adj. непераможны; недасяжны; unbeatable value ідэальная каштоўнасць
unbeaten  adj. непераўзыдзены (у спорце); непераможны; аn unbeaten record неперасягнуты рэкорд
unbecoming  adj. fml 1. як не пасуе (пра вопратку) 2. непрыстойны (пра паводзіны)
unbelief  n. fml нявер’е; скептыцызм
unbelievable  adj. неверагодны, дзўны; The cold was unbelievable. Было неверагодна холадна.
unbeliever  n. fml няверуючы; скептык
unbend  v. (unbent) 1. разгібаць; разгібацца; разгінаць; разгінацца 2. выпростваць, выпроствацца; выраўноўваць, выраўноўвацца 3. расслабляцца; unbend the mind
даць адпачынак галаве
unbending  adj. няўмольны; непахсны; аn unbending will жалезная воля
unbent  past, p.p. → unbend
unbias(s)ed  adj. непрадузяты; аn
unbias(s)ed observer аб’ектыўны назіральнік
unbidden  adj. lit. няпрошаны, нязваны;
unbidden guests нязваныя госці; unbidden
tears няпрошаныя слёзы
unbleached  adj. нябелены; unbleached linen нявыбеленае палатно
unblemished  adj. незаплямлены,
беззаганны, бездакорны; аn unblemished reputation бездакорная рэпутацыя
unborn  adj. (яшчэ) не народжаны; будучы; unborn generations наступныя пакаленні
unbounded  adj. fml бязмежны,
бязмерны; unbounded joy бязмерная радасць

unbowed
unbowed  adj. lit. несагнуты, непакорлівы; bloody but unbowed як пацярпеў
паражэнне, але не схілў галаву
unbreakable  adj. 1. небітк 2. непахсны, нязломны; the unbreakable spirit of
the resistance непахсны дух супрацву
unbridled  adj. fml разбэшчаны, распушчаны (пра пачуцці); unbridled rage
неўтаймаваны гнeў
unbroken  adj. 1. бесперапынны,
няспынны, безупынны; ten hours of unbroken sleep дзесяць гадзн без просыпу 2. непабты (рэкорд) 3. неўтаймаваны; an unbroken
horse неаб’езджаны конь
unbuckle  v. расшпіляць (пас, засцежку і да т.п.)
unburden  v. fml скідаць цяжар; unburden oneself адводзіць душу; выказвацца
unbusinesslike  adj. недзелавы;
непрактычны; unbusinesslike methods непрактычныя метады
unbutton  v. расшпльваць; расшпіляцца (пра гузікі)
unbuttoned  adj. 1. расшплены;
come unbuttoned расшпілцца (пра гузікі)
2. непасрэдны; развязны
uncalled-for  adj. няпрошаны; недарэчны; The remark was quite uncalled-for.
Заўвага была зусім недарэчнай.
uncanny  adj. ненатуральны, незвычайны; аn uncanny resemblаnce дзўнае падабенства
uncared-for  adj. пакнуты, закнуты; занядбаны, запушчаны (пра чалавека,
сад і да т.п.)
unceasing  adj. fml бесперапынны, няспынны, безупынны; unceasing devotion бясконцая адданасць
unceremonious  adj. 1. фамільярны, бесцырымонны; unceremonious treatment бесцырымоннае стаўленне 2. неафіцыйны, нефармальны; аn unceremonious
gathering неафіцыйная сустрэча
uncertain  adj. 1. (about/of) няўпэўнены; be/feel uncertain не быць упэўненым,
сумнявацца 2. пераменлівы, ненадзейны; uncertain weather зменлівае надвор’е 3. няпэўны; невыразны; uncertain steps of babies няпэўныя крокі немаўлятак ♦ in no uncertain
terms ясна і выразна
uncertainly  adv. няўпэўнена; невыразна; няпэўна; speak uncertainly гаварыць
без (аніякай) упэўненасці
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uncomfortable
uncertainty  n. няўпэўненасць, нерашучасць; невыразнасць; невядомасць; life’s
uncertainties няпэўнае становішча, непрадказальнасць жыцця; be in a state of uncertainty сумнявацца
unchallenged  adj. як не выклікае
сумненняў; let smth. pass/go unchallenged
прапусцць што-н. без пярэчанняў
unchanged  adj. нязменны; The position is unchanged. Становішча не змянілася.
uncharacteristic  adj. (of) нехарактэрны, нетыповы
uncharitable  adj. жорсткі, неміласэрны; прыдзрлівы; uncharitable remarks
крыўдныя заўвагі
uncharted  adj. 1. непазнaчаны на карце; The hill is uncharted. Гэтай гары няма на
карце. 2. недаследаваны; the uncharted
depths of human emotions нявывучаныя глыбні чалавечых эмоцый
unchecked  adj. derog. незатрыманы,
нястрыманы; unchecked passion неўтаймаваная жарсць; unchecked power некантралюемая ўлада; аn unchecked child непаслухмянае дзіця, неслух
unchristian  adj. 1. нехрысціянскі;
unchristian behaviour нехрысціянскія паводзіны 2. AmE варварскі, дзкі
uncivil  adj. fml грубы; няветлівы;
uncivil manners грубыя манеры
uncivilized, BrE -ised  adj. 1. нецывілізаваны, дзкі, варварскі 2. грубы, некультурны (пра чалавека)
uncle  n. дзядзька; а maternal/paternal
uncle дзядзька па мацеры/бацьку ♦ talk to
smb. like a Dutch uncle павучаць каго-н. пабацькоўску
unclean  adj. 1. fml нячысты, брудны
2. неахайны, мурзаты 3. амаральны, непрыстойны; an unclean spirit злы дух, дэман
Uncle Sam  n. infml 1. «дзядзька
Сэм», ЗША; work for Uncle Sam быць на
дзяржаўнай службе (у ЗША) 2. амерыканцы
Uncle Tom  n. AmE, infml, derog. здраднік інтарэсаў неграў
uncoil  v. 1. размотваць; размотвацца;
uncoil a rope размотваць вяроўку 2. раскручваць; раскручвацца
uncolored  AmE = uncoloured
uncoloured  adj 1. бясколерны, бескаляровы 2. непадроблены; a plain uncoloured tale простая натуральная гісторыя
uncomfortable  adj. 1. нязручны;
няўтульны, некамфартабельны, некамфорт-

uncomfortably
ны 2. няёмкі; feel uncomfortable with strangers адчуваць сябе няёмка з незнаёмымі
uncomfortably  adv. 1. нязручна,
няёмка, няўтульна 2. трывожна, неспакойна;
The exams are uncomfortably close. Нас непакоіць, што экзамены набліжаюцца.
uncommitted  adj. (to) нязвязаны
(чым-н.); як не далучыўся; uncommitted
nations краны, якя не ўваходзяць у блокі;
uncommitted voters незалежныя выбаршчыкі
uncommon  adj. 1. незвычайны, рэдкі; It is not uncommon. Так даволі часта бывае. 2. fml надзвычайны; uncommon likeness
надзвычайнае падабенства
uncommonly  adv. fml надзвычайна; uncommonly difﬁcult надзвычай цяжк
uncomplicated  adj. нескладаны; незаблытаны, просты; have an uncomplicated life жыць проста
uncompromising  adj. непахсны, няўмольны; стойкі; бескампрамсны;
аn uncompromising stand бескампрамсная
пазцыя
unconcern  n. fml бесклапотнасць,
бестурботнасць; абыякавасць, раўнадушша,
незацікаўленасць
unconcerned  adj. 1. (with) незацікаўлены, абыякавы; be unconcerned with
political issues не цікавіцца ніякай палтыкай
2. (about/by) бесклапотны, бестурботны; абыякавы; be unconcerned about the future не
клапаццца пра будучае; He seemed quite unconcerned. Яму, здаецца, было хоць бы што.
unconditional  adj. безумоўны,
безагаворачны; unconditional surrender безагаворачная капітуляцыя; an unconditional
refusal поўная адмова
unconditioned  adj. psychol. безумоўны, абсалютны; an unconditioned reﬂex
безумоўны рэфлекс
unconﬁrmed  adj. непацверджаны, нясцверджаны; unconﬁrmed rumours
чуткі, якя не пацвердзіліся
unconquerable  adj. непераможны; нязломны, несакрушальны; an unconquerable will непахсная воля
unconscionable  adj. fml празмерны; take an unconscionable time doing smth.
рабць што-н. занадта доўга
unconscionably  adv. infml занадта, празмерна, шмат; an unconscionably long
time цэлы век, цэлая вечнасць
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uncrowded
unconscious1  n. the unconscious
psychol. падсвядомае
unconscious2  adj. 1. непрытомны
2. (of) несвядомы; міжвольны, неасэнсаваны;
He was quite unconscious of having offended
her. Ён і не зразумеў, што пакрыўдзіў яе.
unconsciously  adv. несвядома, ненаўмысна; міжвольна
unconsciousness  n. стан непрытомнасці; fall/lapse into unconsciousness
страціць прытомнасць
unconsidered  adj. fml 1. неабдуманы, непрадуманы; an unconsidered remark непрадуманая заўвага 2. пакнуты без
увагі, неразгледжаны; The details were left
unconsidered. Дэталі пакінулі без разгляду.
uncontaminated  adj. незабруджаны; незаражаны; uncontaminated
water незабруджаная вада
uncontrollable  adj. бескантрольны, нястрымны; uncontrollable laughter нястрымны смех; an uncontrollable child
дзіця, якому нельга даць рады; свавольнік
uncontrolled  adj. бескантрольны, нястрымны (пра пачуцці); uncontrolled
liberty поўная свабода
unconventional  adj. нетрадыцыйны, нешаблонны; unconventional views
незвычайныя погляды
unconvinced  adj. неперакананы;
He remained unconvinced of his error. Яго не
пераканалі, што ён памыляўся.
unconvincing  adj. непераканаўчы (пра аргумент, доказ)
uncooked  adj. сыры, нязвараны; Eat
plenty of uncooked vegetables. Еш шмат сырой
гародніны.
uncork  v. адкаркоўваць
uncountable  adj. ling. незлічальны (пра назоўнік)
uncouple  v. tech. рaсчапляць, расчэпліваць (вагоны)
uncouth  adj. нязграбны, нехлямяжы,
няспрытны (пра людзей); грубы; uncouth
manners грубыя манеры
uncover  v. 1. знімаць накрыўку; адкрываць (твар) 2. раскрываць, выяўляць (план,
злачынства, прычыну і да т.п.)
uncritical  adj. (of) некрытычны;
an uncritical view некрытычны пункт гледжання
uncrossed  adj. неперакрэслены (чэк)
uncrowded  adj. неперапоўнены;
an uncrowded district маланаселены раён

uncrowned
uncrowned  adj. некаранаваны ♦ the
uncrowned king/queen (of smth.) некаранаваны кароль/некаранаваная каралева (чаго-н.)
unction  n. 1. eccl. памазанне; мра для
памазання 2. relig. боская ласка, суцяшэнне
unctuous  adj. fml, derog. ялейны, ліслвы; unctuous assurances ліслвыя запэўніванні
uncurl  v. 1. развіваць; развівацца; раскручваць; раскручвацца (пра локаны, кудзеры)
uncut  adj. 1. з неразрэзанымі аркушамі (пра кнігу) 2. поўны, нескарочаны, без
купюр (тэкст) 3. нешліфаваны, негранёны,
неапрацаваны (алмаз)
undamaged  adj. непапсаваны, неразбураны; an undamaged reputation непапсаваная рэпутацыя
undated  adj. 1. недатаваны 2. не
адзначаны якой-н. значнай падзеяй
undaunted  adj. fml бясстрашны,
адважны; мужны; стойкі; Although outnumbered, he was undaunted. Ворагаў было многа, але ён не здаваўся.
undecided  adj. 1. нявыражаны,
няпэўны 2. нерашучы; I’m undecided (about)
who to vote for. Я яшчэ не вырашыла, за каго
буду галасаваць.
undeclared  adj. 1. неабвешчаны;
аn undeclared war неабвешчаная вайна 2. незадэклараваны на мытні (пра тавар, які падлягае пошліне)
undefeated  adj. непераможаны;
неразбураны
undemanding  adj. непатрабавальны; няцяжкі; an undemanding job няцяжкая праца
undemonstrative  adj. стрыманы (пра чалавека і яго пачуцці)
undeniable  adj. бясспрэчны, відавочны; be of undeniable value мець несумненную каштоўнасць; а man of undeniable
character чалавек з выдатнай рэпутацыяй
under1  adv. унзе, унз; ніжэй; The ship
went under. Карабель затануў.
under2  prep. 1. (у розных знач.) пад;
under the table пад ложкам; under the water
пад вадою; from under smth. з-пад чаго-н.;
under lock and key пад замком; under the
same roof пад адным дахам; under his very
nose у яго пад носам 2. (побач з чым-н.) каля,
пад; а village under a hill вёска пад гарою
3. (пры ўказанні на стан, умовы) пад, у, на;
under the inﬂuence of smb. пад чым-н. уплы-
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undercurrent
вам; under Roman rule пад уладай Рыма;
work under smb. працаваць у каго-н./пад
кіраўнцтвам каго-н.; under bad conditions у
кепскіх умовах; under treatment на лячэнні
4. (пры ўказанні на гістарычны перыяд) за,
над, у час, у эпоху; under capitalism пры капіталзме; under the Stuarts у эпоху Сцюартаў
5. (пра колькасць, узрост) ніжэй, 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. (перадаецца звычайна дзеясловам); The question is
under discussion. Пытанне абмяркоўваецца;
The car is under repair. Машына рамантуецца.
♦ under one’s breath цхім голасам; be under
a cloud быць у цяжкім становішчы; мець кепскую рэпутацыю; under the sun на зямл; на
свеце; пад сонцам
underachieve  v. працаваць або
вучыцца не ў поўную слу, не дасягаць свайго ўзроўню
underage  adj. непаўналетні; underage drinking злоўжыванне алкаголем непаўналетнімі
underarm  adj. 1. падпахавы 2. sport
нанесены знзу (удар)
underbar  n. comput. смвал падкрэслівання ( _ )
underbelly  n. 1. ніз жывата 2. слабае
месца; The crisis struck at the soft underbelly
of the economy. Крызіс ударыў па слабым
месцы эканомікі.
underbid  v. (underbid) збіваць цану,
прапаноўваць больш нзкую цану (на аўкцыёне)
underbrush  n. AmE = undergrowth
undercarriage  n. шас (самалёта); raise/lower the undercarriage паднімаць/спускаць шас
undercharge1  n. надзвычай нзкая
цана
undercharge2  v. (for) прасць залшне мала (пра цану)
underclothes  n. pl. сподняя бялзна, сподняе
underclothing  n. fml = underclothes
undercoat  n. грунтоўка (пад фарбу)
undercover  adj. тайны, сакрэтны;
аn undercover agent тайны агент
undercurrent  n. 1. падводнае цячэнне, падводная плынь 2. скрытая тэндэнцыя; There was an undercurrent of opposition.
Адчувалася скрытае супраціўленне.

undercut
undercut  v. (undercut) прадаваць
танней (у параўнанні з канкурэнтам); збіваць
цану; undercut smb.’s authority падрываць
чый-н. аўтарытэт
underdeveloped  adj. dated недаразвіты; слабаразвіты; underdeveloped
countries эканамчна слабаразвітыя краны
underdog  n. няўдачнік; няўдачніца;
In politics, he was a champion of the underdog.
У палітыцы ён заўжды быў на баку слабейшых.
underdone  adj. недасмажаны; недапечаны; The meat was underdone and quite
uneatable. Мяса было недасмажанае і таму
зусім непрыдатнае для яды.
underestimate1  n. недаацэнка
underestimate2  v. недаацэньваць; занзка ацэньваць; You underestimated
your opponent. Ты недаацаніў свайго апанента.
underestimation  n. = underestimate1
underfed  adj. недакормлены; як
кепска харчуецца, не даядае
underﬂoor  adj. як праходзіць пад
падлогаю; underﬂoor heating ацяпленне, праведзенае пад падлогаю
underfoot  adv. пад нагамі; trample
underfoot затаптаць, растаптаць нагамі
undergo  v. (underwent, undergone)
1. пераносіць (цяжкасці, пакуты і да т.п.)
2. падвяргацца; undergo a great change моцна змянцца; He underwent an operation. Ён
перанёс аперацыю.
undergone  p.p. → undergo
undergraduate  n. студэнт каледжа або ўніверсітэта; аn undergraduate at
Oxford студэнт Оксфардскага ўніверсітэта
underground1  n. the underground метро; travel by underground ехаць
на метро
underground2  adj. 1. падземны
2. падпольны, тайны, нелегальны; underground activities падпольная дзейнасць
underground3  adv. 1. пад зямлёю; water ﬂowing underground грунтовыя
воды 2. тайна, таемна, сакрэтна, падпольна;
go underground ісц ў падполле
undergrowth  n. BrE падлесак,
драбналессе
underhand  adj. таямнчы, таемны; underhand methods закулсныя метады
underlain  p.p. → underlie
underlay  past → underlie
underlie  v. (underlay, underlain) fml
1. ляжаць (пад чым-н.) 2. быць асноваю
(тэорыі, прынцыпаў і да т.п.)
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underrate
underline  v. падкрэсліваць; надаваць асобы сэнс
underling  n. derog. падначаленая асоба; дробная сошка; the boss and his underlings бос са свамі падначаленымі
underlуing  adj. галоўны; як ляжыць
у аснове; underlуing principles галоўныя
прынцыпы; the underlying reason for the refusal галоўная прычына для адмовы
undermanned  adj. неўкамплектаваны (пра штат); undermanned hospitals
шпіталі, у якх не хапае персаналу
undermentioned  adj. fml ніжэйзгаданы, ніжэйназваны, ніжэйпамянёны
undermine  v. 1. падкопваць, рабць
падкоп 2. падмываць (берагі) 3. падрываць
(рэпутацыю, здароўе)
underneath1  n. the underneath спод
(ніжняя частка чаго-н.)
underneath2  adv. унзе; унз, долу;
The summary is given underneath. Высновы
прыводзяцца ніжэй.
underneath3  prep. пад; underneath
the trees пад дрэвамі; blood vessels just
underneath the skin крывяносныя сасуды,
якя знаходзяцца непасрэдна пад скурай;
from underneath the ﬂoor з-пад падлогі
undernourishment  n. недастатковае кармленне, недакорм; недаяданне,
недастатковае харчаванне
underpaid1  past, p.p.→ underpay
underpaid2  adj. нізкааплатны; underpaid workmen рабочыя, якм мала плацяць або недаплачваюць
underpants  n. pl. споднікі, кальсоны; трусы (мужчынскія)
underpass  n. 1. пераход, праезд пад
палатном чыгункі 2. падземны, вулічны
пераход; пешаходны тунэль
underpay  v. (underpaid) вельмі нзка аплoчваць, недаплoчваць, замала плацць
underpin  v. 1. падводзіць фундамент
(пад будынак) 2. падтрымліваць, падмацоўваць (доказы, тэзісы і да т.п.); underpin the
thesis with facts падмацоўваць тэзіс фактамі
underplay  v. theatre іграць ніжэй
свах магчымасцей; выконваць ролю стрымана
underprivileged  adj. абмежаваны ў правах, пазбаўлены прывілеяў, правоў;
underpriviliged children дзеці з бедных
сем’яў
underrate  v. недаацэньваць; underrate one’s opponent недаацэньваць свайго

underscore
апанента; He is underrated as a writer. Яго недаацэньваюць як пісьменніка.
underscore  v. = underline
undersea  adj. падводны; аn undersea
ﬂeet падводны флот; undersea oil deposits залежы нафты на марскм дне
undersecretary  n. 1. намеснік
Генеральнага сакратара (ААН) 2. BrЕ намеснік або памочнік мінстра; Parliamentary
Undersecretary of State парламенцкі намеснік мінстра (член урада)
undersell  v. (undersold) прадаваць
па занжанай цане, прадаваць танней; undersell a competitor прадаваць танней за канкурэнта
undershirt  n. AmE майка; сподняя
кашуля
underside  n. ніз, нжняя частка
(прадмета); дно
undersigned  n. fml the undersigned: We, the undersigned, declare that ...
Мы, падпісанты, заяўляем, што...
undersized  adj. 1. паменшаны, непаўнамерны (пра памер) 2. карлікавы, нізкарослы; undersized portions of food порцыі
ежы ніжэй за норму
underskirt  n. нжняя спаднца
underslip n. чахол сукенкі
undersold  past, p.p. → undersell
understaffed  adj. неўкамплектаваны (пра штат); The school is badly understaffed. У школе не хапае настаўніцкіх кадраў.
understand  v. (understood) 1. разумець 2. ахопліваць (розумам), уяўляць; Try
and understand my difﬁculties. Паспрабуй
зразумець мае цяжкасці. 3. fml пачуць, даведацца; I understand that he is in Oxford. Я чуў,
што ён у Оксфардзе; give (smb.) to understand fml даць (каму-н.) зразумець ♦ make
oneself understood умець вытлумачыцца;
Can you make yourself understood in German?
Вы можаце гаварыць па-нямецку так, каб вас
разумелі?
understandable  adj. зразумелы; His objections are understandable. Яго
пярэчанні можна зразумець.
understanding1  n. 1. розум; здольнасць разумець; інтэлект; а man of understanding чалавек з галавою 2. (of) разуменне;
He has a good understanding of economics. Ён
добра разумее эканоміку. 3. згода, пагадненне, дамоўленасць; come to/reach an understanding дамовіцца 4. fml тлумачэнне, інтэрпрэтацыя; This is my understanding of the

698

underwater
affair. Я разумею гэта такім чынам. ♦ on the
understanding that..., on this understanding
fml пры ўмове, што..., пры гэтай умове
understanding2  adj 1. разумны;
які разумее; understanding parents разумныя бацьк 2. чуллвы, чулы, спагадлівы; an
understanding smile спагадлівая ўсмешка
understate  v. 1. выказвацца стрымана, недагаворваць; understate one’s views
не выказваць поўнасцю свой пункт гледжання 2. прымяншаць, заніжаць; She understated
her age on the census form. Яна прыменшыла
свой узрост на бланку перапісу.
understatement  n. 1. стрыманае выказванне; typical English understatement тыповая англйская стрыманасць 2. заніжэнне, прымяншэнне
understood  past, p.p. → understand
understudy1  n. theatrе дублёр
understudy2  v. theatre дубліраваць
(ролю); understudy (the role of) Macbeth
дубліраваць ншага акцёра ў ролі Макбета
undertake  v. fml (undertook, undertaken) 1. браць на сябе абавязкі; undertake
a responsible post заняць адказную пасаду
2. ручацца; даваць гарантыю, абяцаць, гарантаваць; He undertook to ﬁnish the job by Friday. Ён паабяцаў скончыць працу да пятніцы.
undertaken  p.p. → undertake
undertaker  n. супрацоўнік пахавальнага бюро
undertaking   1. справа, пачын,
пачынанне; а risky undertaking рызыкоўная
справа; а commercial undertaking камерцыйная справа 2. fml абяцанне, гарантыя; give
a solemn undertaking даваць сур’ёзнае абяцанне 3.  пахавальнае бюро
under-the-counter  adj. 1. тое,
што прадаецца з-пад прылаўка 2. infml незаконны, нелегальны; under-the-counter dealings цёмныя справы
undertone  n. 1. паўтон 2. падтэкст,
скрыты змест, імплікацыя; malicious undertones зласлвыя намёкі 3. адценне (колеру);
pink with an undertone of mauve ружовы з
адценнем ліловага ♦ talk in undertones размаўляць цха, напаўголасу
undertook  past → undertake
undertow  n. 1. адкат (прыбою), адлў
(хвалі) 2. моцная падводная плынь (перан.)
undervalue  v. недаацэньваць, нзка цанць
underwater  adj. падводны; underwater sport падводны спорт; an underwater
sportsman спартсмен-падводнік

underway
underway  adv. у працэсе распрацоўкі, рэалізацыі (пра план, праект і да т.п.)
♦ be underway: All is underway. Усё ідзе сваім парадкам.
underwear  n. fml сподняя бялзна,
сподняе
underweight  adj. недаважаны; лёгкі; He is underweight. Яго вага ніжэй за норму.
underwent  past → undergo
underwood  n. падлесак
underworld  n. 1. падонкі грамадства; «дно»; злачынны свет 2. the underworld апраметная, пекла; падземнае царства
underwrite  v. (underwrote, underwritten) 1. падпсваць; падпсвацца 2. страхаваць (судны, грузы і да т.п.)
underwriter  n. страхавальнік; страхавая кампанія
undeserved  adj. незаслужаны; an
undeserved reward незаслужаная ўзнагарода
undesirable  adj. 1. нежаданы,
непажаданы; нязручны; an undesirable moment нязручны момант; He called at a most
undesirable moment. Ён прыйшоў у самы нязручны момант. 2. падазроны; а most undesirable person надзвычай падазроная асоба
undetectable  adj. недаступны;
This sound is undetectable to the human ear.
Гэты гук недаступны для чалавечага вуха.
undetermined adj. 1. няпэўны,
нявырашаны, нявызначаны; One question still
remains undetermined. Адно пытанне дасюль
яшчэ застаецца адкрытым. 2. нерашучы (пра
характар)
undeterred  adj. : He was undeterred
by failure. Правал яго не збянтэжыў.
undeveloped  adj. 1. неразвіты;
нясталы (пра розум, цягліцы, расліны) 2. няўроблены, неапрацаваны (пра зямлю) 3. неразвіты (пра краіну)
undid  past → undo
undies  n. pl. infml сподняя бялзна
(звыч. жаночая)
undigested  adj 1. неператраўлены (пра ежу) 2. незасвоены, неўспрыняты;
an undigested theory незасвоеная тэорыя
undigniﬁed  adj. пазбаўлены годнасці; якому бракуе годнасці
undiluted  adj. неразбаўлены, неразведзены; undiluted nonsense чыстая бязглуздзіца
undiminished  adj. нязменшаны;
His unﬂuence remained undiminished. Яго ўплыў
не паменшыўся.
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undressed
undischarged  adj 1. нявыкананы
(абавязак) 2. незаплачаны, нявыплачаны
(доўг)
undisciplined  adj 1. ненавучаны,
ненатрэніраваны; an undisciplined mind неразвіты розум 2. недысцыплінаваны; непаслухмяны
undiscovered  adj. нераскрыты,
недаследаваны, невядомы; a previously undiscovered talent не раскрыты раней талент
undisputed  adj. бясспрэчны; несумненны; як не выклікае сумневу; undisputed talents бясспрэчныя таленты
undistinguished  adj 1. няясны
2. непрыкметны, пасрэдны; an undistinguished performance слабае выкананне (музычнага твора, ролі і да т.п.)
undisturbed  adj. непатрывожаны,
спакойны; undisturbed sleep спакойны сон;
We found everything undisturbed. Мы ўбачылі,
што ўсё ў парадку.
undivided  adj. цэлы, нераздзелены; undivided opinion аднагалоснасць; undivided attention засяроджанасць; You have my
(full and) undivided attention. Я вас надзвычай
уважліва слухаю.
undo  v. (undid, undone) 1. расшпльваць; развязваць 2. руйнаваць, знішчаць зробленае; undo the knitting распускаць вязанне;
UNDO каманда ў камп’ютaры «Ліквідаваць»
undoing  n. пагбель, падзенне; Drink
was his undoing. Яго загубіла п’янства.
undone1  adj. 1. расшплены, развязаны; Her shoelace has come underdone. У яе
развязаўся шнурок чаравіка. 2. нязроблены,
няскончаны
undone2  p.p. → undo ♦ what is done
cannot be undone зробленага не вернеш
undoubted  adj. 1. несумненны,
бясспрэчны 2. сапраўдны
undoubtedly  adv. бясспрэчна,
безумоўна; The painting is undoubtedly genuine. Карціна, несумненна, сапраўдная.
undreamed-of  adj. неверагодны,
неймаверны, нечуваны; нечаканы; Wonders
which are still undreamed-of. Цуды, якія і ў
сне не сніліся.
undress  v. 1. раздзяваць; раздзявацца;
распранаць; распранацца 2. разбінтоўваць,
здымаць павязку
undressed  adj. 1. раздзеты, распранены, распрануты 2. неперавязаны, незабінтаваны; an undressed wound незабінтаваная ра-

undrinkable
на; get undressed раздзявацца, распранацца
3. : undressed meat мяса без гарнру
undrinkable  adj. непрыдатны для
піцця; This water is undrinkable. Гэтую ваду
нельга піць.
undue  adj. fml празмерны; with undue
haste празмерна спяшаючыся; show undue
concern over smb./smth. паказваць празмерную заклапочанасць кім-н./чым-н.
undulate  v. lit. рухацца, зыбацца, калыхацца хвалямі; an undulating landscape
узгорысты краявд; undulating hair кучаравыя валасы; The ﬁeld of wheat is undulating in
the breeze. Поле пшаніцы калышацца ад лёгкага ветрыку.
undulation  n. 1. хвалістасць 2. няроўная паверхня 3. tech. ундуляцыя, хвалісты
рух
unduly  adv. fml празмерна, надзвычай, занадта; He was unduly optimistic. Ён
быў залішне аптымістычным.
undying  adj. бессмяротны; неўміручы; undying glory вечная слава; an undying
interest нязгасны інтарэс
unearned  adj. незароблены (праўдай); незаслужаны; unearned income непрацоўны даход; unearned praise незаслужаная
пахвала
unearth  v. 1. даставаць з-пад зямл, адкопваць 2. раскрываць, раскопваць; unearth
a mystery раскрыць таямнцу
unearthly  adj. 1. незямны; звышнатуральны; unearthly beauty незямная прыгажосць; unearthly love ідэальнае каханне
2. infml непрыдатны, нязручны; at an unearthly hour у зусм нязручны час
unease  n. 1. трывога, хваляванне 2. няёмкасць, нязручнасць
uneasiness  n. = unease
uneasy adj. 1. (about, at) устрывожаны,
устурбаваны, занепакоены; uneasy dreams
трывожныя сны; feel uneasy about smth. трывожыцца, непакоіцца аб чым-н. 2. няёмкі;
збянтэжаны; an uneasy smile сарамлвая
ўсмешка; I feel uneasy. Я адчуваю сябе няёмка.
uneatable  adj. непрыдатны для яды;
This soup is uneatable. Гэты суп нельга есці.
uneaten  adj. lit. недаедзены; uneaten
food рэшткі ежы, аб’едкі са стала
uneconomic  adj. неэканамчны;
нерэнтабельны; uneconomic industry нерэнтабельная прамысловасць
uneconomical  adj. неэканомны,
неашчадны; неберажлвы; an uneconomical
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unexceptionable
method of house-keeping неэканомны метад
вядзення гаспадаркі
uneducated  adj. неадукаваны,
нявучаны; uneducated speech малапісьменная мова; an uneducated person невук
unemployed  n., adj. 1. беспрацоўны; the unemployed беспрацоўныя 2. незаняты, нескарыстаны; unemployed capital мёртвы капітал
unemployment  n. беспрацоўе;
hidden/disguised unemployment скрытае
беспрацоўе; the unemployment rate узровень беспрацоўя
unemployment beneﬁt 
n. BrE дапамога па беспрацоўі
unemployment compensation n. AmE = unemployment beneﬁt
unending  adj. бясконцы, несканчоны; вечны; I’m sick and tired of your unending
comments. Мне абрыдлі твае вечныя заўвагі.
unenviable  adj. незайздросны; an
unenviable task незайздроснае заданне
unequal  adj. (in) 1. няроўны, нераўназначны; неаднолькавы; an unequal match
няроўны шлюб 2. нераўнапраўны, несправядлвы; an unequal contest няроўнае спаборніцтва 3. fml (to) неадпаведны, неадэкватны;
недастатковы; feel unequal to the task адчуваць сябе непрыдатным для такой працы
unequalled  adj. неперасягнуты,
непераўзыдзены; найдасканалейшы; unequalled cruelty нечуваная жорсткасць; His skill is
unequalled. Яго майстэрству няма роўнага.
unequivocal  adj. fml недвухсэнсавы; пэўны, ясны, відавочны; give an unequivocal answer даць ясны адказ
unerring  adj. беспамылковы, правільны; her unerring taste іn clothes яе бездакорны густ апранацца
UNESCO  (скар. ад United Nations
Educational Scientiﬁc and Cultural Organization) ЮНЕСКА
unethical  adj. неэтычны; unethical
decisions неэтычныя рашэнні
uneven  adj. 1. няроўны, крывы; шурпаты; uneven handwriting каравы почырк 2. няроўны, неўраўнаважаны; He is a man of uneven temper. Ён мае неўраўнаважаны характар.
3. нерэгулярны, няправільны; an uneven pulse
няроўны пульс 4. няцотны (пра лік)
unevenly  adv. няроўна; unevenly
distributed няроўна размeркаваны
unexceptionable  adj. бездакорны, дасканалы; His taste was unexceptionable.
Ён меў бездакорны густ.

unexceptional
unexceptional  adj. 1. звычайны
2. дакладны, без выключэнняў; an unexceptional rule правіла без выключэнняў
unexpected  adj. нечаканы, неспадзяваны, раптоўны; unexpected news нечаканая навіна
unexpectedly  adv. нечакана, неспадзявана, раптоўна; He arrived unexpectedly. Ён прыехаў нечакана.
unfailing  adj. 1. невычарпальны, невычэрпны; his unfailing devotion яго бязмежная адданасць 2. надзейны; нязменны; нястомны; an unfailing friend верны сябар
unfailingly  adv. нязменна, заўжды;
unfailingly devoted заўжды верны
unfair  adj. 1. несправядлвы, прадузяты; be unfair to smb. быць несправядлвым
да каго-н. 2. несумленны; by unfair means
несумленнымі метадамі
unfaithful  adj. (to) няверны; здрадлівы; вераломны; an unfaithful husband няверны муж
unfaithfulness  n. нявернасць; здрадніцтва, прадажніцтва
unfaltering  adj. цвёрды; рашучы,
непахсны; an unfaltering gaze пльны погляд; unfaltering courage непахсная храбрасць; нязломная мужнасць
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. расшпльваць; расшпльвацца; адшпльваць; адшпльвацца 2. развязваць; развязвацца; unfasten one’s hold выпусціць з рук
unfastened  adj. расшплены; развязаны; unfastened hair распушчаныя валасы
unfathomable  adj. fml 1. бяздонны; невымерны (пра глыбіні) 2. незразумелы,
невытлумачальны; an unfathomable mystery
загадкавая таямнца
unfavorable  AmE = unfavourable
unfavourable  adj. (for/to) неспрыяльны (пра надвор’е, умовы); непрыхльны
(пра крытыку)
unfeeling  adj. неадчувальны; бессардэчны, нячулы; an unfeeling villain бяздушны ліхадзей
unfeigned  adj. lit. непрытворны, шчыры; show unfeigned satisfaction выказаць
шчырае задавальненне
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unfulﬁlled
unﬁnished  adj. 1. незакончаны, незавершаны 2. грубы, неапрацаваны, неадшліфаваны; unﬁnished goods паўфабрыкаты
unﬁt  adj. (for) 1. непрыдатны, непрыгодны; няздатны; He’s unﬁt to drive. Ён не можа
весці машыну. 2. нездаровы; непрыгодны;
medically unﬁt for service непрыгодны да
вайсковай службы
unﬂagging  adj. неаслабны; unﬂagging energy неаслабная энергія
unﬂappable  adj. infml спакойны,
стрыманы; які не губляе прысутнасць духу
unﬂinching  adj. рашучы, цвёрды,
непахсны, стойкі; unﬂinching courage непахсная мужнасць
unfold  v. 1. разгортваць; разгортвацца; развінаць; развінацца; The plaіn unfolded
before us. Перад намі рассцілалася раўніна.
2. адкрываць, раскрываць, тлумачыць (планы, думкі і да т.п.); She unfolded her plans to
me. Яна расказала мне пра свае планы.
unforesеen  adj. непрадбачаны, нечаканы; unforеsеen events нечаканыя падзеі
unforgettable  adj. незабыўны, памятны; an unforgettable impression незабыўнае ўражанне
unforgivable  adj. недаравальны;
an unforgivable sin недаравальны грэх
unformed  adj. 1. яшчэ не сфармаваны, няствораны; неразвіты; an unformed mind
неразвіты розум 2. бясформенны, аморфны
unfortunate1  n. няўдачнік; няўдачніца; гаротнік; гаротніца
unfortunate2  adj. 1. няшчасны,
нешчаслвы; how unfortunate! як шкада!; які
жаль!; He was just unfortunate. Яму проста не
шанцавала. 2. неадпаведны; няўдалы; an
unfortunate joke недарэчны жарт
unfortunately  adv. (for) на жаль;
unfortunately for him на яго бяду
unfounded  adj. fml неабгрунтаваны; беспадстаўны; unfounded rumours безгрунтоўныя плёткі
unfreeze  v. (unfroze, unfrozen) 1. размарожваць; размарожвацца 2. размарожваць
(зарплату, цэны) 3. знімаць кантроль з продажу або вытворчасці; unfreeze trade restrictions знімаць кантроль з продажу
unfriendly  adj. недружалюбны, няветлівы, непрыязны; be unfriendly to/towards
smb. ставіцца да каго-н. недружалюбна
unfulﬁlled  adj. няздзейснены, нявыкананы; Our hopes remained unfulﬁlled. Нашы
надзеі не здзейсніліся.

unfurl
unfurl  v. 1. развінаць, разгортваць
(штандар); распускаць (ветразi) 2. распускацца (пра кветкi, лісткі і да т.п.)
ungainly  adj. нязграбны, няспрытны,
нехлямяжы
ungovernable  adj. fml непаслухмяны; неўтаймаваны; ﬂy into an ungovernable rage нястрымана разгневацца, раз’юшыцца, упасці ў гнеў
ungracious  adj. fml няветлівы, непрыязны; It was ungracious of me not to appreciate your help. Было непрыгожа з майго
боку не ацаніць вашу дапамогу.
ungrammatical  adj граматычна
няправільны; ungrammatical sentences няправільна пабудаваныя сказы
ungrateful  adj. няўдзячны; show
oneself ungrateful to smb. праявць няўдзячнасць у адносінах да каго-н.
unguarded  adj. 1. недагледжаны;
Don’t leave your luggage unguarded. Не пакідай багаж без нагляду. 2. неасцярожны; catch
smb. in an unguarded moment злавць каго-н.
у нечаканы момант
unhappily  adv. 1. нешчаслва 2. на
няшчасце; на жаль; на бяду; Unhappily, she is
not here today. На жаль, сёння яе тут няма.
unhappiness  n. няшчасце
unhappy  adj. 1. нешчаслвы, няшчасны; an unhappy smile сумная ўсмешка; be
unhappy about/at smth. турбавацца аб чым-н.
2. fml няўдалы; недарэчны; an unhappy expression няўдалы выраз; be unhappy in one’s
choice of words няўдала падбіраць словы
unhealthy  adj. 1. нездаровы, хваравты 2. шкодны для здароўя; an unhealthy diet
шкодная для здароўя дыета 3. нездаровы,
паталагчны (пра мараль, псіхіку); show an
unhealthy interest праяўляць нездаровы інтарэс
unheard-of  adj. 1. нечуваны, бяспрыкладны; an event unheard-of in history
нечуванaя ў гісторыі падзея 2. невядомы;
a young unheard-of poet малады і нікому не
вядомы паэт
unhinge  v. 1. здымаць дзверы з завесаў 2. хваляваць, засмучаць; His mind is
unhinged. Ён звар’яцеў.
unholy  adj. 1. бязбожны, бязбожніцкі
2. infml страшэнны, жудасны; an unholy row
жудасны скандал
unhoped-for  adj. нечаканы, неспадзяваны (пра што-н. прыемнае); He had an
unhoped-for piece of good luck. Яму нечакана
пашанцавала.
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unintended
Uniat  n. уніят; уніятка
UNICEF  (скар. ад United Nations
International Children’s Fund) ЮНІСЕФ,
Дзіцячы фонд ААН
unicellular  adj. biol. аднаклетачны
unicorn  n. 1. myth. аднарог 2. Unicorn astron. Аднарог (сузор’е)
unidentiﬁed  adj. неапазнаны, неідэнтыфікаваны; an unidentiﬁed ﬂying object
неапазнаны лятаючы аб’ект
uniﬁcation  n. 1. аб’яднанне 2. уніфікацыя
uniform1  n. форма, форменнае адзенне, уніформа; in full uniform у поўнай форме; in dress uniform у параднай форме; How
long was he in uniform? Колькі ён служыў у
войску?
uniform2  adj. адзны, аднародны,
аднолькавы; be of (а) uniform length мець
аднолькавую даўжыню; uniform data transfer comput. уніфікаваная перадача даных
uniformed  adj. апрануты ў форму,
ва ўніформу; uniformed staff персанал ва
ўніформе
unify  v. 1. аб’ядноўваць; гуртаваць
2. уніфікаваць
unilateral  adj. аднабаковы (пра
дагавор, дэкларацыю і да т.п.); unilateral
disarmament аднабаковае раззбраенне
unimpeachable  adj. fml бездакорны, беззаганны; unimpeachable honesty
бездакорная сумленнасць
unimportant  adj. няважны;
нязначны
uninformed  adj. 1. непаінфармаваны; непаведамлены; be uninformed about
smth. нічога не ведаць пра што-н. 2. недасведчаны, неабучаны
uninhabited  adj. ненаселены,
бязлюдны
uninhіbited  adj. вольны, раскаваны
uninjured  adj. непаранены; непашкоджаны
uninspired  adj. ненатхнёны, без
запалу; write uninspired verse пісаць банальныя вершы
uninspiring  adj. ненатхняльны;
нецікавы, нудны
unintelligent  adj. неразумны
unintelligible  adj. неразборлівы, няясны, незразумелы (пра почырк)
unintended  adj. непрадугледжаны (пра вынік, эфект і да т.п.)

unintentional
unintentional  adj. (in) ненаўмысны, міжвольны
uninterested  adj. незацікаўлены,
абыякавы
uninviting  adj. непрывабны; an
uninviting meal неапетытная ежа
union  n. 1. саюз; задзіночанне, аб’яднанне; унія; the former Soviet Union былы
Савецкі Саюз; students’ union студэнцкі
клуб; the Union Англа-шатландская унія
(1707 г.); Англа-ірландская унія (1801 г.)
2. прафсаюз 3. dated шлюбны саюз 4. fml адзнства, згода; in perfect union у поўнай згодзе
unionist  n. 1. член прафсаюза, член
трэд-юніёна 2. Unionist юніянст, прыхльнік
захавання Паўночнай Ірландыі ў складзе
Аб’яднанага Каралеўства
unionize, BrE -ise  v. аб’ядноўваць
(асабліва ў прафсаюзы); unionize workers далучаць рабочых да прафсаюзаў
Union Jack  n. the Union Jack
дзяржаўны флаг Аб’яднанага Каралеўства,
«Юніён Джэк»
unique  adj. 1. адзны, унікальны; a unique opportunity выключная магчымасць
2. infml незвычайны, надзвычайны; a rather
unique little restaurant даволі незвычайны
рэстаранчык
uniquely  adv. надзвычайна, надзвычай, надта, вельмі; She is uniquely suited to the
job. Яна вельмі добра падыходзіць для гэтай
працы.
unisex  adj. унісекс, прыдатны для
мужчын і жанчын; unisex clothes аднолькавая вопратка для мужчын і жанчын (курткі,
штаны); а unisex hair-dressing salon салонцырульня для мужчын і жанчын
unison  n. : ♦ in unison 1. mus. ва
ўнісон 2. у згодзе
unit  n. 1. адзнка, цэлае; a family as the
unit of society сям’я як ячэйка грамадства;
There are twenty units in the textbook. У гэтай
кнізе дваццаць раздзелаў. 2. адзнка вымярэння; The metre is a unit of length. Метр – адзінка даўжыні. 3. mil. часць, падраздзяленне;
а unit commander камандзр часці 4. tech. агрэгат; секцыя; блок; вузел; а central processing unit цэнтральны працэсар; а power
supply unit блок забеспячэння 5. секцыя (пра
мэблю); kitchen units кухня (мэбля)
Unitarian  n., adj. relig. унітарыянін; уніяцкі; the Unitarian Church уніяцкая
царква
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unjustiﬁable
unitary  adj. унітарны, адзны; a unitary state унітарная дзяржава
unite  v. 1. змацоўваць 2. аб’ядноўваць;
аб’ядноўвацца; гуртавацца, яднацца; They
should unite in ﬁghting for independence. Яны
павінны аб’яднацца ў барацьбе за незалежнасць; Сommon interests united us. Нас аб’ядналі агульныя інтарэсы.
united  adj. 1. дружны (пра сям’ю)
2. адзны; аб’яднаны; the United Kingdom
(of Great Britain and Northern Ireland)
Аб’яднанае Каралеўства (Вялікабрытаніі і
Паўночнай Ірландыі); the United States (of
America) Злучаныя Штаты (Амерыкі)
United Nations  n. the United
Nations Арганізацыя Аб’яднаных Нацый; the
United Nations Day Дзень ААН (24 лістапада)
unit price  n. кошт таварнай адзнкі
unit trust  n. агульны інвестыцыйны траст-фонд
unity  n. 1. адзнства; unity of purpose
адзнства мэты; The picture lacks unity. У карціне няма адзінства. 2. math. адзнка 3. гармонія; згода; згуртаванасць; live together in
unity жыць у згодзе; national unity нацыянальная еднасць 4. pl. the unities правілы
адзнства часу, месца і дзеяння (у класічнай
драме)
Univ. (пісьмовае скар. ад University) універсітэт; Univ. of Salford Сэлфардскі ўніверсітэт
universal  adj. 1. усеагульны; сусветны, шырока распаўсюджаны; universal
disarmament усеагульнае раззбраенне; of universal importance сусветнага значэння 2. універсальны; а universal mind універсальны
розум; а universal cause philos. першапрычына
universally  adv. усеагульна, універсальна; He is universally popular. Яго ўсе
любяць.
universe  n. 1. the universe свет,
сусвет, космас 2. astron. галактыка
university  n. універсітэт; go to
university вучыцца ва ўніверсітэце; enter the
university паступць ва ўніверсітэт; а university course універсітэцкі курс
unjust  adj. несправядлвы; аn unjust
sentence несправядлвы прысуд; It was unjust
of him. Ён паступіў несправядліва.
unjustiﬁable  adj. недаравальны, які не мае апраўдання; His behaviour is
unjustiﬁable. Яго паводзіны нельга апраўдаць.

unkempt
unkempt  adj. недагледжаны; непрычасаны; unkempt hair раскудлачаныя валасы; look unkempt мець неахайны выгляд
unkind  adj. нядобры, нядобразычлвы; be unkind to smb. кепска абыходзіцца з
кім-н.; Life has been unkind to him. Лёс быў да
яго нялітасцівы.
unkindly  adv. крыўдлва, нядобразычлва; няласкава; speak unkindly about
smb. нядобра адзывацца пра каго-н.; Please,
don’t take my remarks unkindly. Не крыўдуй на
мяне за заўвагі, калі ласка.
unknowing  adj. недасведчаны; непаінфармаваны; незнаёмы
unknowingly  adv. несвядома; не
разумеючы (значэння ўчынку)
unknown1  n. 1. the unknown невядомае; неспазнанае; fear of the unknown страх
перад неспазнаным 2. незнаёмы; незнаёмая;
незнаёмец; незнаёмка 3. math. невядомая
велічыня
unknown2  adj. 1. (to) незнаёмы, невядомы 2. неспазнаны, нязведаны, непаспрабаваны; аn unknown delight нязведаная асалода ♦ unknown to smb. без чыйго-н. ведама;
He did it unknown to me. Ён зрабіў гэта без
майго ведама.
Unknown Soldier  n. the Unknown Soldier невядомы салдат; the Tomb of
the Unknown Soldier магла Невядомага
салдата
unlace  v. расшнуроўваць, развязваць
шнурк; unlace boots расшнуроўваць чаравкі
unladen  adj. без грузу; the unladen
weight вага ўлегцы, паражняком
unlawful  adj. fml незаконны; супрацьзаконны, процізаконны; unlawful measures
незаконныя меры
unlearn  v. (unlearnt or unlearned)
развучыцца; забыць, што ведаў; unlearn bad
habits забыцца на кепскія звычкі
unleash  v. 1. спускаць з прывязі (сабак) 2. развязваць; даваць волю; unleash war
развязаць вайну
unleavened  adj. незаквашаны, прэсны; unleavened bread eccl. просвіра, прасврка; маца
unless  conj. 1. кал не; unless I’m
mistaken… кал я не памыляюся… 2. хба толькі; пакуль; I shan’t come unless you really want
me to. Я не прыйду, пакуль вы гэтага не захочаце.
unlicensed  adj. як не мае дазволу
на продаж; непатэнтаваны
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unmannerly
unlike1  adj. непадобны, не так як; неаднолькавы; as unlike as day and night розныя, як дзень і ноч; They are so unlike. Яны
такія непадобныя.
unlike2  prep. у адрозненне ад, непадобнa да; unlike his friends у адрозненне ад
свах сяброў; It’s unlike him. Гэта на яго не
падобна.
unlikely  adj. неверагодны, непраўдападобны; It is unlikely to rain. Наўрад ці будзе
дождж; He is unlikely to come. Хутчэй за ўсё,
ён не прыйдзе.
unlimited  adj. неабмежаваны, бязмежны; аn unlimited company econ. кампанія з неабмежаванай адказнасцю; аn unlimited expanse of sea неабсяжная марская прастора
unlined  adj. 1. без падкладкі (пра паліто, пінжак і да т.п.) 2. нелінеены ( пра паперу) 3. без маршчынаў (пра твар)
unlisted  adj. не ўключаны ў спіс; аn
unlisted telephone number нумар тэлефона,
якога няма ў даведніку
unload  v. 1. разгружаць; разгружаццa;
выгружаць 2. infml пазбаўляцца, адчапляцца,
адкручвацца (ад каго-н./чаго-н.); unload unpleasant jobs onto smb. else звальваць на ншых непрыемную работу
unlock  v. адчыняць, адмыкаць (ключом); unlock a secret раскрыць сакрэт; unlock one’s heart адкрыць душу
unlooked-for  adj. fml нечаканы,
непрадбачаны, неспадзяваны; unlooked-for
difﬁculties нечаканыя цяжкасці
unloose(n) () v. паслабляць; unloose
a grip паслабіць хватку
unluckily  adv. на жаль, на бяду, на
няшчасце; Unluckily, he did not get the job.
На жаль, ён не атрымаў работу.
unlucky  adj. няўдачлівы; нешчаслвы;
I was unlucky. Мне не пашанцавала; He is
always unlucky at cards. Яму ніколі не шанцуе
ў картах.
unmade  adj. нязроблены; The beds
were unmade. Ложкі не былі засланыя.
unmanageable  adj. 1. як цяжка
паддаецца кантролю 2. цяжкі, непакорлівы
unmanly  adj. fml труслвы, маладушны; няварты звацца мужчынаю
unmanned  adj. беспілотны; аn
unmanned spacecraft аўтаматычна кіруемы
касмчны карабель
unmannerly  adj. fml нявыхаваны,
грубы; з кепскімі манерамі; unmannerly conduct грубыя паводзіны

unmarried
unmarried  adj. незамужняя; нежанаты; аn unmarried mother маці-адзіночка;
unmarried state eccl. бясшлюбнасць, цэлібат
unmask  v. 1. знімаць, зрываць маску 2. выкрываць, выяўляць (змову, здраду і
да т.п.); unmask a traitor выкрываць здрадніка
unmatched  adj. як не мае сабе роўнага, непараўнальны; He remains unmatched.
Яму няма роўных.
unmentionable  adj. непрыстойны; забаронены
unmerciful  adj. 1. неміласэрны,
бязлтасны 2. неверагодны; He spoke for an
unmerciful length of time. Ён выступаў неверагодна доўга.
unmindful  adj. (of) fml няўважлівы; няпамятлівы, забыўчывы; He worked
on, unmindful of the time. Ён працягваў працаваць, забыўшыся на час.
unmistakable  adj. несумненны,
безумоўны, відавочны; беспамылковы; аn
unmistakable sign of smth. пэўная прыкмета
чаго-н.
unmitigated  adj. абсалютны, поўны; аn unmitigated scoundrel страшэнны
нягоднік
unmoved  adj. 1. некрануты, неперасунуты; We found everything unmoved. Мы
ўбачылі, што ўсё засталося на сваім месцы.
2. абыякавы, раўнадушны
unnamed  adj. неназваны, незгаданы; information from an unnamed source
інфармацыя з невядомай крынцы
unnatural  adj. 1. ненатуральны
2. ненармальны, пачварны; аn unnatural
crime жудаснае злачынства; аn unnatural
alliance дзўны саюз
unnecessary  adj. непатрэбны, залшні; unnecessary worries непатрэбныя клопаты
unnerve  v. нерваваць, псаваць настрой; засмучаць; The fear completely unnerved him. Страх зусім пазбавіў яго прысутнасці духу.
unnoticed  adj. незаўважаны; The
event passed unnoticed. Здарэнне прайшло незаўважаным.
unnumbered  adj. 1. непранумараваны; The chairs here are unnumbered. Тут на
крэслах няма нумароў. 2. dated незлічоны;
unnumbered stars безліч зорак
UNO  (скарачэнне ад United Nations
Organization) ААН, Арганізацыя Аб’яднаных Нацый
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unpopular
unobtrusive  adj. fml сцплы,
неназойлівы; a quiet, unobtrusive life цхае,
сцплае жыццё
unoccupied  adj. 1. незаняты, вакантны, пусты (месца, пасада) 2. вольны,
свабодны; unoccupied moments вольныя хвілны
unofﬁcial  adj. неафіцыйны; аn unofﬁcial statement неафіцыйная заява; unofﬁcial
news неафіцыйныя навны
unorthodox  adj. неартадаксальны, неправаверны; незвычайны; unorthodox
teaching methods арыгінальная методыка
выкладання
unpack  v. распакоўваць; разгружаць
(машыну, чамадан і да т.п..; unpack things
from а trunk выкладваць рэчы з куфра
unpaid  adj. 1. незаплачаны; неаплачаны 2. неаплачваемы; аn unpaid baby-sitter
нянька, якой не плацяць
unpalatable  adj. 1. нясмачны, агдны; unpalatable medicine непрыемныя лекі
2. непрыемны, непрымальны; His views on
life are unpalatable to many. Яго погляды на
жыццё для многіх непрымальныя.
unparallelеd  adj. fml бяспрыкладны, непараўнальны; unparalleled kindness
незвычайная дабрыня
unparliamentary  adj. непарламенцкі; unparliamentary conduct «непарламенцкія» паводзіны
unpick  v. распорваць (швы); распускаць
(вязанне, вязанку)
unplaced  adj. BrE як не заняў ні
аднаго з першых месцаў (на скачках)
unplayable  adj. 1. непрыдатны для
гульн (пляцоўка, корт і да т.п.) 2. сапсаваны, пашкоджаны (касета, дыск і да т.п.)
unpleasant  adj. непрыемны; агдны,
брыдкі; unpleasant odours непрыемныя пахі;
аn unpleasant event прыкры выпадак
unpleasantly  adv. непрыемна; I was
unpleasantly surprised. Я быў непрыемна здзіўлены.
unpleasantness  n. 1. непрыемнае
пачуццё 2. сварка, непаразуменне; have a slight
unpleasantness with smb. крыху пасварыцца
з кім-н.
unplug  v. 1. адключаць (лямпу); выцягваць влку з разеткі 2. выцягваць затычку,
адкаркоўваць
unpopular  adj. (with) непапулярны; той, каго недалюбліваюць; be unpopular
with smb. не карыстацца любоўю ў каго-н.;

unpractised
She is unpopular with her boss now. Цяпер яна
не карыстаецца прыхільнасцю з боку свайго
начальніка.
unpractised  adj. нявопытны, недасведчаны; няўмелы; unpractised in business
нявопытны ў бзнесе
unprecedented  adj. беспрэцэдэнтны, бяспрыкладны; нечуваны, небывалы; unprecedented levels of crime небывалы
ўзровень злачыннасці
unpredictable  adj. непрадказальны; непрагназуемы; The weather is unpredictable in this country. Цяжка зрабіць прагноз
надвор’я ў гэтай краіне.
unprejudiced  adj. непрадузяты;
аn unprejudiced judge справядлвы суддзя
unpremeditated  adj., fml
ненаўмысны, не абдуманы раней; аn unpremeditated murder law ненаўмыснае забойства
unprepared  adj. непадрыхтаваны,
негатовы; an unprepared speech прамова
экспромтам
unprepossessing  adj. fml непрывабны, непрыгожы, несамавты
unpretentious  adj. сцплы, просты; без прэтэнзій, непрэтэнцыёзны; live in an
unpretentious way весці сцплы лад жыцця
unprincipled  adj. fml беспрынцыповы; ганебны; несумлeнны; unprincipled
conduct беспрынцыповыя паводзіны
unprintable  adj. нецэнзурны, непрыстойны; I think this article is unprintable.
Я лічу, што гэты артыкул не для друку.
unpoductive  adj. непрадуктыўны, невытворны; I had a very unproductive day.
У мяне быў вельмі непрадуктыўны дзень.
unprofessional  adj. derog. 1. непрафесйны; unprofessional advice некампетэнтная парада 2. як не адпавядае этыцы
пэўнай прафесіі; a doctor’s unprofessional
conduct парушэнне ўрачэбнай этыкі
unproﬁtable  adj. нявыгадны, бескарысны; аn unproﬁtable enterprise нерэнтабельнае прадпрыемства
unpromising  adj. малаперспектыўны; як не падае надзеі; The weather looks
unpromising. Aд надвор’я няма чаго чакаць.
unprompted  adj. мімавольны, міжвольны; аn unprompted offer of help нечаканая прапанова аб дапамозе
unpronounceable  adj. : This
word is unpronounceable. Гэтае слова цяжка
вымавіць.
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unreal
unprotected  adj. 1. неабаронены,
адкрыты 2. безабаронны, як не мае падтрымкі
unprovided  adj. fml (for) незабяспечаны (грашыма); be left unprovided
(for) застацца без сродкаў для (чаго-н.)
unprovoked  adj. несправакаваны, нічым не выкліканы; remain unprovoked
не паддавацца на правакацыі
unpublished  adj. нявыданы, неапублікаваны; unpublished facts неабнародаваныя факты
unpunished  adj. непакараны; беспакараны, бяскарны; This serious crime must
not go unpunished. Гэтае злачынства не павінна застацца без пакарання.
unputdownable  adj. infml захапляльны, захапляючы (пра кнігу, фільм)
unqualiﬁed  adj. 1. як не мае
кваліфікацыі; аn un-qualiﬁed teacher недыпламаваны настаўнік 2. безагаворачны; абсалютны, безумоўны; unqualiﬁed praise вельмі
высокая пахвала; be an unqualiﬁed success
мець яўны поспех
unquenchable  adj. 1. fml няўтольны (пра голад, смагу) 2. невычэрпны,
невычарпальны; непахсны (энтузіязм)
unquestionable  adj. несумненны, безумоўны, бясспрэчны; аn unquestionable fact неабвержны факт
unquestioned  adj. fml бясспрэчны, безумоўны, як не выклікае сумневу; Her
authority is unquestioned. Яна мае бясспрэчны
аўтарытэт.
unquestioning  adj. fml поўны,
абсалютны; unquestioning obedience поўнае
паслушэнства
unquiet  adj. lit. неспакойны, трывожны; устрывожаны; very unquiet days вельмі трывожныя дні
unravel  v. 1. распутваць, разблытваць
(ніткі, клубок і да т.п.) 2. разгадваць, раскрываць (таямніцу); It is difﬁcult to unravel
complex human relations. Цяжка зразумець
складаныя чалавечыя адносіны.
unread  adj. 1. непрачытаны (пра кнігу,
часопіс і да т.п.) 2. неначытаны; Your remark
makes mе feel unread. Ваша заўвага прымушае мяне думаць, што я мала чытала.
unreadable  adj. неразборлівы (почырк, ліст і да т.п.); This letter is unreadable.
Гэты ліст немагчыма чытаць.
unreal  adj. нерэальны, ілюзорны; ненатуральны, падроблены; Our trip to Disneyland
was unreal. Наша падарожжа ў Дыснейлэнд
было нерэальным.

unreasonable
unreasonable  adj. 1. беспадстаўны;
He is here at this unreasonable hour. Ён прыйшоў не ў час. 2. празмерны; unreasonable
prices шалёныя цэны
unreasoning  adj. fml неразумны;
безразважны; an unreasoning fear of foreigners незразумелы страх перад чужаземцамі
unrecognizable, BrE -isable 
adj. непазнавальны; She was unrecognizable in
her new dress. Яе нельга было пазнаць у новай сукенцы.
unrecorded  adj. незапсаны, незафіксаваны; незарэгістраваны; Many crimes go
unrecorded. Шмат злачынстваў застаюцца незафіксаванымі.
unreel  v. размотваць; размотвацца (пра
шпульку)
unreﬁned  adj. 1. неачышчаны, нерафінаваны; unreﬁned sugar нерафінаваны
цукар 2. грубы, нявыхаваны; unreﬁned manners грубыя манеры; нявыхаванасць
unrelated  adj.1. нязвязаны, як не
мае сувязі 2. не ў сваяцкіх адносінах; They
are entirely unrelated. Яны не сваякі.
unrelenting  adj. fml жорсткі, бязлтасны; няўмольны, an unrelenting struggle
напружаная барацьба
unreliable  adj. ненадзейны; неверагодны; an unreliable man ненадзейны чалавек; unreliable rumour неверагодныя плёткі
unremarkable  adj. невыбтны;
звычайны, нічым не прыкметны; an unremarkable life звычайнае жыццё
unremitting  adj. fml. бесперапынны; упарты; unremitting efforts неаслабныя
намаганні
unrepeatable  adj. 1. як не будзе
паўтарацца 2. непрыстойны (пра заўвагі, словы і да т.п.)
unrepresentative  adj. (of) нехарактэрны, непаказальны, нетыповы
unrequited  adj. fml : unrequited
love каханне без узаемнасці
unreserved  adj. 1. незамоўлены,
незабранраваны; unreserved seats незамоўленыя месцы 2. fml нястрыманы; шчыры;
unreserved conﬁdence поўны давер
unresolved  adj. 1. fml нявырашаны; unresolved doubts неразвеяныя сумненні
2. нерашучы; He is too unresolved what to do.
Ён ніяк не вырашыць, што рабіць.
unresponsive  adj. fml (to) 1. як
не рэагуе (на што-н.) 2. неўспрымальны;
неспагадлівы, нячулы; unresponsive to inﬂuence як не паддаецца ўплыву
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unscripted
unrest  n. 1. турботы, хваляванне; political unrest палітычныя хваляванні 2. смута,
бязладдзе; campus unrest студэнцкі бунт
unrestrained  adj. fml 1. нястрыманы, празмерны 2. натуральны; unrestrained laughter натуральны смех
unripe  adj. няспелы; нясталы; unripe
mind нясталы розум
unrivaled  AmE = unrivalled
unrivalled  adj. fml (in) як не мае
сабе роўнага, неперасягнуты; He is unrivalled
in courage. Ён не мае роўных па мужнасці;
Our goods are unrivalled. Нашыя тавары па-за
канкурэнцыяй.
unroll  v. разварочваць; разварочвацца;
раскладаць, раскладваць (дыван, крэсла і
да т.п.)
unrufﬂed  adj. спакойны, цхі; She spoke
with unrufﬂed calm. Яна гаварыла зусім спакойна; He remained unrufﬂed by all these
criticisms. Ён заставаўся спакойным, нягледзячы на ўсе крытычныя заўвагі.
unruly  adj. непакорлівы; unruly children непаслухмяныя дзеці; unruly hair непакорныя валасы
unsafe  adj. ненадзейны, небяспечны;
an unsafe method рызыкоўны метад
unsaid  past, p.p. → unsay: ♦ what is
said cannot be unsaid ≅ слова не верабей, выпусціш – не зловіш
unsatisfactory  adj. нездавальняючы, незадавальняючы
unsatisﬁed  adj. незадаволены;
unsatisﬁed demand незадаволены попыт
unsavory  AmE = unsavoury
unsavoury  adj. 1. нясмачны; прэсны 2. fml непрыемны, агдны; аn unsavoury
reputation дрэнная рэпутацыя
unsay  v. (unsaid) fml браць слова назад, адмаўляцца ад сказанага
unscathed  adj. няшкодны; непашкоджаны; She was lucky to escape unscathed
from the car crash. Ёй пашанцавала застацца
цэлай пасля аўтакатастрофы.
unscramble  v. 1. разблытваць,
рабць зразумелым (што-н. няяснае) 2. infml
прыводзіць у парадак; расшыфроўваць (паведамленне, перададзенае па тэлефоне)
unscrew  v. адвнчваць; адвнчвацца;
развнчваць; развнчвацца; unscrew a lid адвнчваць накрыўку
unscripted  adj. : an unscripted
talk імправізаваная прамова

unscrupulous
unscrupulous  adj. неразборлівы
ў сродках; беспрынцыповы; unscrupulous
methods некарэктныя метады
unseasonal  adj. не па сезоне; unseasonal weather надвор’е не па сезоне
unseat  v. 1. скідаць (з сядла); спхваць
(з месца) 2. пазбаўляць (пасады)
unseemly  adj. fml непрыстойны (пра
паводзіны); непатрэбны; unseemly suggestions недарэчныя прапановы; His behaviour
was unseemly. Ён паводзіў сябе непрыстойна.
unseen  adj. 1. нябачны; She came into
the room unseen. Ніхто не заўважыў, як яна
зайшла ў пакой. 2. зроблены без падрыхтоўкі; an unseen translation непадрыхтаваны
пераклад
unselﬁsh  adj. бескарыслівы; unselﬁsh
service бескарыслівая служба
unsettle  v. 1. парушаць распарадак;
выбіваць з каляны; Will a change of schools
unsettle the child? А ці не выб’е дзіця з каляіны пераход у іншую школу? 2. псаваць (здароўе); турбаваць, хваляваць; unsettle nerves
псаваць нервы
unsettled  adj. 1. нявырашаны, неўладкаваны; an unsettled bill неаплачаны рахунак 2. няўстойлівы, зменлівы (пра надвор’е)
unshakeable  adj. непахсны, цвёрды; unshakeable faith непахсная вера
unshaken  adj. непахсны, цвёрды; an
unshaken resolution цвёрдае рашэнне
unshaven  adj. няголены
unsightly  adj. непрыгожы, брыдкі;
агдны, пачварны; unsightly modern buildings
непрывабныя сучасныя будынкі
unskilled  adj. некваліфікаваны; неабучаны; unskilled labour некваліфікаваная
праца
unsociable  adj. некампанейскі; нелюдзмы, дзіклвы; замкнёны, замкнуты; an
unsociable demeanour замкнёнасць, замкнутасць; нелюдзмасць
unsocial  adj. 1. некампанейскі 2. антыграмадскі; асацыяльны; work unsocial
hours працаваць у начны або вячэрні час
unsolicited  adj. прадстаўлены добраахвотна; unsolicited help добраaхвотная
дапамога
unsolved  adj. нявырашаны, неразгаданы; an unsolved crime нераскрытае злачынства
unsophisticated  adj. 1. просты,
натуральны; an unsophisticated mind наўны
розум 2. (тэхнчна) просты, нескладаны;
unsophisticated methods простыя метады
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unsuspecting
unsound  adj. 1. нездаровы; сапсаваны, гнілы; unsound lungs слабыя лёгкія
2. памылковы; ненадзейны; unsound reasoning неаргументаваныя доказы; unsound principles няправільныя прынцыпы; of unsound
mind псіхчна хворы
unsparing  adj. 1. шчодры; be unsparing in one’s efforts не шкадаваць намаганняў 2. бязлтасны; be unsparing of others
бязлтасна ставіцца да ншых
unspeakable  adj. lit. 1. нявыказаны, невымоўны; to my unspeakable joy на
маю вялкую радасць 2. вельмі кепскі, жудасны; unspeakable behaviour вельмі дрэнныя
паводзіны
unspoiled  adj. 1. несапсаваны 2. нераспешчаны
unspoken  adj. fml нявыказаны
unstable  adj. 1. няўстойлівы; аn
unstable equilibrium няўстойлівая раўнавага
2. непастаянны, зменлівы; непрадказальны;
unstable peace нетрывалы мір; аn unstable
climate няўстойлівы клмат
unsteady  adj. 1. няўстойлівы, хсткі;
He’s unsteady on his feet. Ён ледзь трымаецца
на нагах 2. няроўны (пульс)
unstinting  adj. (in) бязмерны, бязмежны; unstinting generosity бязмерная шчодрасць
unstoppable  adj. няўмольны, непахсны
unstressed  adj. ling. ненаціскны, не
пад націскам (склад, слова)
unstuck  adj. адклеены, расклеены
(канверт) ♦ come unstuck infml трапіць у бяду; His plans came unstuck. Яго планы прaваліліся.
unsuccessful  adj. няўдалы,
няўдачны; беспаспяховы; be unsuccessful не
мець поспеху
unsuitable () adj. (for) непрыдатны;
an unsuitable article for export тавар не для
экспарту
unsung  adj. fml неапеты (у паэзіі, песнях і да т.п.); unsung heroes няўслаўленыя
героі
unsure  adj. 1. (of) няўпэўнены, няцвёрды; He is rather unsure of himself. Ён няўпэўнены ў сабе. 2. (about / of) як не мае пэўнага ўяўлення (аб чым-н.) або ўпэўненасці
(у чым-н.); I am unsure of the facts. Я сумняваюся ў фактах.
unsuspecting  adj. даверлівы; be
unsuspecting of smth. не падазраваць аб чым-н.

unsweetened
unsweetened  adj. непадсалоджаны,
без цукру
unswerving  adj. fml (in) непахсны,
нязменны (пра веру, адданасць і да т.п.); be
unswerving in pursuit of one’s aims упарта
ісц да сваёй мэты
unsympathetic  adj. 1. неспачувальны, як не спачувае або не падтрымлівае
2. несімпатычны, непрыемны
untangle  v. распутваць (таксама перан.); разблытваць; Fishermen were untangling their nets. Рыбакі распутвалі сеткі.
untapped  adj. некрануты, нявыкарыстаны; an untapped source of talent незапатрабаваны талент
untenable  adj. непераканаўчы (аргумент, факт і да т.п.); няслушны, беспадстаўны (факт); аn untenable position беспадстаўная пазцыя
unthinkable  adj. неймаверны; неверагодны; Іt’s quite unthinkable that he will
resign. Нельга нават уявіць, што ён звольніцца.
unthinking  adj. fml бяздумны, легкадумны; unthinking remarks пустыя заўвагі
untidy  adj. неахайны, неакуратны; аn
untidy room непрыбраны пакой
untie  v. развязваць; come untied адвязвацца; развязвацца
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 красавіка.
until2  conj. = till; They worked until it got
dark. Яны працавалі, пакуль не сцямнела.
untimely  adj. fml нясвоечасовы; заўчасны; аn untimely remark недарэчная заўвага
untiring  adj. нястомны, неаслабны;
with untiring energy з неаслабнай энергіяй
untold  adj. 1. нерасказаны; untold
suffering нявыказаная пакута 2. незлічоны;
untold wealth незлічонае багацце
untouched  adj. некрануты; She left the
food untouched. Яна не дакранулася да ежы.
untoward  adj. 1. нешчаслвы, няўдачны; untoward conditions неспрыяльныя
ўмовы 2. недарэчны, неадпаведны; untoward
social behaviour няправільныя паводзіны на
людзях
untrained  adj. непадрыхтаваны, некваліфікаваны; To the untrained eye, the products look similar. Для непадрыхтаванага вока
прадукты выглядаюць аднолькава.
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unwarrantable
untried  adj. fml нявыпрабаваны, неправераны; аn untried method неправераны
метад
untrue  adj. 1. памылковы, няправільны; That’s quite untrue. Гэта зусім няправільна. 2. fml (to) няверны, здрадлівы; She was
untrue to her husband. Яна здраджвала свайму мужу.
untruth  n. fml няпраўда; мана, хлусня; tell an untruth сказаць няпраўду
unturned  adj. неперавернуты ♦ leave
no stone unturned ні перад чым не спыняцца; зрабць усё магчымае
untutored  adj. fml неабучаны; аn
untutored ear ненатрэніраваны слых
unused1  adj. нявыкарыстаны; unused
leave нявыкарыстаны адпачынак; аn unused
stamp непагашаная марка
unused2  adj (to) нязвыклы, непрызвычаены (да чаго-н.); He is unused to city ways.
Ён не прызвычаіўся да гарадскога жыцця.
unusual  adj. 1. нязвычны, нязвыклы; nothing unusual нічога асаблвага 2. надзвычайны, незвычайны; а man of unusual
ability выключна здольны чалавек
unusually  adv. надзвычайна, выключна; Unusually for him, he wore a tie. Ён
надзеў гальштук, што было незвычайна для
яго.
unutterable  adj. fml невыказны,
невымоўны; unutterable joy неапісальная радасць; аn unutterable scoundrel страшэнны
нягоднік
unvarnished  adj. 1. нелакіраваны,
не пакрыты лакам 2. fml непадроблены; the
unvarnished truth голая праўда
unveil  v. 1. здымаць, знімаць (вэлюм,
паранджу і да т.п.) 2. урачыста адкрываць
(помнік) 3. раскрываць (планы, намеры і
да т.п.); unveiled feelings шчырыя пачуцці
unversed  adj. fml (in) нявопытны,
недасведчаны; He is unversed in the British
way of life. Ён мала ведае пра брытанскі лад
жыцця.
unvoiced  adj. 1. нявымаўлены, нявыказаны; аn unvoiced protest нявыказаны, унутраны пратэст 2. ling. глух; unvoiced consonants глухя зычныя
unwanted  adj. непатрэбны; непажаданы, нежаданы; feel unwanted адчуваць
сябе непатрэбным
unwarrantable  adj. fml недазволены, недапушчальны; unwarrantable conduct недаравальныя паводзіны

unwary
unwary  adj., n. неасцярожны, неабачлівы; залшне даверлівы; the unwary даверлівыя людзі
unwavering  adj. fml непахсны,
цвёрды, стойкі; unwavering faith непахсная
вера
unwearying  adj. нястомны; настойлівы; unwearying efforts настойлівыя намаганн
unwelcome  adj. 1. нежаданы, няпрошаны; You will be unwelcome. Вас ніхто
не чакае. 2. непрыемны; unwelcome news непрыемная навіна
unwell  adj. нездаровы; feel unwell
дрэнна сябе адчуваць; She is unwell. Ёй нездаровіцца.
unwholesome  adj. 1. нездаровы, некарысны; шкодны; unwholesome habits шкодныя звычкі 2. хваравты, нездаровы; нямоцны; аn unwholesome appearance хваравты
выгляд
unwieldy  adj. нехлямяжы; грувасткі,
грамозны, грузны (пра мэблю); а large
unwieldy case вялкі грувасткі чамадан
unwilling  adj. неахвотны, нясхльны;
be unwilling to do smth. не хацець зрабць
што-н.
unwind  v. (unwound) 1. размотваць;
размотвацца; раскручваць; раскручвацца 2. infml
расслабляцца; Swimming is a good way to
unwind. Плаванне – добры спосаб расслабіцца.
unwise  adj. неразумны, неразважны;
It was unwise (of you) to reject his offer. Вы неразумна зрабілі, што адмовіліся ад яго прапановы.
unwitting  adj. fml 1. як не ведае (чаго-н.) 2. міжвольны, мімавольны; an unwitting mistake выпадковая памылка
unworkable  adj. невыканальны;
нездзяйсняльны (пра план)
unworldly  adj. незямны; як не з гэтага свету; an unworldly woman незямная жанчына
unworried  adj. незаклапочаны, спакойны
unworthy  adj. fml (of) 1. няварты (чаго-н.); It’s unworthy of you to do it. Bам не
прыстала так рабіць; He’s unworthy of praise.
Ён не заслугоўвае пахвалы. 2. непрыдатны,
неадпаведны; These remarks are unworthy of
you. Табе брыдка рабіць такія заўвагі.
unwound  past, p.p. → unwind
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UPC
unwrap  v. разгортваць, развінаць;
come unwrapped развінуцца, разгарнуцца
unwritten  adj. няпсаны; an unwritten
law няпсаны закон
unyielding  adj. fml непадатлівы; цвёрды, упарты; He is unyielding in his opinion. Ён
не жадае адмаўляцца ад сваёй думкі.
up1  n. : ♦ ups and downs удачы і няўдачы;
be on the up ісц на пад’ём
up2  adv. 1. наверх, угору, уверх; ﬂy up
узлятаць; Lift your head up. Узнімі галаву;
The temperature has gone up. Тэмпература паднялася; Let’s sail up the river. Давай паплывём
уверх па рацэ; Hands up! Рукі ўверх! 2. нaверсе, угары; We live up on the hill. Мы жывём на ўзгорку; The planе is up. Самалёт узняўся; The sun is up. Сонца ўзышло; The river
is up. Узровень вады ў рацэ падняўся. 3. (азначае набліжэнне); He came up. Ён падышоў;
A car drove up. Пад’ехала машына. 4. (паказвае на заканчэнне тэрміну, завяршэнне, вынік); eat up з’есці; stand up устаць ♦ it’s up
to you to decide табе (вы)рашаць; time is up
час скончыўся; up and about, up and doing
на нагах (пасля хваробы); up to now да цяперашняга часу; what’s up? што здарылася?
up3  prep. 1. (у розных значэннях) па, на, да;
up the stairs па лесвіцы (уверх); further up
the road далей па дарозе; climb up а tree узлезці на дрэва; sail up the river плысці ўверх
па рацэ 2. (to) (да пэўнай мяжы) да; up to
now да гэтай пары; up to ten men да дзесяц
асоб 3. (to) (адпаведна) па, на; live up to
one’s income жыць па сродках; up to the
mark на належным узроўні ♦ up and down
(smth.) уверх і ўнз, узад і ўперад, туды і
сюды (па чым-н.); They walked up and down
the platform. Яны хадзілі туды і сюды па
платформе.
up4  v. infml 1. падымаць, уздымаць; павялчваць; They upped the prices. Яны павысілі
цэны. 2. усхоплівацца, ускокваць, падскокваць; She upped and left without a word. Яна
ўсхапілася і выйшла без аніводнага слова.
up-and-coming  adj. infml шматабяцальны, перспектыўны; як падае надзеі
upbraid  v. fml папракаць; прыдзірацца, чапляцца; She upbraided me for my incompetence. Яна папракала мяне ў маёй некампетэнтнасці.
upbringing  n. выхаванне; a country
upbringing вясковае выхаванне
UPC  (скар. ад Universal Product
Code) AmE універсальны код прадуктаў харчавання

up-country
up-country  adj., adv. унутраны (раён краіны); унутр краны; travel up-country
падарожнічаць унутр краны
update1  n. мадэрнізацыя, абнаўленне;
Maps need regular updates. У карты трэба рэгулярна ўносіць папраўкі.
update2  v. 1. уносіць змены і дадаткі;
мадэрнізаваць; update a book перагледзець
і дапоўніць кнгу новымі данымі 2. даваць
апошнюю інфармацыю, паведамляць самыя
апошнія навны
upend  v. паставіць перпендыкулярна,
пераварочваць; He upended the basket and sat
down. Ён перавярнуў кош і сеў.
upgrade  v. 1. паляпшаць якасць
(прадукцыі) 2. пераводзіць на больш
высокааплатную працу
upheaval  n. зрух; зрушэнне; a political upheaval палітычны пераварот; volcanic
upheavals вулканчныя зрухі
upheld  past, p.p. → uphold
uphill1  adj. 1. як ідзе ўгору; an uphill
road дарога пад гару 2. цяжк; an uphill task
цяжкая задача; an uphill struggle цяжкая
барацьба
uphill2  adv. пад гaру, на гару; go uphill
ісц пад гару
uphold  v. (upheld) 1. падтрымліваць,
адабраць; uphold a policy падтрымліваць палтыку 2. прытрымлівацца (традыцый, звычак і да т.п.); They uphold traditional family
values. Яны падтрымліваюць традыцыйныя
каштоўнасці сям’і.
upholster  v. (in/with) абіваць, абабіваць (мэблю)
UPI  (скар. ад United Press International) ЮПІ, інфармацыйнае агенцтва Юнайтэд Прэс Інтэрнэшнл
upkeep  n. догляд (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. нагор’е; узвышша; гарыстая
частка краны; He lives in the Southern Uplands. Ён жыве ў раёне Паўднёвага нагор’я.
uplift1  n. уздым (духоўны, эмацыянальны); give a sense of uplift узняць настрой
uplift2  v. паднімаць, узнімаць, уздымаць
(настрой); The news uplifted his spirits. Навіна ўзняла яго настрой.
up-market  adj. элітарны, прызначаны для шыкоўнай публікі; an up-market
fashion высокая мода
upon  prep. fml = on : once upon a time
даўным-даўно; Оnce upon a time there lived a
giant. Даўным-даўно жыў-быў волат.
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uproot
upper1  n. 1. перадок чаравка 2. infml
стымулянт; узбуджальны наркотык ♦ be on
one’s uppers BrE, infml застацца без капейчыны
upper2  adj. верхні, вышэйшы; the upper
classes вышэйшыя колы; the upper circle
theatrе балкон; the upper reaches of the
Thames вярхоўе Тэмзы ♦ get the upper hand
(over smb.) узяць верх (над кім-н.)
upper case  n. вялкія лтары; uppercase titles загалоўкі, набраныя вялкімі лтарамі
upper chamber  n. верхняя палата (палата лордаў – у Вялікабрытаніі, Cенат – ў ЗША)
upper crust  n. infml the upper crust
вярх грамадства; арыстакратыя
upper house  n. верхняя палата (Cенатa ў ЗША, парламента Вялікабрытаніі)
uppermost1  adj. самы верхні; найвышэйшы; пераважны; the uppermost subject of conversation галоўная тэма размовы;
be uppermost панаваць
uppermost2  adv. 1. наверсе; уверх;
The carriage lay with its wheels uppermost. Каляска ляжала дагары коламі. 2. перш-наперш,
перш за ўсё; She said whatever came uppermost. Яна сказала першае, што прыйшло ў
галаву.
upper school  n. BrE школа або класы для старэйшых вучняў (ад 14 да 18 гадоў)
uppish  adj. напышлівы, ганарысты,
фанабэрысты, пыхлвы
upright1  adj. 1. вертыкальны, прамы;
an upright bearing прамая, роўная постаць
2. справядлвы; сумленны; an upright judge
справядлвы суддзя
upright2  adv. вертыкальна; стаяком,
старчком; sit/stand/hold oneself upright сядзець/стаяць/трымацца прама
upright piano  n. піянна (са
струнамі, якія размешчаны вертыкальна)
uprising  n. паўстанне, бунт; an
armed uprising узброенае паўстанне
up-river  adv. = upstream
uproar  n. шум; крык; гвалт; выбух
(смеху); in an uproar у стане разгубленасці
uproarious  adj. шумны, бурны;
uproarious applause бурныя апладысменты;
burst into uproarious laughter моцна зарагатаць
uproot  v. вырываць з каранямі; выкараняць, выкарчоўваць; uproot oneself/smb.
from smth. адрывацца/адрываць каго-н. (ад
роднай мясціны); высяляць насльна

upset
upset1  n. 1. хваляванне; дрэнны настрой; cause a great deal of upset выклікаць
кепскі настрой 2. недамаганне; а stomach
upset расстройства страўніка, панос 3. нечаканае паражэнне (у спорце, на выбарах і да т.п.)
upset2  v. (upset) 1. перакульваць; перакульвацца 2. разладжваць (планы); парушаць
(парадак) 3. засмучаць, псаваць настрой;
Don’t upset yourself. Не хвалюйся. ♦ upset the
apple cart разладжваць план
upshot  n. the upshot вынік; in the
upshot у рэшце рэшт, нарэшце; What will be
the upshot of it all? Чым усё гэта скончыцца?
upside down1  adj. перавернуты
ўверх дном, дагары нагамі; upside-down
ideas бязглуздыя ідэі
upside down2  adv. уверх дном, дагары нагамі ♦ turn everything upside down
перавярнуць усё дагары нагамі
upstage1  v. 1. theatrе перайграць (іншага акцёра) 2. засланяць; пераганяць,
перасягаць (каго-н. у чым-н.); All the big ﬁlm
stars were upstaged by twelve-year-old Jenny.
Дванаццацігадовая Джэні пераўзышла ўсіх
вялікіх кіназорак.
upstage2  adv. theatrе далёка ад рампы
upstairs  adv. на верхнім паверсе, наверсе; наверх; go upstairs паднімацца наверх
upstanding  adj. fml шчыры, прамы, адкрыты ♦ be upstanding BrE, fml прашу
ўстаць
upstart  n. derog. выскачка
upstream  adv. (of/from) уверх па
цячэннi
upsurge  n. fml (in/of) уздым (радасці,
цікавасці і да т.п.)
upswing  n. fml (in) раптоўны пад’ём;
be on the upswing хутка развівацца (пра эканоміку, падзеі і да т. п.)
uptake  n. : ♦ be quick/slow on the
uptake infml хутка/марудна кеміць
uptight  adj. infml (about) 1. напружаны; нервовы; get uptight about exams нервавацца перад экзаменам 2. раздражнёны, недружалюбны; get uptight раззлавацца
up to date  adj. сучасны; перадавы;
up-to-date information апошняя інфармацыя
up-to-the-minute  adj. 1. імгненны, маментальны; up-to-the-minute news толькі што атрыманыя навны 2. сучасны; модны
uptown  adj., adv. AmE (у напрамку)
ад цэнтра горада; uptown New York нжні
Нью-Ёрк
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USA
upturn1  n. (in) пад’ём, рост; take an
upturn пайсц ўгору (пра гандаль, эканоміку)
upturn2  v. перакульваць
upward1  adj. накіраваны ўверх; the
upward trend in prices падвышка цэн
upward2  adv. (таксама upwards)
1. уверх, вышэй 2. больш; children of three
and upwards дзеці ад трох і старэйшыя
upwind  adv. (оf) супраць ветру; sail
upwind плысці супраць ветру
uranium  n. chem. уран; a uranium
reactor уранавы рэактар
urban  adj. гарадск; urban population
гарадское насельніцтва; urban areas гарадскя раёны
urbane  adj. fml ветлівы, пачцвы; з вытанчанымі манерамі
urbanize, BrE -ise  v. урбанізаваць;
ператвараць сельскі раён у гарадск
Urdu  n. мова урду
urea  n. chem. мачавна
urethra  n. (pl. urethrae or urethras)
anat. урэтра, мочаспускальны канал
urge1  n. мпульс, жаданне; get/have/feel a
sudden urge (to do smth.) мець раптоўнае
жаданне (зрабіць што-н.)
urge2  v. 1. упэўніваць, пераконваць; настойваць 2. fml падганяць
urge on  phr.v. 1. паганяць (каня),
падбадзёрваць (каманду) 2. падбухторваць;
стымуляваць
urgency  n. пльнасць; пльная патрэба; a matter of great urgency пльная, неадкладная справа
urgent  adj. 1. пльны; тэрміновы;
неадкладны 2. fml настойлівы (тон, патрабаванне і да т.п.)
uric acid  adj. chem. мачавая кіслата
urinal  n. 1. бальнчная вутка 2. мужчынскі туалет (з насценнымі пісуарамі)
urinary  adj. med. мачавы; urinary
track мачавыя шлях
urinate  v. med. выдзяляць мачу,
мачыцца
urine  n. мача
URL  (скар. ад universal resource
locator) comput. універсальны паказнік рэсурсаў
urn  n. урна
urologist  n. уролаг
us  pron. нас, нам, намі; it’s us гэта мы
USA  (скар. ад United States of America) ЗША, Злучаныя Штаты Амерыкі

usable
usable  adj. прыдатны для ўжывання;
Іt’s no longer usable. Гэтым нельга больш
карыстацца.
USAF  (скар. ад United States Air
Force) ВПС, ваенна-паветраныя слы ЗША
usage  n. ужыванне, карыстанне; It’s
not a word in common usage. Гэтае слова ўжываецца рэдка.
use1  n. 1. ужыванне, карыстанне, выкарыстанне; for general use для агульнага карыстання; be in constant use карыстацца ўвесь
час; ﬁnd a (new) use for smth знайсц (новае)
скарыстанне чаму-н. 2. карысць; толк, сэнс;
выгада; Іs there any use? Ці варта?; be in use
ужывацца, выкарыстоўвацца; come into use
пачаць ужывацца; go out of use выйсці з ужытку; make use of smth. выкарыстоўваць што-н.
♦ be of no use быць бескарысным; Іt’s no use
doing it. Няма сэнсу гэта рабіць; You’re of no
use. Aд цябе няма толку.
use2  v. 1. выкарыстоўваць; карыстацца;
ужываць; May I use your name as a reference?
Ці магу я спаслацца на вас? 2. абыходзіцца
(з кім-н.), ставіцца (да каго-н.) ♦ use your
head падумай
use up  phr.v. скарыстаць, патраціць
used1  adj. стары, патрыманы; скарыстаны, ужыты; a used car старая машына
used2  adj. : get used to smth./doing smth.
прызвычаіцца, прывыкнуць да чаго-н./ рабць
што-н.
used3  v. : he used to ён меў звычай; I used
to see him often. Я, бывала, часта з ім бачыўся.
useful  adj. 1. карысны; прыдатны;
make oneself useful дапамагаць чым-н. карысным 2. infml паспяховы, кампетэнтны; а useful footballer здольны, спрытны футбалст
useless  adj. бескарысны; дарэмны, марны; Іt’s useless to argue. Няма сэнсу спрачацца. I feel useless at maths. Я нічога не разумею ў матэматыцы.
user  n. спажывец; library users чытачы;
a user agent comput. праграмны агент
user-friendly  adj. даступны для
звычайнага карыстальніка (пра камп’ютар)
usher1  n 1. theatrе білецёр 2. швейцар
3. шафер
usher2  v. уводзіць, праводзіць (у залу,
офіс і да т. п.)
usher in  phr.v. fml аб’яўляць, абвяшчаць; usher in fresh ideas абвяшчаць новыя
ідэі
usherette  n. theatre білецёрка
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U-turn
USN  (скар. ад United States Navy)
ваенна-марскя слы ЗША
USSR  hist. (скар. ад Union of Soviet Socialist Republics) СССР, Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік
usual  adj. звычайны ♦ as usual як
звычайна
usually  adv. звычайна; I am usually home
by 6 o’clock. Я звычайна дома а шостай гадзіне.
usurp  v. fml узурправаць; захапць незаконна (уладу)
Utd (пісьмовае скар. ад United) аб’яднаны
utensils  n. pl. посуд; начынне, прылады; writing utensils пісьмовыя прылады
uterus  n. (pl. uteruses or uteri) anat.
матка
utilitarian  adj. 1. philos. утылітарны 2. fml практычны, прагматычны
utility1  n. 1. fml карысць, выгада 2. pl.
(public) utilities камунальныя паслугі 3. comput. сэрвісная праграма
utility2  adj. дапаможны; a utility actor
акцёр другога саставу; utility workers падсобныя рабочыя
utility programme  n. comput. праграма-ўтылта, сэрвісная праграма
utilize, BrE -ise  v. fml скарыстоўваць,
утылізаваць
utmost1  n. : the utmost самае большае; усё магчымае; enjoy oneself to the utmost весялцца як толькі магчыма; try one’s
utmost зрабць усё магчымае
utmost2  adj. крайні; надзвычайны;
a matter of the utmost importance справа
найвялкшай важнасці
Utopia  n. утопія
Utopian  adj. утапчны; Utopian
ideals утапчныя ідэалы
utter1  adj. поўны, абсалютны; крайні; utter darkness абсалютная цемpа; utter rubbish поўная лухта
utter2  v. fml вымаўляць; utter a cry ускрыкнуць; He never uttered a word. Ён не сказаў ні
слова.
utterance  n. 1. fml вымаўленне; выражэнне словамі; give utterance to one’s feelings даць выхад пачуццям (у словах) 3. выказванне; а public utterance публчная заява
utterly  adv. зусм, поўнасцю, цалкам;
надзвычай; I’m utterly exhausted. Я зусім стаміўся.
uttermost  n., adj. = utmost
U-turn  n. разварот; “No U-turn” «Развароту няма» (дарожны знак)

UV
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UV (пісьмовае скар. aд ultraviolet) ультрафіялетавы
uvula  n. anat. (pl. uvulae) язычок
uvular  adj. 1. anat. язычковы 2. ling.
увулярны (гук)
Uzbek1  n. 1. узбек; узбечка; the Uzbeks
узбекі 2. узбекская мова
Uzbek2  adj. узбекскі

Vv
V, v  n. 22-я літара англійскага алфавіта
v 1. (пісьмовае скар. ад verb) дзеяслоў 2. infml
(пісьмовае скар. ад very) вельмі 3. (пісьмовае скар. ад versus) супраць
vac  n. BrE, infml (скар. ад vacation) канкулы (ва ўніверсітэце)
vacancy  n. 1. незанятая пасада, вакансія; ﬁll a vacancy заняць пасаду; There are
some vacancies for drivers. Патрабуюцца вадзіцелі. 2. незаняты пакой; вольнае месца
(у гатэлі) 3. бяздумнасць, няўцямнасць; няўважлівасць; безудзельнасць; the vacancy of
her expression абыякавасць яе выразу
vacant  adj. 1. незаняты, вольны; a vacant appartment незанятая кватэра; a vacant
seat вольнае месца (у тэатры, аўтобусе і
да т.п.) 2. fml вакантны; a vacant post вакантная пасада 3. бяздумны; пусты; a vacant face
невыразны твар; a vacant mind поўная адсутнасць думак; тупасць; with a vacant stare
бяздумна; няўцямна
vacant possession  n. памяшканне, з якога выехалі былыя гаспадары, гатовае
для ўезду новых
vacantly  adv. бяздумна, няўцямна;
няўважліва
vacate  v. fml пакідаць (месца, пасаду і
да т.п.); vacate one’s seat пакнуць месца
vacation1  n. 1. канкулы; the long
vacation BrE летнія канкулы 2. AmE адпачынак, водпуск; on vacation у водпуску; на вакацыях; take a vacation пайсц ў адпачынак
3. fml звальненне, вызваленне (з пасады)
vacation2  v. AmE праводзіць адпачынак; He vacationed in Miami. Ён правёў адпачынак на Маямі.
vacationer  n. AmE адпускнк; той,
хто адпачывае
vaccinate  v. med. вакцынаваць;
(against) прышчэпліваць (супраць чаго-н.)
vaccination  n. med. вакцынацыя;
(against) прышчэпліванне (супраць чаго-н.)

vaguely
vaccine  n. med. вакцына
vacillate  v. fml (against, over) хістацца, вагацца; She’s still vacillating what to do.
Яна яшчэ не вырашыла, што рабіць.
vacillation  n. fml хістанне; ваганне,
нерашучасць
vacuity  n. fml адсутнасць думкі; ﬁll
one’s speech with vacuities прамаўляць агульныя фразы; ≅ пераліваць з пустога ў парожняе
vacuous  adj. fml пусты, беззмястоўны; a vacuous stare бяздумны погляд; a vacuous laugh недарэчны смех
vacuum1  n. 1. вакуум; беспаветраная прастора 2. пустата, прабел, прагал; ﬁll
the vacuum запaўняць прабел ♦ live in a vacuum жыць ізалявана
vacuum2  v. infml чысціць пыласосам
vacuum bottle  n. AmE = vacuum ﬂask
vacuum cleaner  n. пыласос
vacuum ﬂask  n. тэрмас
vacuum-packed  adj. у герметычнай упакоўцы
vacuum tube  n. AmE электронная лямпа
vade-mecum  n. fml, лацін. кішэнны даведнік
vagabond1  n. dated, derog. бадзяга,
валацуга
vagabond2  adj. dated, derog. бадзяжны; vagabond Gipsies качавыя цыганы; vagabond thoughts блукаючыя думкі
vagaries  n. pl. fml капрызы, дзівацтвы; vagaries of the English weather капрызы
англйскага надвор’я
vagina  n. anat. похва
vagrancy  n. law бадзяжніцтва, валацужніцтва; He was arrested for vagrancy. Яго
арыштавалі за бадзяжніцтва.
vagrant1  n. fml or law бадзяга, валацуга
vagrant2  adj. fml or law бадзяжны,
вандроўны; vagrant musicians вандроўныя
музыкі; vagrant boys беспрытульнікі; lead a
vagrant life весці бадзяжнае жыццё, вандраваць
vague  adj. 1. няясны; невыразны, неакрэслены, цьмяны; a vague term недакладны тэрмін 2. нерашучы, няўпэўнены; be vague in/
about one’s plans быць няўпэўненым у свах
планах 3. рассеяны, няўважлівы; адсутны
(позірк)
vaguely  adv. 1. невыразна; цьмяна; прыблзна; There was something vaguely familiar

vain
about him. У ім было нешта няўлоўна знаёмае. 2. рассеяна, няўважліва
vain  adj. 1. самаўлюбёны, славалюбвы;
ганарысты, пыхлвы; as vain as a peacock
надзьмуты як індык 2. дарэмны, марны; vain
hopes надзеі, якя не спраўдзіліся ♦ in vain
дарма, дарэмна, марна; take smb.’s name in
vain спекуляваць чым-н. мем
vainly  adv. 1. дарма, дарэмна, марна
2. пыхлва, ганарыста
valance  n. 1. падзор (у пасцельнай бялізне) 2. фальбона; фіранка (у зборкі)
vale  n. dated or lit. дол, дална; the Vale of
the White House газон каля Белага дома
(ЗША); the vale of tears месца пакут (метафара зямнога жыцця)
valediction  n. fml развітанне; развітальнае слова; bow in valediction кланяцца
на развітанне
valedictorian  n. AmE, fml выпускнк-выдатнік, як выступае з развітальнаю прамоваю
valedictorу  adj. fml развітальны;
a valedictorу speech развітальная прамова
valency  n. phys., chem., ling. валентнасць
valentine  n. 1. каханая або каханы,
якм пасылаецца любоўны ліст 14 лютага
2. ліст або паштоўка з прызнаннем у каханні,
якя пасылаюцца ананмна 14 лютага; St. Valentine’s Day Дзень Святога Валянцна (14 лютага), кал закаханыя пасылаюць лісты або
паштоўкі
valerian  n. 1. bot. валяр’ян; валяр’янка
2. валяр’янавыя каплі
valet1  n. 1. слуга, лакей, камердынер 2. работнік гатэля
valet2  v. 1. служыць камердынерам
2. абслугоўваць пастаяльцаў гасцніцы (прасаваць, чысціць і да т.п.)
valiant  adj. lit. доблесны, храбры
(пра чалавека); герачны (пра ўчынак); valiant attempts to do smth. герачныя намаганні
зрабць што-н.
valid  adj. 1. сапраўдны; як мае законную слу (пра дакумент, умову і да т.п.);
make valid надаваць законную слу 2. важкі;
пераканаўчы, абгрунтаваны (доказ, падстава і да т.п.); a valid reason важкая прычына;
a valid argument пераканаўчы аргумент; valid criticism сур’ёзная крытыка
validate  v. fml 1. надаваць законную слу; validate a passport легалізаваць пашпарт
2. падмацоўваць; пацвярджаць; validate
a theory падмацоўваць тэорыю (фактамі)
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vampire bat
validity  n. (of) 1. слушнасць, абгрунтаванасць; the validity of the argument слушнасць аргумента 2. law сапраўднасць; законнасць, юрыдычная сла; тэрмін дзейнасці
valley  n. дална; лагчына; нізна; a glacial valley ледавіковая лагчына
valor  AmE = valour
valour  n. fml доблесць, мужнасць
valuable  adj. 1. дараг, каштоўны;
a valuable diamond дараг дыямент 2. каштоўны, цэнны; valuable advice карысная парада; a valuable discovery важнае адкрыццё
valuables  n pl. каштоўнасці
valuation  n. ацэнка; ацэньванне,
вызначэнне каштоўнасці; an assessed valuation ацэначная вартасць; a customs valuation
мытная ацэнка; make/set/draw up a valuation of smth. ацэньваць што-н. ♦ take a person at his own valuation ставіцца да каго-н.
некрытычна, верыць каму-н. на слова
value1  n. 1. вартасць, кошт, цана; market value рыначная, курсавая вартасць; drop/
fall/go down in value траціць вартасць 2. каштоўнасць, важнасць; set/put/place a high value on smth. цанць што-н. высока; надаваць
вялкае значэнне чаму-н.; know the value of
time цанць свой час; be of great value мець
вялкую каштоўнасць; быць вельмі каштоўным 3. pl. values каштоўнасці (маральныя,
мастацкія і да т.п.); a sense of values маральныя крытэрыі; human values агульначалавечыя каштоўнасці 4. math. велічыня 5. mus.
працягласць ноты, рытмчная вартасць 6. ling.
сэнс, значэнне 7. валёр (жывапіс)
value2  v. 1. цанць, даражыць, шанаваць;
value truth above all цанць праўду даражэй
за ўсё 2. (at) ацэньваць, даваць ацэнку (у грашовым выражэнні)
value added tax  n. падатак
на прыбавачную вартасць
valueless  adj. fml няцэнны; няварты;
непатрэбны, бескарысны
valuer  n. ацэншчык; эксперт
value judgement  n. суб’ектыўная ацэнка (чаго-н., каго-н.)
valve  n. 1. tech. вентыль; залатнк; клапан; a relief/safety value засцерагальны клапан 2. electr. электронная лямпа 3. anat. клапан (сэрца)
vamp  n. dated, derog. жанчына-вамп,
ракавая жанчына; сірэна, спакусніца
vampire  n. вампр, крывасмок
vampire bat  n. zool. кажанвампр

van
van1  n. 1. фургон; a delivery van фургон
для дастаўкі прадуктаў 2. BrE службовы вагон; a goods van таварны вагон; the guard’s
van вагон начальніка цягніка; the luggage
van багажны вагон
van2  n. (скар. ад vanguard) авангард ♦ be
in/lead the van BrE, infml узначальваць, быць
у авангардзе
vandal  n. 1. варвар, вандал 2. AmE
хуліган, грамла
vandalism  n. вандалзм
vandalize, BrE -ise  v. знішчаць, псаваць (зламысна або бяздумна)
vane  n. 1. флюгер (на даху) 2. лопасць
(вентылятара, турбіны і да т.п.); крыло
(ветрака)
vanguard  n. авангард; be in the vanguard (of) быць у авангардзе (навуковых даследaванняў, грамадскага руху і да т.п.)
vanilla  n. 1. bot. ванль 2. ванілн;
vanilla ice-cream ванлевае марожанае; Two
vanillas, please! Дзве порцыі ванілевага марожанага, калі ласка!
vanish  v. 1. знікаць, прападаць; vanish
without trace знкнуць бясследна; vanish in
the dark знкнуць у цемры 2. выміраць; знікаць; Many types of animals have vanished
completely. Шмат якія віды жывёл цалкам
вымерлі. ♦ vanish into thin air/the blue ≅ прапасці як туман, прапасці як цень на вадзе
vanishing point  n. 1. math. кропка перасячэння дзвюх паралельных лній
(у тэорыі перспектывы) 2. крайні рубеж; be
at the vanishing point сысц на нішто
vanity  n. 1. cлавалюбства, пыхлвасць;
ганарыстасць; injured vanity абражанае самалюбства; do smth. out of vanity рабць што-н.
з-за пыхлвасці; tickle smb.’s vanity цешыць
чыё-н. самалюбства 2. fml дарэмнасць, марнасць; All is vanity of vanities. Усё гэта марная
мітусня.
vanity bag  n. сумка або чамаданчык для касметыкі
vanquish  v. fml (in, at) перамагаць;
адольваць, асльваць; vanquish the enemy
разбць ворага; vanquish a country пакарыць
крану; vanquish a temptation устаяць перад
спакусаю
vantage point  n. 1. выгодная
пазцыя; месца, з якога ўсё відно 2. пункт гледжання
vapid  adj. fml нудны, нецікавы; пусты,
беззмястоўны; а vapid conversation пустая
размова; a vapid smile невыразная ўсмешка
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variety
vapidity  n. fml беззмястоўнасць (размовы); нецікавая заўвага; банальнасць
vapor  AmE = vapour
vaporize, BrE -ise  v. выпарваць, адпарваць; ператварацца ў пару
vaporization, BrE -isation  n. адпарванне, выпарванне
vaporous  adj. fml імглсты, затуманены; vaporous air паветра, насычанае вльгаццю; vaporous ideas фантастычныя ідэі
vapour  n. BrE 1. (вадзяная) пара; a vapour bath парыльня, парылка 2. імгла, туман; disappear as vapour знкнуць як туман
3. pl. vapours dated меланхолія
variability  n. зменлівасць, няўстойлівасць
variable1  n. 1. math. пераменная (велічыня) 2. astron. пераменная зорка
variable2  adj. 1. пераменлівы, зменлівы; variable weather няўстойлівае надвор’е; His mood is variable. Яго настрой
часта мяняецца. 2. пераменны (пра велічыню,
зорку, вецер)
variance  n. fml змена, перамена; variances in temperature хістанне тэмпературы
♦ be at variance не згаджацца, быць не ў згодзе; set people at variance сеяць нязгоду
памж людзьм
variant1  n. (of/on) варыянт; тып, від
variant2  adj. ншы; альтэрнатыўны;
variant forms of spelling арфаграфчныя
варыянты
variation  n. 1. (in/of) змена; перамена; price variations ваганне цэн 2. mus. (on)
варыяцыя; variations on a theme варыяцыі
на тэму
varicose  adj. med. варыкозны; varicose veins варыкознае расшырэнне вен
varied  adj. розны; разнародны; разнастайны; varied scenery пераменлівы краявд;
varied in colour рознакаляровы
variegated  adj. 1. рознакаляровы;
стракаты; пярэсты; variegated leaves паласатае лсце 2. разнастайны; a variegated career
кар’ера з частаю пераменаю абставін, працы
і да т.п.
variegation  n. размалёўванне; размалёванасць, рознакаляровасць
variety  n. 1. разнастайнасць, разнароднасць; give/lend/add variety to smth. уносіць
разнастайнасць у што-н.; for a variety of reasons па розных прычынах 2. асартымент, шэраг (рэчаў); a wide variety (of) вялкі асартымент 3. гатунак, сорт; a variety of apples
сорт яблыкаў 4. вар’етэ, эстрада

variety show
variety show  n. вар’етэ; эстрадны
канцэрт
variety store  n. AmE універсальны магазн
various  adj. 1. усякі, усялякі; розны,
разнастайны; various reading розначытанне
2. многія, шмат якя; at various times шмат
разоў, неаднаразова
variously  adv. fml па-рознаму
varnish1  n. 1. лак; глазура 2. бляск, глянец; a varnish of good manners бляск манер
varnish2  v. лакіраваць, пакрываць лакам;
varnish smb.’s reputation абяляць каго-н.
varsity  n. AmE студэнцкая або школьная спартыўная каманда
vary  v. 1. (in/on) адрознівацца, быць
разнастайным; разыходзіцца (у поглядах);
Opinions vary on this point. Думкі па гэтым
пытанні разыходзяцца. 2. мяняць; мяняцца;
The prices vary with the season. Цэны залежаць
ад сезона. 3. рабць разнастайным; vary one’s
diet рабць дыету разнастайнай, разнастаіць
дыету
vascular  adj. anat. сасудзісты; vascular tissue сасудзістая тканка
vase  n. ваза
Vaseline  n. вазелн
vassal  n. 1. hist. васал 2. (to) залежная
асоба або крана; a vassal state васальная
дзяржава
vast  adj. 1. вялкі, вялзны, велізарны;
a vast desert бязмежная пустыня 2. шырокі,
нязмерны; vast interests шырокае кола інтарэсаў
vastly  adv. вельмі; празмерна; у значнай ступені; You are vastly mistaken. Вы моцна памыляецеся.
vastness  n. бяскрайнасць, неабсяжнасць; прастора
VAT  n. BrE (скар. ад value added
tax) падатак на прыбавачную вартасць
vat  n. кадушка, кадзь; чан, чон; бак
Vatican  n. : the Vatican Ватыкан
vaudeville  n. 1. AmE вар’eтэ 2. вадэвль
vault1  n. 1. скляпенне; the vault of heaven купал неба 2. падвал, склеп; грабнца;
a family vault фамльны склеп
vault2  n. sport скачок (апорны)
vault3  v. (over) скакаць; пераскокваць;
vaulting ambition fml бязмерная амбцыя
vaulting horse  n. sport гімнастычны конь
vaunt  v. fml выхваляцца; расхвальваць;
vaunt of one’s success хвалцца свамі поспехамі
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vehicle
VB  comput. (скар. ад Visual Basic) мова для напісання пэўных праграм
VC  n. 1. (скар. ад Vice-Chairman) намеснік старшын 2. (скар. ад Vice-Chancellor) рэктар універсітэта
VCR  n. (скар. ад video cassette
recorder) відэамагнітафон
VD  med. (скар. ад venereal disease) венерычная хвароба
V-Day  n. Дзень Перамогі (у Другой
сусветнай вайне)
VDU  n. BrE (скар. ад visual display
unit) дысплей (камп’ютара)
veal  n. цяляціна; a ﬁllet of veal цялячая
паляндвца
vector  n. 1. math. вектар 2. biol. пераносчык інфекцыі 3. mil. курс, напрамак
veer  v. 1. мяняць напрамак; паварочваць,
рабць віраж 2. раптоўна змянць (думку, паводзіны і да т.п.); He veers about like a weathercock. Ён як флюгер (не мае цвёрдых перакананняў).
veg  n. BrE, infml (pl. veg) гародніна;
meat and two veg мяса і два вды гародніны
vegan  n. строгі вегетарыянец
vegetable  n. 1. раслна; the vegetable kingdom раслнны свет 2. pl. vegetables
гародніна; a vegetable garden агарод; a vegetable dish салатніца; vegetable oil алей; vegetable soup суп з гародніны 3. вялы чалавек;
lead a vegetable life гібець, марнець
vegetarian  n. вегетарыянец;
a vegetarian diet вегетарыянская дыета
vegetate  v. гібець, марнець; vegetate
in obscurity марнець у невядомасці
vegetation  n. fml раслннасць;
There is little vegetation in the desert. У пустыні мала расліннасці.
veggie  n. 1. BrE, infml вегетарыянец
2. AmE pl. veggies гародніна
vehemence  n. сла; запальчывасць;
гарачнасць; defend smth. with vehemence горача абараняць што-н.
vehement  adj. 1. гарачы; запальчывы; шалёны (пра чалавека); a vehement speaker тэмпераментны прамоўца 2. моцны; парывісты; гвалтоўны; a vehement protest бурны пратэст; vehement pains вострыя болі
vehicle  n. fml 1. транспартны сродак
(сухапутны); motor vehicles аўтамаблі, аўтобусы і да т.п. 2. (for) сродак; a vehicle for
propaganda сродак прапаганды; Language is
the vehicle for conveying ideas. Мова – сродак
перадачы думак.

vehicular
vehicular  adj. fml : a vehicular inspection тэхнчны агляд машын; a vehicular
tunnel тунэль на аўтамабльнай дарозе;
vehicular trafﬁc аўтамабльны рух
veil1  n. 1. вуаль; пакрывала (манашкі);
чадра, паранджа; a bridal veil вясельны вэлюм 2. заслона, маска; a veil of mist заслона
туману; draw a veil over smth. змаўчаць, прамаўчаць; under the veil of smth. пад выглядам, пад маркай чаго-н. ♦ take the veil dated
стаць манашкай
veil2  v. засланяць; замаскіроўваць; be veiled in mystery пакрыты таямнцаю; veil one’s
contempt хаваць пагарду
vein  n. 1. anat. вена; жыла 2. жылка, праслойка ншага колеру (у дрэве, мармуры і
да т.п.) 3. рыса; манера; настрой; тон; стыль;
in the same vein/in a similar vein прыблзна
такое, нешта падобнае; in a serious vein
сур’ёзна 4. схльнасць, жылка; a vein of humour юмарыстычная жылка
veined  adj. з жыламі; з жылкамі; a
veined hand жылістая рука; veined marble
узорысты мармур
velar  adj. ling. велярны, заднепаднябенны, постпалатальны (зычны гук)
veldt  n. : the veldt вэлд, плато; стэп
(у Паўднёвай Афрыцы)
vellum  n. 1. пергамент, пергаментная
папера 2. псчая папера
velocity  n. phys. хуткасць; the velocity of light хуткасць святла; gain/lose velocity
набіраць/зніжаць хуткасць
velour  n. велюр; a velour hat велюравы
капялюш
velvet1  n. аксамт; smooth as velvet гладкі як аксамт
velvet2  adj. 1. аксамтавы, аксамтны;
velvet skin далікатная скура 2. цхі, мяккі
♦ an iron hand/ﬁst in a velvet glove ≅ на вуснах – мёд, на сэрцы – лёд
velvety  adj. аксамцісты; мяккі як аксамт; Her voice had a velvety sound. Яе голас
гучаў вельмі мякка.
venal  adj. fml прадажны; падкуплены;
карыслівы; venal practices карупцыя, прадажнасць
vend  v. fml law гандляваць (асабліва ўразнос); прадаваць (нерухомую маёмасць)
vendetta  n. (against) вендэта, кроўная помста
vending machine  n. аўтамат (для
продажу цыгарэт, кавы і да т.п.)
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vent
vendor  n. 1. прадавец (дробных рэчаў
на вуліцы); street vendors вулічныя гандляры; an ice-cream vendor прадавец марожанага (на вуліцы) 2. law прадавец нерухомай маёмасці
veneer1  n 1. фанера 2. fml налёт; вонкавы глянец, бляск; маска; with a veneer of
self-conﬁdence з выглядам самаўпэўненасці;
а thin veneer of Western civilization тонкі налёт заходняй цывілізацыі
veneer2  v. 1. (with/in) абшываць фанераю; абліцоўваць 2. маскіраваць, надаваць
выгляд
venerable  adj. 1. fml шаноўны, паважаны 2. relig. прападобны; the Venerable...
Яго Прападобнасць... (пра архіепіскапа ў англіканскай царкве)
venerate  v. fml шанаваць, ушаноўваць; паважаць; venerate old traditions шанаваць старыя традыцыі
veneration  n. fml пашана; ушанаванне; hold smth. in veneration шанаваць што-н.
venereal disease  n. med. венерычная хвароба; a venereal disease clinic венералагчная клніка
venetian blind  n. пад’ёмнае жалюз
vengeance  n. fml (on/upon) помста;
take/inﬂict/exact/wreak vengeance on smb.
помсціць каму-н. ♦ with a vengeance infml на
ўсю моц; празмерна; The rain came down with
a vengeance. Ліло як з вядра.
vengeful  adj. fml помслівы; a vengeful weapon сродак помсты
venial  adj. fml даравальны; нязначны;
venial offence нязначнае правапарушэнне;
a venial sin даравальны грэх
venison  n. аленіна
venom  n. 1. яд 2. fml злосць; нянавісць; There was real venom in her voice. У яе
голасе адчувалася сапраўдная злосць.
venomous  adj. 1. ядавты (пра расліны, жывёлы і да т.п.) 2. fml зласлвы, злы;
ядавты; з’едлівы; a venomous look зласлвы
позірк; venomous criticism з’едлівая крытыка
venous  adj. 1. anat. вянозны; venous
blood вянозная кроў 2. bot. жылкаваты (пра
лісце)
vent1  n. разрэз, шлца (на вопратцы)
vent2  n. 1. адтуліна; душнк; an air vent
паветраны клапан 2. выхад ♦ give vent to
one’s feelings даваць волю свам пачуццям;
give vent to one’s anger выліваць свой гнеў

vent
vent3  v. fml даваць волю (пачуццям); vent
one’s ill-humour on smb. спаганяць свой кепскі настрой на кім-н.
ventilate  v. 1. праветрываць, вентылраваць; a well-ventilated kitchen кухня, якая
добра праветрываецца 2. fml абмяркоўваць;
ventilate certain points удакладняць некаторыя моманты
ventilation  n. вентыляцыя, праветрыванне (памяшкання); a ventilation system сістэма вентыляцыі, устройства для вентыляцыі
ventilator  n. вентылятар
ventral  adj. anat., zool. брушны, вентральны; ventral ﬁns брушныя плаўнік
ventricle  n. anat. жалудачак (сэрца)
ventriloquism  n. чэрававяшчанне
venture1  n. 1. рызыка; смелая або рызыкоўная справа 2. справа; пачынанне; фрма; a joint venture сумеснае прадпрыемства
♦ at a venture fml наўгад, наўздагад; run the
venture рызыкаваць
venture2  v. 1. рызыкаваць; ставіць на
карту; venture one’s life рызыкаваць свам
жыццём 2. (on/upon) адважыцца на (што-н.);
venture at smth. паспрабаваць зрабць што-н.
♦ nothing ventured nothing gained ≅ aдважнаму і Бог у помач
venture capital  n. пазыка для
заснавання новага прадпрыемства
venturesome  adj. fml адважны, храбры; рызыкоўны; a venturesome crossing небяспечны пераход
venue  n. месца сустрэчы (для правядзення перамоў, спаборніцтваў і да т.п.);
change the venue змянць месца сустрэчы
Venus  n. astron. Венера (планета)
veracity  n. fml праўдзвасць; дакладнасць; праўда; a man of perfect veracity бездакорна праўдзвы чалавек
veranda(h)  n. веранда, балкон першага паверха; on the veranda на верандзе
verb  n. ling. дзеяслоў; a verb ending дзеяслоўны канчатак
verbal  adj. 1. слоўны; вусны, вербальны; a verbal error лексчная памылка; a good
verbal memory добрая памяць на словы 2. літаральны; a verbal translation літаральны
пераклад; verbal accuracy дакладная перадача кожнага слова 3. ling. дзеяслоўны; a verbal auxiliary дапаможны дзеяслоў
verbalize, BrE -ise  v. fml выражаць
словамі; verbalize an idea фармуляваць думку
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vermicell
verbally  adv. вусна, на словах; explain
smth. verbally даць вуснае тлумачэнне чаму-н.
verbal noun  n. ling. дзеяслоўны
назоўнік
verbatim  adj. 1. літаральны (пераклад) 2. стэнаграфчны; a verbatim report
стэнаграма
verbena  n. bot. вербена
verbiage  n. fml, derog. шматслоўе;
словаблудства, пустаслоўе; mere verbiage
пустыя словы
verbose  adj. fml шматслоўны (стыль,
прамова і да т.п.); a verbose speaker шматслоўны прамоўца
verdant  adj. lit. зялёны; a verdant ﬁeld
рунь; be verdant зелянець, рунець (пра азімыя)
verdict  n. 1. law вердыкт, рашэнне
прысяжных; bring in a verdict of guilty/
not guilty прызнаць вінаватым/невінаватым
2. (on) думка, меркаванне; вывад, выснова,
заключэнне; the popular verdict грамадская
думка
verdure  n. fml зелень, зялёны колер
verge1  n. край, бераг, мяжа; a grass
verge травяны бардзюр; the verge of the forest
узлессе, узлесaк ♦ on the verge of smth. на
краі, на мяжы чаго-н.; She was on the verge of
tears. Яна ледзь не расплакалася.
verge2  v. (on/upon) збліжацца; межавацца; dark grey verging on black амаль чорны
колер; It verges on madness. Гэта блізка да
вар’яцтва.
verger  n. 1. царкоўны служка 2. носчык жазла (у працэсіях)
veriﬁcation  n. 1. кантроль, праверка; верыфікацыя; the veriﬁcation of scientiﬁc
laws праверка навуковых законаў 2. пацвярджэнне, доказ
verify  v. 1. правяраць, кантраляваць;
verify details удакладняць дэталі; verify ﬁgures правяраць лчбы 2. пацвярджаць; даказваць; The prediction of bad weather was veriﬁed. Прагноз кепскага надвор’я спраўдзіўся.
verisimilitude  n. fml верагоднасць; праўдападобнасць; beyond the bounds
of verisimilitude цалкам неверагодны
veritable  adj. fml сапраўдны; a veritable disaster сапраўднае лха
verity  n. fml праўда; праўдзвасць;
рэальнасць; the eternal verities вечныя
сціны; verity and falsity праўда і няпраўда
vermicelli  n. вермішэль

vermillion
vermillion  adj. ярка-чырвоны, пунцовы, барвовы, барвянцовы
vermin  n. pl. 1. шкоднікі, шкодныя
жывёлы; драпежнікі 2. паразты 3. гульта,
лодары
vermouth  n. вермут
vernacular  adj. нацыянальны, родны (пра мову) ; the vernacular names for
ﬂowers народныя назвы кветак; vernacular
Arabic размоўная арабская мова
vernal  adj. fml or lit. веснавы, вясновы,
вясенні; a vernal season вясна; the vernal
equinox вясновае раўнадзенства (22 сакавіка)
veronica  n. bot. крынчнік
verruca  n. BrE (pl. verrucas or verrucae) бародаўка
versatile  adj. 1. рoзнабаковы (талент); a versatile actor акцёр без амплуа
2. універсальны (інструмент)
verse  n. 1. вершаваны радок, верш; памер, форма верша 2. страфа; a poem of ﬁve
verses пяцістрофны верш 3. паэзія; вершы;
blank verse белы верш; in verse and prose
вершам і прозай; read verse дэкламаваць
versed  adj. (in) вопытны; be versed in
the dialects ведаць дыялекты
versiﬁcation  n. fml 1. вершаскладанне; версіфікацыя; прасодыя 2. вершаваная форма (чаго-н.)
version  n. 1. варыянт, мадыфікацыя; an
old/ﬁrst/later version (of) стары/першы/апошні варыянт (чаго-н.) 2. версія, інтэрпрэтацыя;
according to his version паводле яго слоў
3. варыянт (тэксту); the original version
арыгінал; a revised version новая рэдакцыя;
a screen version экранізацыя; a stage version
інсцэніроўка; a movie version of the novel
фільм паводле рамана; the English version of
the Bible Бблія на англйскай мове
verso  n. (pl. -os) левая старонка разгорнутай кнгі; цотная старонка
versus  prep. 1. супраць 2. у параўнанні
з; у адрозненне ад; man-made ﬁbres versus
natural ﬁbres штучнае валакно ў параўнанні
з натуральным
vertebra  n. anat. (pl. vertеbrae) пазванок
vertebrate1  n. biol. пазваночны; the
vertebrates пазваночныя (клас жывёл)
vertebrate2  adj. пазваночны (пра
жывёл, птушак і да т.п.)
vertex  n. (pl. vertices or vertexes)
1. math. вяршыня (конуса) 2. верхавна, пік;
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vested interests
on the vertex of the hill на вяршыні ўзгорка
3. astron. зент
vertical  adj. вертыкальны; a vertical
line вертыкальная лнія; vertical cliffs стромкія скалы; vertical handwriting прамы почырк
vertical tab  n. comput. вертыкальная табуляцыя
vertices  n. pl. → vertex
vertigo  n. лацін. галавакружэнне;
suffer from vertigo пакутаваць ад галавакружэння
verve  n. fml выразнасць, яркасць (выканання, апісання і да т.п.); do smth. with verve
рабць што-н. з энтузіязмам; The performance
lacked verve. Спектакль прайшоў без уздыму.
very1  adj. 1. той самы; менавта, якраз
той; at that very moment у той самы момант;
the very minute менавта цяпер; the very thing
тое, што трэба 2. самы; from the very beginning з самага пачатку 3. (ужываецца для
падкрэслівання) сам па сабе, нават; the very
idea of travelling нават думка аб падарожжы;
the very truth чыстая праўда
very2  adv. 1. вельмі, надта, дужа; at the
very latest найпазней; very well добра (згода); I like it very much. Мне гэта вельмі падабаецца; I feel very much better. Я адчуваю
сябе значна лепш. 2. абсалютна, безумоўна;
самы; I did the very best I could. Я зрабіў усё,
што мог. 3. менавта, якраз; in the very same
words якраз тымі словамі; very much the
other way якраз наадварот 4. (пасля адмоўя)
зусм не, нязначна; даволі, досыць; not very
well няважна; not very rich небагаты
vespers  n. pl. eccl. вячэрня, вячэрняя
імша
vessel  n. 1. fml судна, карабель; nuclearpowered vessels атамаходы 2. fml пасудзіна,
сасуд; a measuring vessel мензурка 3. anat.
сасуд; blood vessels крывяносныя сасуды
vest1  n. fml 1. BrE сподняя кашуля; a sleеveless vest майка 2. AmE камізэлька 3. бронекамізэлька
vest2  v. 1. fml (in, with) ускладаць (абавязкі), даваць (права); vest smb. with authority надзяляць каго-н. уладаю 2. eccl. адзяваць (рызу)
vested interests  n. pl. 1. замацаваныя законам маёмасныя правы 2. зацікаўленыя колы; карпарацыі, манаполіі; have
a vested interest in smth. мець абгрунтаваны
інтарэс да чаго-н.

vestibule
vestibule  n. 1. fml вестыбюль; пярэдні пакой; вітальня 2. AmE тамбур з крытым
пераходам (вагонны)
vestige  n. 1. anat. астатак, рудымент
2. след, знак; not a vestige of truth ан кроплі
праўды
vestment  n. 1. урачыстае адзенне,
убранне 2. eccl. рыза
vest-pocket  adj. AmE кішэнны, маленькі; a vest-pocket dictionary кішэнны слоўнік; a vest-pocket park маленькі гарадск
парк
vestry  n. eccl. рызніца
vet1  n. 1. (скар. ад veterinarian) ветэрынар 2. (скар. ад veteran) infml ветэран
vet2  v. 1. правяраць (кандыдата на пасаду) 2. даследаваць, выпрабоўваць, ацэньваць;
vet a manuscript пераглядаць рукапіс
veteran  n. 1. ветэран, колішні салдат;
a veteran of the Second World War удзельнік
Другой сусветнай вайны; Veterans Day Дзень
ветэранаў (у ЗША і Канадзе) 2. вопытны
работнік, ветэран працы; veterans of the law
шматвопытныя юрысты
veteran car  n. стары аўтамабль
(выпушчаны да 1916 г.)
veterinarian  n. fml ветэрынар,
ветэрынарны лекар
veterinary  adj. ветэрынарны; veterinary medicine ветэрынарыя; a veterinary
hospital ветлячэбніца
veterinary surgeon  n. fml ветэрынарны доктар, ветурач
veto1  n. (on) вета; exercise the power/
right of veto скарыстаць права вета; put a veto on smth. накладваць вета на што-н.
veto2  v. накладваць вета; забараняць;
Pete’s parents vetoed his plan to buy a motorbike. Бацькі Пітэра забаранілі яму купляць
матацыкл.
vex  v. fml or dated 1. дакучаць, раздражняць; Don’t vex the dog! Не дражні сабаку!
2. злаваць, крыўдаваць; get vexed at smth.
раззлавацца на што-н.
vexation  n. 1. fml прыкрасць, раздражненне 2. dated непрыемнасць; life’s little
vexations дробныя жыццёвыя непрыемнасці
vexatious  adj. fml прыкры, непрыемны; раздражняльны; a vexatious life жыццё,
поўнае трывог
VHF  (скар. ад very high frequency)
вельмі высокая частата; programmes broadcast on VHF праграмы на хвалях ВВЧ
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vice squad
via  prep. 1. праз; via Oxford праз Оксфард; via Hamburg з заходам у Гамбург (пра
судна) 2. шляхам, з дапамогаю; I sent a book
via my friend. Я перадаў кнігу з сяброўкай.
viable  adj. практычна здзяйсняльны,
ажыццявмы; a viable agreement жыццяздольная дамоўленасць; a viable method здзяйсняльны метад
viaduct  n. віядук; пуцеправод
vibes  n. pl. infml 1. інстынктыўныя здагадкі, флюды 2. вібрафон
vibrant  adj. lit. 1. жывы, поўны слы
і энергіі; vibrant feelings жывыя пачуцці;
a vibrant city шумны горад 2. дрыжачы (голас); рэзанруючы (гук)
vibraphone  n. mus. вібрафон
vibrate  v. 1. хістацца; гайдацца; vibrate in the wind гайдацца ад ветру 2. вібрыраваць, дрыжаць; vibrate with joy млець ад
радасці
vibration  n. 1. вібрацыя, хістальны
рух; рэзананс 2. pl. vibrations fml флюды;
інстынктыўная здагадка, цьмянае ўяўленне
vibrato  n. (pl. -os) mus. вібрата
vibrator  n. вібратар
vicar  n. eccl. 1. парафіяльны святар; пастар (у англіканскай царкве); a clerk vicar дзячок; пеўчы 2. вікарый; a cardinal vicar вікарый Папы Рымскага; the Vicar of Christ намеснік Хрыста (пра Папу Рымскага)
vicarage  n. eccl. 1. дом святара або
пастара 2. пасада святара
vicarious  adj. 1. чужы, не свой; feel
vicarious pleasure перажываць чужую радасць 2. як дзейнічае на карысць ншых; як
пакутуе за ншых; vicarious punishment пакаранне за чужую віну
vice1  n. 1. загана, хба; распуста; a vice
ring крымінальная група 2. недахоп; кепская
звычка; дэфект; vices of style стылістычныя
недахопы; Smoking is his vice. Яго кепская
звычка – курэнне.
vice2  n. tech. ціск
vice-chancellor  n. 1. рэктар універсітэта (у Вялікабрытаніі) 2. вцэ-канцлер
vice-president  n. 1. вцэ-прэзідэнт 2. AmE намеснік прэзідэнта; дырэктар
(кампаніі, банка і да т.п.)
viceroy  n. намеснік караля, вцэ-кароль; viceroy of India hist. вцэ-кароль Індыі
vice squad  n. атрад палцыі па барацьбе са злачынцамі (наркаманамі, спекулянтамі і да т.п.)

vice versa
vice versa  adv. лацін. наадварот;
He calls black white and vice versa. Ён называе чорнае белым і наадварот.
vicinity  n. 1. суседства, блзкасць; in
the vicinity (of) блзка, паблзу (ад) 2. fml
прыблзная колькасць; He is in the vicinity of
50. Яму недзе так гадоў 50.
vicious  adj. 1. злы, злосны; з’едлівы
(пра словы) 2. распусны, заганны; a vicious
person распуснік 3. infml моцны, жудасны; a
vicious mood жахлвы настрой; a vicious
headache моцны галаўны боль
vicious circle  n. заганны круг
vicissitude  n. fml зменлівасць; vicissitudes of life зменлівасць лёсу
victim  n. ахвяра; war victims ахвяры
вайны; earthquake victims ахвяры землятрусу ♦ fall victim (to smth.) стаць ахвярай (чаго-н.); He fell victim to her charms. Ён не ўстаяў перад яе чарамі.
victimize, BrE -ise  v. 1. рабць (сваёй) ахвярай 2. прыгнятаць; звальняць; уціскаць (правы)
victor  n. lit. пераможца
Victoria Cross  n. Крыж Вікторыі
(вышэйшая ваенная ўзнагарода ў Вялікабрытаніі)
Victorian  adj. 1. віктарыянскі
(1837–1901); Victorian values каштоўнасці
віктарыянскай эпохі 2. старамодны; вузкі,
абмежаваны; мяшчанскі (пра густ)
victorious  adj. (in) перамаганосны,
пераможны; a victorious team каманда-пераможца; come out victorious перамагчы
victory  n. перамога; gain/win a victory
over smb. перамагчы, адолець каго-н.; атрымаць, заваяваць перамогу; a victory for common sense перамога разумнага сэнсу
victual  v. забяспечваць прадуктамі харчавання; victual a ship пасылаць на судна харчы
victuals  n. pl. dated харч, прадукты,
правзія
video1  n. вдэа; record on video запсваць на вдэа
video2  v. запсваць на вдэа
video camera  n. відэакамера
video cassette  n. відэакасета
video cassette recorder  n.
відэамагнітафон
video game  n. электронная гульня, відэагульня
videophone  n. відэатэлефон
videotape1  n. магнтная стужка з
запісам відарыса і гукавога суправаджэння
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vigilant
videotape2  v. рабць відэазапіс
vie  v. fml супернічаць, спаборнічаць; vie
for the ﬁrst place змагацца за першае месца
Vietnamese1  n. 1. в’етнамец; в’етнамка; the Vietnamese в’етнамцы 2. в’етнамская мова
Vietnamese2  adj. в’етнамскі
view1  n. 1. (on/about) погляд, думка; hold
extreme views мець процілеглыя думкі; take
a different view думаць інакш; in my view на
мой погляд; a point of view пункт гледжання
2. (of) ацэнка (фактаў); have a clear view
стварыць сабе ясны вобраз; take a favourable view of smth. станоўча ацанць што-н.;
take a poor/serious view of smb./smth. ставіцца кепска/сур’ёзна да каго-н./чаго-н. 3. позірк;
поле зроку; at ﬁrst view на першы погляд;
have a good view of smth. добра бачыць што-н.;
come into view з’яўляцца; in full view на вачах 4. від, краявд; панарама; a room with a
view of the sea пакой з вдам на мора 5. агляд;
а private view вернісаж; прэм’ера; on view
выстаўлены для агляду 6. від, краявд; відарыс (малюнак, фатаграфія і да т.п.);
postcards with views of Scotland паштоўкі з
краявдамі Шатландыі 7. намер, інтэнцыя;
with a view to doing smth. з намерам/надзеяй
зрабць што-н. ♦ а bird’s-eye view агульная
перспектыва; від зверху; агульнае, неглыбокае ўяўленне (аб чым-н.); have smth. in view
мець што-н. на ўвазе; in view of smth. з прычыны чаго-н.; праз што-н.
view2  v. 1. fml аглядаць, разглядаць; view
pictures разглядаць малюнкі; view a house
and grounds рабць агляд дома і ўчастка
2. разглядаць, ацэньваць; view smth. with
enthusiam ставіцца да чаго-н. з энтузіязмам
3. fml глядзець (кінафільм)
viewer  n. 1. глядач; тэлеглядач 2. праглядальны прыбор; аптычны прыбор; перыскоп
viewpoint  n. 1. (on) пункт погляду;
меркаванне; from a different viewpoint з
ншага пункту гледжання 2. пункт (агляду,
назірання і да т.п.)
vigil  n. 1. няспанне, нядрэмнасць; keep
a vigil не спаць, не драмаць 2. кругласутачная дэманстрацыя пратэсту (каля якога-н. міністэрства) 3. eccl. усяночная; the Easter
vigil велікодная ютрань
vigilance  n. 1. пльнасць, зоркасць
2. med. бяссонне, бессань
vigilant  adj. fml пльны; be vigilant
against smth. пльна сачыць за чым-н.

vignette
vignette  n. 1. lit. маленькае апавяданне,
літаратурны партрэт 2. віньетка
vigorous  adj. 1. энергчны, дужы, моцны; бадзёры; vigorous of frame магутнага
складу; vigorous of mind з жывым розумам;
vigorous growth хуткі рост 2. рашучы, энергчны (пра дзяцей); vigorous defenders of
human rights рашучыя абаронцы чалавечых
правоў
vigor  AmE = vigour
vigour  n. сла; энергія; моц; full of vigour жвавы, энергчны; The law is still in
vigour. Закон яшчэ не страціў сілу.
Viking  n. hist. вкінг; Viking invaders
вкінгі-заваёўнікі
vile  adj. 1. infml вельмі кепскі, нічога няварты; агдны; vile weather жудаснае надвор’е; He has a vile temper. У яго кепскі нораў. 2. fml подлы, ганебны, нзкі; vile language брыдкаслоўе, брыдкая гаворка; a vile sin
цяжкі грэх
vilify  v. fml паклёпнічаць, абліваць граззю; лаяць, няславіць, чарнць
villa  n. 1. вла, дом за горадам; дача, лецішча 2. BrE асабняк, дом (у горадзе або
прыгарадзе)
village  n. 1. вёска, сяло; мястэчка; a village school вясковая школа; a village life вясковае жыццё 2. the village жыхары вёскі,
вяскоўцы; The whole village came to the party.
Уся вёска прыйшла на вечарыну.
village green  n. зялёны пляц,
грудок пасярэдзіне англйскай вёскі
villager  n. вясковы жыхар, вясковец
villain  n. 1. адмоўны герой (у п’есе,
фільме і да т.п.) 2. infml нягоднік; ліхадзей;
злачынец; You little villain! joc. Ах ты, разбойнік! ♦ the villain of the piece hum. парушальнік спакою
villainous  adj. 1. lit. злачынны; злы,
ліх, подлы; give a villainous leer глянуць скоса 2. infml агдны, жудасны, гадкі, паскудны
villainy  n. fml злачынства, подласць;
sunk in villainy як заграз у злачынствах
villein  n. hist. прыгонны (пры феадалізме)
vim  n. infml энергія, сла; full of vim
энергчны, настойлівы; Put more vim in it!
Хутчэй варушыцеся!
vinaigrette  n. прыправа з воцату,
праванскага алею і спецый
vindicate  v. fml 1. абараняць, падтрымліваць; vindicate a decision падтрымліваць рашэнне; vindicate one’s claim дабівацца свайго права 2. апраўдваць, рэабілітаваць
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violent
vindication  n. fml доказ, пацвярджэнне; абарона, падтрымка; рэабілітацыя;
in vindication of one’s conduct у апраўданне
свах паводзін
vindictive  adj. помслівы; a vindictive punishment помста; vindictive damages
штрафныя страты
vine  n. 1. вінаградная лаза 2. bot. павойная, або паўзучая, раслна
vinegar  n. воцат; double vinegar воцатная эсэнцыя; like vinegar кcлы (пра тон,
твар чалавека і да т.п.) ♦ pour vinegar into
the wounds ≅ сыпаць соль на раны
vinegary  adj. 1. воцатны; кслы; церпкі; востры 2. рэзкі, з’едлівы; з кепскім характарам
vineyard  n. вінаграднік
vino  n. infml віно
vintage1  п. віно ўраджаю пэўнага года; the vintage of 1961 віно ўраджаю 1961 г.
vintage2  adj. 1. марачны, вытрыманы;
vintage wine марачнае віно 2. старамодны,
састарэлы; vintage jokes анекдоты «з барадою»
vintage car  п. BrE машына вельмі
старой маркі
vinyl  n. chem. вінл
viola1  n. mus. альт
viola2  n. bot. фіялка
violate  v. 1. fml парушаць (закон, дамову і да т.п.); violate an oath парушаць
прысягу 2. ганьбіць, знеслаўляць (святыню)
3. трывожыць, перашкаджаць; violate calm
парушаць спакой 4. lit. гвалціць, гвалтаваць
(жанчыну)
violation  п. 1. fml парушэнне; the
violation of the treaty парушэнне дамовы;
a trafﬁc violation парушэнне правілаў руху
2. lit. гвалтаванне, знеслаўленне; the violation of a sacred place апаганьванне святыні
violence  n. 1. (against) гвалт, наслле; an act of violence гвалтоўны акт; crimes
of violence гвалтоўныя злачынствы; resort to
violence прымяняць слу; die by violence
памерці гвалтоўнай смерцю 2. сла; лютасць;
бязлтаснасць; violence of emotions нястрыманасць пачуццяў; do violence to smth. fml
парушаць што-н.; do violence to one’s conscience ісц супраць сумлення; do violence to
the truth скажаць праўду
violent  adj. 1. гвалтоўны; раз’юшаны, люты; die a violent death памерці не сваёй смерцю; turn/get violent разлютавацца,
разбушавацца; He was in a violent temper. Ён

violently
разлютаваўся. 2. моцны, рэзкі; a violent wind
шалёны вецер; a violent pain востры боль;
a violent colour кдкі колер
violently  adv. 1. моцна, рэзка 2. люта, гвалтоўна
violet1  n. bot. фіялка
violet2  adj. фіялетавы, ліловы
violin  n. скрыпка; play the violin іграць
на скрыпцы ♦ play ﬁrst violin займаць вядучае становішча; іграць галоўную ролю
violinist  n. скрыпач
VIP  n. (скар. ад Very Important Person) вельмі важная асоба; welcome VIPs сустракаць высокіх гасцей
viper  n. 1. ядавтая змяя 2. lit. змяя, гадзюка, гадзіна (пра чалавека) ♦ cherish/nurse/warm a viper in one’s bosom прыгрэць
змяю на грудзях
viperish  adj. зласлвы, ядавты як
змяя; яхдны
virago  n. lit., derog. (pl. -os) сварлвая,
грубая жанчына; мегера
viral  adj. med. врусны
virgin1  n. цнатлвая; the Virgin Mary,
the Blessed/Holy Virgin Маці Божая, Дзева
Марыя
virgin2  adj. 1. некрануты; чысты;
першабытны; virgin soil цаліна; virgin snow
цалк, чысты некрануты снег; a virgin forest
першабытны лес; virgin gold чыстае золата
2. нявнная, цнатлвая (жанчына); virgin modesty дзявочая сцпласць 3. самародны (пра
металы)
virginal  adj. 1. нявнны, бязгрэшны;
цнатлвы; virginal innocence дзявочая нявннасць 2. чысты, некрануты; a virginal pasture некрануты выган
virgin birth  n. the Virgin Birth
нявннае зачацце
virginity  n. цнота, цнатлвасць, нявннасць; lose one’s virginity страціць нявннасць
Virgo  n. 1. astron. Дзева (сузор’е) 2. astrol.
Дзева (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся
пад гэтым знакам)
virile  adj. 1. мужчынскі; узмужнелы;
сталы; virile courage мужнасць 2. мужны;
моцны, дужы; a virile mind жывы розум;
virile sports спорт для мужчыны
virility  n. 1. узмужнеласць, сталасць;
палавая спеласць (у мужчыны) 2. мужнасць;
энергія; сла характару
virology  n. вірусалогія
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visceral
virtual  adj. 1. магчымы, віртуальны;
be a virtual impossibility амаль немагчымы
2. фактычны; сны, рэчасны; virtual rulers
of the country фактычныя кіраўнік краны
virtual-image ﬁle  n. comput.
файл віртуальнага адлюстравання
virtually  adj. фактычна, сапраўды,
на самай справе; virtually the same практычна аднолькавы, той самы
virtue  n. 1. дабрадзейнасць, дабрачыннасць; virtue and vice дабрадзейнасць і загана; a man of the highest virtue самы дабрадзейны чалавек 2. добрая якасць; перавага;
virtues and shortcomings вартасці і недахопы; Christian virtues are faith, hope and charity. Хрысціянскія вартасці – вера, надзея і любоў; There is no virtue in such drugs. Гэтыя
лекі неэфектыўныя. ♦ by/in virtue of smth.
fml у выніку, з прычыны (чаго-н.); праз, дзякуючы чаму-н.; He won by virtue of his efforts.
Ён перамог дзякуючы сваім намаганням;
make a virtue of necessity рабць выгляд,
што дзейнічаеш добраахвотна
virtuosi  n. pl. → virtuoso
virtuoso  n. (pl. virtuosos or virtuosi) 1. віртуоз 2. знаток мастацтва; знаўца
прадметаў мастацтва, рарытэтаў, прадметаў
даўніны і да т.п.
virtuous  adj. fml дабрадзейны, дабрачынны; цнатлвая (жанчына)
virulent  adj. 1. небяспечны, смяротны; a virulent form of the disease вострая
форма хваробы 2. med. заразны, вірулентны
3. fml зласлвы, з’едлівы; жорсткі; ядавты;
virulent criticism лютая крытыка; virulent
tongues злыя язык
virus  n. врус, a virus infection врусная інфекцыя; a virus attack comput. врусная
атака
visa1  n. вза; an entry/exit visa уязная/
выязная вза; review/extend a visa прадоўжыць взу; apply for a visa запрасць взу;
grant a visa выдаць взу; put a visa on a passport паставіць взу ў пашпарце
visa2  v. ставіць взу ў пашпарце; візраваць (дакумент)
visage  n. lit. твар; выраз твару
vis-a-vis  prep. франц. fml у параўнанні з, адносна; His salary vis-a-vis his wife’s
salary is much higher. Яго заробак у параўнанні з заробкам жонкі намнога большы.
viscera  n. pl. anat. унутраныя органы
visceral  adj. fml 1. інстынктыўны;
visceral mistrust інстынктыўны недавер
2. anat. вісцэральны

viscose
viscose  n. віскоза, віскозны шоўк
viscount  n. віконт (тытул); Viscount Linley віконт Лнлі
viscountess  n. вікантэса (тытул);
Viscount and Viscountess Osborne віконт і
вікантэса Осбарн
viscous  adj. вязкі; гразкі; viscous pools
of mud вязкія лужыны гразі
vise  AmE = vice2
visibility  n. бачнасць; poor/low
visibility кепская бачнасць; Visibility is down
to 20 metres due to heavy fog. Бачнасць пагоршылася да 20 метраў з-за моцнага туману.
visible  adj. 1. бачны, выразны; The lights
are no longer visible. Агнёў больш не відно.
2. відавочны, прыкметны; without any visible cause без усялякай відавочнай прычыны
visible editor  n. comput. экранны
рэдактар
visibly  adj. яўна, відавочна, выразна;
He was visibly moved. Ён быў яўна разгублены; She aged visibly. Яна прыкметна пастарэла.
vision  n. 1. зрок; beyond vision нябачны;
a ﬁeld of vision поле зроку; a man of vision
чалавек з шырокім кругаглядам 2. мара, летуценне, мроя; уяўленне; romantic visions of
youth рамантычныя мроі юнацтва; He has a
clear vision of the future. Ён ясна ўяўляе будучыню. 3. бачнасць (на тэлебачанні, у кіно)
4. lit. прыгожы выгляд, відовішча; The lake
was a vision. Возера выглядала цудоўна.
visionary1  n. 1. прарок, прадракальнік; прадракальніца 2. летуценнік; летуценніца
visionary2  adj. 1. прадбачлівы 2. летуценны; нерэальны; visionary schemes нездзяйсняльныя планы; a visionary world фантастычны свет
visit1  n. наведванне; візт, паездка; on a visit у гасцях, з візтам; pay smb. a visit зрабць
візт да каго-н.; have a visit from : We had a
visit from our neighbours. У нас былі ў гасцях
суседзі; make a ﬂying visit : We made a ﬂying
visit to my friend. Мы забеглі да маёй сяброўкі; make a home visit наведваць хворага
дома (пра доктара)
visit2  v. 1. наведваць, адведваць; заходзіць (да каго-н.); хадзць, ездзіць, бываць;
visit foreign countries ездзіць за мяжу; I hope
to visit London. Я спадзяюся пабываць у Лондане; go visiting хадзць у госці; I’m just
visiting here. Я тут праездам; visit (with) AmE
гасцць, гасцяваць; спыняцца, часова знахо-
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vital
дзіцца (у каго-н.); This is a place never visited
by the sun. Гэта месца, куды ніколі не заглядвае сонца. 2. знаёміцца. аглядаць; visit a new
housing project знаёміцца з новым будаўнчым праектам 3. AmE (with) пагаварыць, пабалакаць (з кім-н.)
visitation  n. fml (of/from) 1. візт,
агляд; the visitation of the sіck абход хворых
(дома) 2. : visitations of plague, famine and
war навала чумы, голаду і вайны 3. адведзіны; We had a visitation from our relatives on
Sunday. Нас наведалі сваякі ў нядзелю.
visiting card  n. візтная картка
visiting hours  n. pl. прыёмныя гадзны (у бальніцах)
visiting professor  n. прыезджы
лектар (які запрошаны чытаць лекцыі)
visitor  n. (to) госць; госця; наведвальнік; наведвальніца; summer visitors дачнікі,
курортнікі; London is full of visitors. У Лондане поўна турыстаў.
visitors’ book  n. кнга наведвальнікаў; кнга рэгістрацыі (у гатэлі)
visor  n. 1. брыль (шапкі); забрала (шлема) 2. ахоўны казырок (у машыне)
vista  n. 1. lit. перспектыва; The balcony
commanded a vista of the sea. З балкона адкрываўся від на мора. 2. fml pl. vistas перспектывы, магчымасці, гарызонты; open up
new vistas адкрываць новыя магчымасці 3. доўгі
шэраг (успамінаў, выпадкаў і да т.п.)
visual  adj. зрокавы; a visual memory
зрокавая памяць; a visual distance мяжа
бачнасці; a visual disturbance расстройства
зроку
visual aid  n. наглядны дапаможнік
visual arts  n. pl. зрокавыя вды
мастацтва (жывапіс, кіно і да т.п.)
Visual Basic  n. comput. мова для
напісання кампʼютарных праграм
visual display unit  n. дысплей; устройства візуальнага адлюстравання
visualize, BrE -ise  v. уяўляць, усведамляць; I can’t visualize her doing that. Я не
магу ўявіць, што яна так зрабіла.
visually  adv. 1. : visually impaired/
handicapped (амаль) сляпы 2. звонку, на выгляд, візуальна; demonstrate smth. visually
дэманстраваць што-н. візуальна
vital  adj. 1. (to, for) істотны, надзённы;
неабходны, важны; It is vital that... Важна,
што...; of vital importance жыццёва важна;
a vital question найважнейшае пытанне; play
a vital role (і)граць галоўную ролю 2. fml

vitality
энергчны, жывы, дынамчны; a vital personality чалавек, поўны энергіі 3. жыццёвы;
vital organs жыццёва важныя органы; vital
functions жыццядзейнасць
vitality  n. 1. жывасць, энергія; энергчнасць; intense vitality кіпучая энергія;
lacking vitality вялы, пасўны 2. жывучасць;
жыццяздольнасць
vitally  adv. вельмі, надзвычайна; vitally
important вельмі важны
vitals  n. pl. the vitals anat., dated or joc.
жыццёва важныя органы
vital statistics  n. pl. 1. дэмаграфчная статыстыка 2. infml аб’ём грудзей,
таліі і клубоў
vitamin  n. вітамн; vitamin deﬁciency
недахоп вітамнаў; авітаміноз
vitiate  v. fml псаваць; паслабляць, пазбаўляць слы; This admission vitiates your
whole argument. Гэтая заўвага зводзіць на
нішто ўсю тваю аргументацыю.
viticulture  n. вінаградарства, вырошчванне вінаграду
vitreous  adj. шкляны; vitreous enamel
шклопадобная эмаль
vitriol  n. 1. fml ядавты сарказм; яд;
put plenty of vitriol into a review зрабць
занадта з’едлівыя заўвагі 2. chem. купарвас;
blue vitriol медны купарвас
vitriolic  adj. 1. з’едлівы, ядавты;
саркастычны (пра людзей, крытыку) 2. chem.
купарвасны; сернакіслотны
vituperate  v. (against) fml лаяць;
зласлва нападаць; злоснічаць; vituperate
against smb. абліваць каго-н. граззю
vituperative  adj. fml зняважлівы;
зласлвы, з’едлівы; vituperative words лаянка
viva1  n. вусны экзамен (асабліва ва
ўніверсітэце)
viva2  interj. віват; слава; няхай жыве;
ура!
vivace  adv. mus. у вельмі хуткім тэмпе
vivacious  adj. жывы, жвавы, бадзёры; жыццярадасны; She gave a vivacious
laugh. Яна весела засмяялася.
vivid  adj. 1. жывы; ясны; выразны, яскравы; a vivid interest жывы інтарэс; a vivid
imagination палкая фантазія; a vivid personality энергчны чалавек; яркая асоба; give
a vivid description выразна апісаць 2. яркі; of
a vivid green ярка-зялёнага колеру
vivisection  n. med. вівісекцыя; востры дослед (на жывёлах)
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vogue
vixen  n. 1. ліса, лісца 2. dated мегера,
злюка; сварлвая баба
viz  adv. fml менавта, гэта значыць
V-neck  n. выраз каўняра ў форме лтары V (пра сукенку, кашулю і да т.п.)
vocabulary  n. 1. слоўнікавы запас; a vocabulary test праверка слоўнікавага
запасу; increase/extend/build up/enrich one’s
vocabulary павялчваць, пашыраць слоўнікавы запас 2. тэрміналогія; scientiﬁc vocabulary навуковая лексіка 3. слоўнікавы запас
(мовы), лексіка 4. слоўнік; алфавтны пералк слоў з тлумачэннямі або перакладам;
a vocabulary entry слоўнікавы артыкул 5. кодавы даведнік
vocal1  n. вакальны твор; песня; vocals
by John Lennon and Paul McCartney вакальныя творы Джона Ленана і Пола МакКартні
vocal2  adj. 1. шумны, галассты, крыклвы; выказаны (адкрыта); vocal criticism шчырая крытыка; the most vocal member of the
audience самы галассты з усх прысутных
2. галасавы; вакальны; a vocal range дыяпазон голасу
vocal cords  n. pl. галасавыя звязкі
vocalist  n. вакалст; спявак; спявачка
vocalize, BrE -ise  v. 1. fml выражаць
голасам; вымаўляць (слова) 2. ling. вакалізаваць, азванчаць
vocally  adv. 1. вакальна, у спевах; She
was successful vocally. Як вакалістка яна мела
поспех. 2. гучна, уголас; protest vocally пратэставаць уголас
vocation  n. 1. прафесія, занятак;
ﬁnd one’s vocation знайсц свой занятак,
сваю справу; mistake one’s vocation памылцца ў выбары прафесіі 2. (for) схльнасць,
прызванне; She has a vocation for teaching.
У яе схільнасць да педагагічнай дзейнасці.
vocational  adj. прафесйны;
vocational training прафесйнае навучанне;
vocational guidance прафесйная арыентацыя; a vocational school прафесйна-тэхнчнае вучылішча
vocative  n. ling. клчны склон
vociferous  adj. 1. fml гучны, моцны; vociferous debates шумныя дэбаты 2. гарласты, крыклвы; галассты; vociferous protesters крыклвыя пратэстуючыя
vodka  n. гарэлка
vogue  n. (for) мода, папулярнасць; all
the vogue апошні крык моды; be in vogue
быць у модзе

voice
voice1  n. 1. голас; здольнасць да спеваў;
speak in a low voice гаварыць цхім голасам;
the tone of voice тон голасу; raise one’s voice
павышаць голас; lower/drop one’s voice паніжаць голас; Keep your voice down! Гавары
цішэй! She is in good voice. Яна добра спявае.
2. гук; the voices of the night начныя гукі,
галасы ночы; the voice of cuckoos кукаванне;
the voice of the stream журчанне ручайка; at
the top of one’s voice на ўвесь голас 3. голас,
меркаванне; выказванне; have a voice (in)
мець права выказаць сваю думку; add/lend
one’s voice выказваць падтрымку; raise one’s
voice against smth. выказвацца супраць чаго-н.
4. выражэнне ўнутранага пачуцця; an inner
voice унутраны голас; the voice of conscience/reason голас сумлення/розуму 5. ling. стан;
the active/passive voice незалежны/залежны
стан ♦ the voice of Nature покліч прыроды;
with one voice аднагалосна; give voice to
smth. : They gave voice to their discontent.
Яны выказалі сваю нязгоду
voice2  v. 1. выражаць (словамі), выказваць; voice opinions or doubts выказваць думкі або сумненні 2. ling. азванчаць, вымаўляць
звонка
voiced  adj. ling. звонкі; voiced consonants звонкія зычныя
voiceless  adj. 1. ling. глух; voiceless consonants глухя зычныя 2. безгалосы, нямы;
the voiceless minority бяспраўная меншасць
voice-over  n., adv. голас за кадрам;
speak a voice-over чытаць дыктарскі тэкст,
гаварыць за кадрам
void1  n. 1. fml пачуццё пустаты, спустошанасць; There was an aching void in her
heart. Яе ахапіла пакутлівае пачуццё пустаты. 2. fml пустата, вакуум; пустое месца, прагал
void2  adj. fml 1. несапраўдны; парожні,
пусты 2. (of) вольны (ад чаго-н.), пазбаўлены
(чаго-н.); void of reason бяссэнсавы ♦ null
and void law як не мае законнай слы
void3  v. law рабць несапраўдным,
ануляваць
void ﬁle  n. comput. зменлівы файл
vol. (пісьмовае скар. ад volume) 1. том; an edition in 3 vols. выданне ў 3 тамах 2. ёмістасць;
vol. 125 cubic metres ёмістасць на 125 м3
volatile  adj. 1. chem. лятучы; як
лёгка ператвараецца ў пару; volatile oil эфрны алей 2. зменлівы, непастаянны; a volatile
disposition легкадумнасць; a volatile political
situation зменлівая палітычная сітуацыя
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volunteer
volcanic  adj. 1. вулканчны; volcanic
eruptions вывяржэнні вулкана; volcanic rock
вулканчная парода 2. нястрымны (пра характар); volcanic activity бурная дзейнасць
volcano  n. вулкан; an extinct volcano патухлы вулкан
vole  n. zool. палявая мыш
volition  n. fml воля, валявы ўчынак;
жаданне; of one’s own volition па сваёй волі,
добраахвотна
volley1  n. 1. sport удар па мячы на ляту
2. залп; ﬁre a volley даць залп 3. паток, град
(папрокаў, пытанняў і да т.п.); volleys of
laughter выбухі смеху
volley2  v. 1. sport біць з лёту 2. даваць
залп; страляць залпамі
volleyball  n. валейбол; валейбольны
мяч
volt  n. phys. вольт
voltage  n. phys. электрычнае напружанне, вальтаж; voltage tolerance дапушчальнае
адхіленне напружанасці
volte-face  n. fml круты паварот; рэзкая змена (поглядаў, палітыкі)
voluble  adj. fml шматслоўны, балбатлвы; a voluble tongue добра падвешаны язык
volume  n. 1. аб’ём, маса, ёмістасць
(якога-н. рэчыва); in terms of volume па аб’ёме; a volume in litres літраж 2. значная колькасць; the volume of trade аб’ём гандлю; the
volume of business гандлёвы абарот; volumes
of smoke клубы дыму 3. сла, паўната (гуку);
the volume control ручка настройкі «гучнасць»; turn the volume up/down уключыць/
выключыць гучнасць 4. том; a volume of poetry том паэзіі; a work in 3 volumes праца ў
трох тамах ♦ speak volumes гаварыць пра
многае; гаварыць больш чым словы
voluminous  adj. fml 1. шырокі,
аб’ёмісты; a voluminous skirt шырокая спаднца; voluminous correspondence вялкая перапска 2. шматтомны (аб выданні); тоўсты
(пра кнігу)
voluntary  adj. 1. добраахвотны; a
voluntary helper добраахвотнік; voluntary
work дaбрачынная праца; on a voluntary
basis на грамадскіх пачатках 2. як ўтрымліваецца на дaбрачынныя ўнёскі або на прыватныя сродкі; a voluntary school школа,
якая ўтрымліваецца на дабрачынныя ўнёскі
volunteer1  n. 1. чалавек, як выконвае працу на грамадскіх пачатках 2. добраахвотнік; валанцёр; Volunteers of America
«Амерыканскія валанцёры» (арганізацыя
накшталт Арміі вызвалення)

volunteer
volunteer2  v. 1. (for) прапаноўваць
(дапамогу); падахвоціцца, брацца добраахвотна (зрабіць што-н.); He volunteered for the
compaign. Ён выказаў жаданне ўдзельнічаць
у кампаніі. 2. зрабць што-н. па сваёй ініцыятыве; volunteer an opinion выказаць думку
3. пайсц добраахвотнікам на ваенную службу
voluptuous  adj. 1. lit. пышны, раскошны (пра формы цела) 2. fml сладастрасны, юрлвы; voluptuous beauty пажадлівая
прыгажосць
vomit1  n. ванты, (i)рвота
vomit2  v. 1. нудзіць, ванітаваць; I feel
vomiting. Мне моташна, млосна. 2. выкдваць
што-н. з вялкай слай; шугаць (пра агонь);
валць (пра дым); vomit abuse пачынаць лаянку; накнуцца (на каго-н.) з абразаю
vomitive  n. med. ірвотны сродак
voodoo  n. вядзьмарства, шаманства;
магія; a voodoo dance магчны або рытуальны танец; put a voodoo on smb. зачароўваць;
уракаць каго-н.
voracious  adj. 1. fml пражэрлівы; ненаедны, ненасытны; a voracious eater абжора; a voracious appetitie воўчы апетыт 2. прагавты, прагны; a voracious reader чалавек,
як чытае запоем
vortex  n. fml (pl. vortexes or vortices)
вір; the vortex of politics вір палітычнага
жыцця; in a vortex of gaiety у віхуры весялосці
vortices  pl. → vortex (у навуковым
ужыванні)
votary  n. 1. relig. манах; манашка
2. (of) чалавек, як прысвяцў сябе служэнню
(чаму-н.); a votary of peace барацьбт за мір
vote1  n. 1. (for, against) голас, права голасу; cast one’s vote галасаваць 2. галасаванне; балаціроўка; an open vote адкрытае галасаванне; a vote by (a) show of hands галасаванне падняццем рук; settle the matter
by a vote вырашаць пытанне галасаваннем;
take/have a vote (on) smth. ставіць што-н. на
галасаванне 3. the vote агульная колькасць
галасоў; carry/gain all the votes атрымаць
усе галасы 4. права голасу; выбарчае права
5. выбарчы бюлетэнь; cast one’s vote into the
urn кідаць бюлетэнь у скрыню
vote2  v. 1. (for, against) галасаваць; балацраваць; vote by ballot балацраваць, рашаць
тайным галасаваннем; vote by (a) show of
hands галасаваць падняццем рук 2. выбіраць;
vote into parliament выбіраць у парламент
3. асігнаваць, вылучаць (сродкі); The hospital
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vow
was voted ₤ 100,000 for research. Шпіталю
асігнавалі 100 000 фунтаў на даследаванне.
4. infml вырашаць, аднадушна прызнаваць;
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 галасаваць нагамі, сыходзіць
(з мітынгу)
vote down  phr.v. правалць пры
галасаванні; The proposal was voted down.
Прапанова была адхілена.
vote in  phr.v. выбраць галасаваннем
(куды-н.)
vote through  phr.v. правесці галасаваннем; The bill has been voted through. Законапраект быў прыняты.
vote of censure  n. вотум недаверу
vote of conﬁdence  n. вотум
даверу
vote of thanks  n. выражэнне
ўдзячнасці
voter  n. выбаршчык; выбаршчыца
voting booth  n. кабна для галасавання
voting machine  n. устройства
для галасавання і падлку галасоў
vouch  v. (for) 1. ручацца, гарантаваць;
I cannot vouch for the truth of that statement.
Я не магу паручыцца за правільнасць таго
сцверджання. 2. пацвярджаць, сцвярджаць;
I’ll vouch for the quality of the report. Я пацвярджаю якасць даклада; He vouched his words
by his deeds. Ён пацвeрдзіў словы справамі.
voucher  n. 1. BrE талон, карашок (білета); a luncheon voucher талон на абед;
a travel voucher пуцёўка; a gift voucher квіток-падарунак 2. квіток, квітанцыя; a cash
voucher распска за атрыманне грошай; касавы чэк
vouchsafe  v. fml удастойваць, рабць
ласку; He vouchsafed no reply. Ён не пажадаў
даць адказ; He vouchsafed me a visit. Ён зрабіў мне ласку, што наведаў мяне.
vow1  n. абяцанне, зарок; прысяга; a marriage vow шлюбны зарок; lovers’ vows клятвы вернасці (закаханых); keep/break a vow
cтрымаць/парушыць абяцанне; take a vow прысягнуць; be under a vow to do smth. паклясцся зрабць што-н.; the vow of chastity зарок
бясшлюбнасці
vow2  v. абяцаць; даваць зарок, клясцся;
vow vengeance against smb. паклясцся адпомсціць каму-н.; vow and protest ≅ клясцся ўсмі святымі

vowel
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vowel  n. ling. галосны гук; галосная лтара; vowel gradation абляўт, марфалагчна
абумоўленае чаргаванне галосных
vox pop  n. infml грамадская думка
voyage1  n. падарожжа (марское або паветранае); плаванне; палёт, пералёт; рэйс;
a homeward voyage зваротны рэйс; an outward voyage рэйс за мяжу; a round-the-world
voyage кругасветнае падарожжа; go on a
voyage адпраўляцца ў падарожжа
voyage2  v. fml падарожнічаць (на судне, самалёце); voyage across the Atlantic
перасекчы Атлантычны акіян
voyager  n. dated or lit. мараплаўца;
падарожнік; пасажыр (на самалёце, судне)
VP  (скар. ад Vice President) намеснік
прэзідэнта
vs  (скар. ад versus) 1. супраць 2. у
адрозненне, у параўнанні
V-sign  n. 1. знак перамогі або надзеі
на перамогу; знак ухвалення (жэст паднятымі ў выглядзе літары V указальным і сярэднім пальцамі далонню ўперад) 2. знак неадабрэння або абурэння (такі ж знак, але
далонню назад)
vulgar  adj. 1. вульгарны; грубы, пошлы;
vulgar habits вульгарныя звычкі 2. просты,
народны; vulgar sayings народныя прымаўкі
vulgar fraction  n. math. просты
дроб
vulgarism  n. вульгарызм; грубы
выраз, не прыняты ў літаратурнай мове
vulgarity  n. вульгарнасць, грубасць,
нявыхаванасць
vulgarize, BrE -ise  v. fml вульгарызаваць; спрашчаць; апашляць
Vulgate  n. : the Vulgate вульгата, лацнская Бблія
vulnerability  n. (to) ранмасць,
уразлівасць, безабароннасць
vulnerable  adj. (to) 1. ранмы; слабы; a vulnerable spot слабае месца 2. безабаронны; vulnerable to air attacks неахаваны
ад паветраных атак
vulture  n. 1. zool. ястраб; грыф 2. драпежнік, сцярвятнік (пра чалавека)
vulva  n. anat. вульва, вонкавыя палавыя органы

Ww
W,w  n. 23-я літара англійскага алфавіта

wage
wacky [] adj. infml эксцэнтрычны; ідыёцкі, прыстукнуты; wacky news неправераная навіначутка
wad1 [] n. 1. пачак; а wad of (bank)notes пачак грошай 2. кусок, кавал ак, камяк (ваты,
воўны і да т.п.); a wad of chewing tobacco
тытунёвая жвач
 ка
wad2 [] v. 1. затыкаць (ватаю) 2. рабць подбіўку (з ваты); a wadded quilt ватоў ка
wadding [] n. 1. подбіўка, падкладка
2. вата; вацн

waddle [] v. хадзць
 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 накнуцца

(на
што-н.); энергчна
 ўзяцца (за што-н.)
wade through [:] phr. v. адол ьваць
(што-н.) цяжкае; wade through innumerable
details разабрац
 ца ў незлічон
 ых падрабязнасцях
wader [] n. 1. балот ная птушка 2. pl.
waders балот ныя бот ы
wafer [] n. 1. вафля; an ice-cream wafer
марожанае з ваф
 ляю 2. eccl. аплатка
wafer-thin [] adj. вельмі тон
 кі (як папера)
wafﬂe1 [] n. вафля
wafﬂe2 [] n. infml пустая балбатня, лухта,
бязглуздзіца
wafﬂe3 [] v. infml балбатаць, малоць языком
 , лапатац
 ь, несці лухту
wafﬂe iron [] n. вафельніца
waft1 [] n. lit. павеў (ветру); струмень (паветра); пах; гук (які даносіцца); wafts of cigar smoke клубыдыму ад цыгар ы
waft [] v. несці; нес ціся (у паветры, па вадзе); даносіць; даносіцца; A distant song wafted to our ears. Да нас даносілася далёкая
песня.
wag1 [] n. узмах; віхлян
 не; with a wag of
the tail вільнуўшы хвастом

wag2 [] v. віляц
 ь, махаць, матляц
 ь (хвастом); wag one’s ﬁnger at smb. пагражац
 ь каму- н. пальцам ♦ wag one’s tongue infml пляткар ыць, разводзіць плёткі; малоц
 ь языком
wage1 [] n. (таксама wages) заработная
плата, заробак (рабочых); wages and salaries
заработ ная плата рабоч
 ых і служ
 ачых; а
wage increase/rise BrE павышэн
 не зарплаты;
а daily/weekly wage заробак за дзень/тыдзень;
wage rates тарыфныя стаў кі; а wage ceiling/
ﬂoor econ. устаноўлены закон
 ам максімум/м-
німум зарплаты; a living wage пражытачны

wage
мнімум; а wage freeze замарожванне заработнай платы; wage claims патрабаванне

павысіць мінімальную зарплату

wage2 v. (against/on) праводзіць, весці;
wage war весці
 вайну; wage a campaign праводзіць кампанію; wage a contest спаборнічаць
wage-earner  n. 1. работнік; наёмны
рабочы 2. кармцель; кармцелька

(у сям’і)
wager1  n. dated or fml заклад; стаўка;
lay/make a wager ісцў заклад; win/lose a wager выйграць/прайграць заклад
wager2  v. dated or fml ісц ў заклад;
wager on smth. ставіць на што-н.; рабць стаў
ку на што-н.
waggle  v. infml 1. памахваць; пакалыхваць; пакалыхвацца; waggle one’s head матаць

галавою 2. пагойдваць; пагойдвацца

3. хадзць перавал ьваючыся
waggon  BrE = wagon
wagon  n. 1. вазок; фургон; фурманка,
падвода 2. BrE вагон-платформа 3. AmE сервіровачны столік на колах ♦ be on the wagon
infml кнуць выпіваць; fall off the wagon
infml зноў пачаць выпіваць

waggoner  n. 1. вазак,
 фурман, фургон
шчык 2. astron. Waggoner Вознік (сузор’е)
wagon train  n. AmE абоз
wagtail  n. zool. стаўка, плска (птушка)
waif  n. 1. бяздомны

чалавек;
 бадзяга; беспрытульнік; беспрытульніца 2. кнутая (нічыя) рэч абожывёліна; waifs and strays беспрытульныя дзеці абожывёлы
wail1  n. лямант; моцны плач, скавытанне; a wail of grief горкі плач; burst into loud
wails моцна расплакацца
wail2  v. 1. (about/over) выць, лямантаваць;

Don’t wail over your misfortunes! Перастань
скардзіцца на свае няшчасці! 2. галасць,

аплакваць; wail for/over one’s dead галасць

над нябож
 чыкам; аплакваць памерлых
waist  n. талія, стан; a small waist тонкі
стан; strip to the waist раздзецца да пояса;
from the waist up уверх ад таліі
waistband  n. пояс
 (спадніцы, штаноў); гарсаж
waistcoat  n. BrE камізэлька
waist-deep  adv. да пояса, па пояс;

They were waist-deep in water. Яны былі па
пояс у вадзе.
waist-high  adv. па пояс, да пояса;
The wheat has grown waist-high. Пшаніца вырасла ў пояс.
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waistline  n. лнія
 таліі; a slim waistline танюткая талія; a dress with a high
waistline сукенка
 з завышанаю таліяй
wait1  n. чаканне;

have a long wait for
smb. доўга чакаць
 каго-н.
 ♦ lie in wait быць у
засадзе;

падпільноўваць,

пільнаваць

wait2  v. 1. (for) чакаць; wait for smth. to
happen чакаць,
 кал што-н. здарыцца; wait
one’s chance чакаць зручнага

моманту 2. адкладваць; That work will have to wait. Тую
працу давядзецца адкласці. 3. абслугоўваць
за сталом; wait on tables/wait at table fml,
wait tables AmE працаваць

афіцыянтам
4. (on/upon) прыслужваць, служыць
 (каму-н.);
абслугоўваць (пакупнікоў) ♦ keep smb. waiting прымушаць каго-н. чакаць; wait on smb.
hand and foot дагаджаць,
 наравць каму-н.;
(just) you wait! ну, пачакай! (пагроза)
wait up  phr. v. не класціся спаць
чакаючы (каго-н.); Don’t wait up for me. Не
чакай мяне, ідзі спаць.
waiter  n. афіцыянт,
 кельнер
waiting list  n. спіс тых, хто чакае ў
чарзе(на паслугу, абслугоўванне і да т.п.); put
smb. on a waiting list занесці каго-н. у спіс
на чаргу
waiting room  n. 1. прыёмная (доктара) 2. зала для чакання, чакальня (на вакзале)
waitress  n. афіцыянтка, кельнерка

waive  v. адмаўляцца (ад права); waive
an objection зняць пярэчанне
waiver  n. law адмова (ад права, прэтэнзіі і да т.п.); дакумент аб адмове

wake1  n. кільватар ♦ in the wake (of) па
cлядах; па пятах;

Famine followed in the wake
of the drought. Засуха выклікала голад.
wake2  n. памнкі,
 хаўтуры; паніхда
wake3  v. (woke, woken) 1. прачынацца
2. будзць, абуджаць 3. апамятацца; wake
from a trance выйсці

з трансу
wake up  phr. v. 1. прачынацца; будзць,
 абуджаць
 2. (to) усвядоміць, зразумець
(што-н.); He’s waking up to the truth. Ён пачынае разумець праўду.
wakeful  adj. нядрэмны,

пльны;
бяссонны; a wakeful eye нядрэмнае вока;
 lie
wakeful at night пакутаваць ад бяссонніцы
waken  v. fml 1. прачынацца,

абуджацца; waken from sleep прачнуцца ад сну 2. абуджаць, будзць; waken hopes будзць надзеі;
waken ﬁre раздуваць агонь

walk1  n. 1. шпацыр,

прагулка;

go for/have/take a walk пайсц на шпацыр,

прагуляц-

walk
ца; take smb. for a walk выводзіць каго-н. на
шпацыр 2. хада, хадзьба; The town is an
hour’s walk from here. Да горада адсюль гадзіна пешкі. 3. хада, паходка; I recognized her
by walk. Я пазнаў яе па хадзе. 4. сцежка;

(любмае) месца
 для шпацыру; This is my favourite walk. Гэта мой любімы маршрут.
walk2  v. 1. хадзць, ісцпехатой;
 прагульвацца; go walking падарожнічаць пешкі;
How long does it take to walk into town? Як
доўга ісці да горада? 2. вадзць на шпацыр,
прагульваць; I walked her home. Я правёў яе
дамоў. 3. рабць абход ♦ walk tall трымацца
самаўпэўнена;

walk on air радавацца, ног
пад сабой не чуць (ад радасці); walk the
boards выступаць
 на сцэне; don’t run beforе
you can walk не забягайце наперад, не апярэджвайце падзеі
walk away  phr. v. (from) пакідац
 ь,
адыходзіць
walk off  phr. v.: walk one’s legs off
infml нахадзцца да знямогі; walk off with
smth. infml украсці што-н.
walk over  phr. v. лёгка перамагчы(апанента)
walkabout  n. прагулка, шпацыр
(важнай асобы сярод простых людзей з мэтаю неафіцыйных сустрэч) ♦ go walkabout
BrE infml знікаць, прападаць; My watch seems
to have gone walkabout again. Мой гадзіннік,
здаецца, зноў знік.
walker  n. 1. скараход; хадок; a longdistance walker скараход на доўгія дыстанцыі 2. хадок; I’m not much of a walker. З мяне
благі хадок. 3. хадунок (для дзіцяці, інваліда)
walkie-talkie  n. infml «уокі-токі»,
пераносная рацыя
walk-in  adj. 1. тое, што дазваляе ўвайсц ўсярэдзіну; a walk-in closet вялкая сценная шафа; a walk-in refrigerator камерны халадзльнік 2. AmE тое,
 што мае асобны ўваход

(пра кватэру)
walking1  n. 1. хадзьба; be fond of walking любць хадзць
 пешкі walking shoes туфлі для хадзьбы (на нізкім абцасе); а walking
tour пешаходная экскурсія 2. спартыўная
хадзьба
walking2  adj. : а walking encyclopedia
хадзячая энцыклапедыя (перан.); a walking
part роля без слоў
walking papers  n. pl. AmE,
infml звальненне

з працы; get/be given the
walking papers быць звольненым з працы
walking stick  n. кій (для апоры)
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walking tour  n. турыстычны паход;
go on a walking tour ісцў турыстычны паход
Walkman  n. (pl. Walkmans) партатыўны радыёпрыёмнік
walk of life  n. занятак, сфера дзей
насці; жыццёвы шлях; грамадскае становішча; from every walk of life з усх колаў грамадства
walk-on  n. theatre 1. статыст; статыстка 2. нямая роля; удзел у масавай сцэне
walkout  n. забастоўка,

стачка; a national walkout усеагульная

забастоўка;

stage
a walkout баставаць
walkover  n. лёгкая перамога (асабліва на выбарах, спаборніцтвах)
walk-up  n. AmE дом без лфта
walkway  n. пераход, галерэя;
 a covered walkway крыты пераход

wall1  n. сцяна; мур; a garden wall садовая агароджа; а blank/dead wall глухая сцяна; a wall of silence сцяна маўчання ♦ go up
the wall infml раззлавацца, раз’юшыцца;

go
to the wall infml пацярпець няўдачу; абанкруціцца; bang one’s head against a brick wall
бц
 ца галавой аб сцяну; намагацца

зрабць
немагчымае; drive/push/put/thrust smb. to
the wall паставіць каго-н.
 у безвыходнае

становішча;

прыперці
 да сцяны; walls have ears
і сцены маюць вуш
 ы
wall2  v. абгароджваць;

a walled city горад, абнесены сцяною; гор ад-крэп
 асць
wall in  phr. v. раздзяляць сцяною
wall off  phr. v. = wall in
wallaby  n. 1. zool. кенгурувалабі 2. pl.
wallabies joc. аўстралйцы
wallah  n. infml чалавек, заняты пэўнаю
працаю;

the head wallah of a dinner тамада
wallet  n. бумажнік,

партманет
wallﬂower  n. 1. bot. жоўтафіёль
2. infml дама без кавалера (на балі)
wallop1  n. infml моцны ўдар; шум;
strike a wallop моцна біць; go down/fall with
a wallop грукнуцца,

грымнуцца, бразнуцца

wallop2  v. infml біць (моцна), дубасіць;
wallop the rivals разбць
 сапернікаў
walloping  n. infml лупцоўка; give a
walloping адлупцаваць; даць наганяй
wallow  v. 1. купацца (у промнях славы); атрымліваць асалоду,
 уцеху; wallow in
luxury/money купацца ў раскошы/зо

лаце;
wallow in grief патануць у горы 2. качацца;
валяц
 ца 3. гойдацца на хвалях (пра судна)
wall painting  n. насценны

жывапіс; насценны роспіс;

фрэска

wallpaper
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wallpaper1  n. шпалеры;

a roll of
wallpaper скрутак шпалераў
wallpaper2  v. абклейваць шпалерамі
Wall Street  n. Уол-стрыт (вуліца
ў Нью-Ёрку, дзе знаходзіцца біржа); амерыканскі фінан
 савы капітал
wall-to-wall  adj. якпакрывае ўсю
падлогу
 ад сцяны да сцяны; a wall-to-wall
carpet дыван на ўсю падлогу
walnut  n. 1. грэцкі, валоскі арэх;
а shelled walnut грэцкі арэх без шкарлупны
2. арэх; драўнна арэхавага дрэва; a wallnut
cupboad шафа з арэхавага дрэва
walrus  n. zool. морж; walrus moustache infml доўгія вусы, вусы як у маржа
waltz1  n. вальс; а Strauss waltz вальс
Штрауса; ask smb. for a waltz запрасць
 каго-н.

на вальс
waltz2  v. 1. вальсраваць, танцаваць
 вальс
2. infml кружыцца; прытанцоўваць (ад радасці, задавальнення і да т.п.); waltz through an
exam лёгка і паспяхова здаць экзамен; She
waltzed into the room. Яна весела ўвайшла
ў пакой.
wan  adj. бледны; змучаны; змарнелы;
аслаблены; wan light цьмянае святло; а wan
hope слабая надзея; She gave a wan smile.
Яна неахвотна ўсміхнулася.
wand  n. жазло; палачка

(фокусніка,
чараўніка); wave a magic wand махнуць чароўнай палачкай
wander  v. 1. (about, in, through) вандраваць; блукаць; wander about the world
аб’ездзіць увесь свет 2. (from/off) адхіляцца
(ад тэмы); заблытвацца; wander from the
point адхіляцца ад тэмы 3. быць няўважлівым; I’m sorry, my mind was wandering. Прабaчце, я задумаўся. His wits are wandering.
Ён загаворваецца. 4. выгінацца (пра рэчку,
дарогу і да т.п.)
wander off  phr. v. заблудзць; збцца з дарог і; wander off from one’s home пакнуць родны кут
wanderer  n. бадзяга, вандроўнік
wanderings  n. pl. 1. lit. вандраванні, падарожжы

2. трызненне,

няскладная гаворка
wanderlust  n. цяга да падарожжаў;
захапленне

падарожжамі; ахвота
 да перамены месцаў; вандроўная ліхаман
 ка
wane1  n. спад, заняпад; убыванне,

памяншэнне; be on the wane слабець, занепадаць;
убываць (пра Месяц)

war
wane2  v. 1. слабeць; памяншацца; цьмець,
цьмянець; His strength is waning. Яго сілы
згасаюць. 2. убываць
 (пра Месяц)
wangle1  n. infml хтрасць,

выкрут,

выкрутас;
 get smth. by a wangle дастаць
 што-н.
па блаце

раздаwangle2  v. infml выпрошваць;
бываць; wangle an invitation out of smb. напрасцца

ў каго-н. на запрашэнне; He wangled 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) патрэба; неабходнасць;

жаданне мець (што-н.); I’m in want of a good
dictionary. Мне патрэбны добры слоўнік.
2. fml нястача, адсутнасць; for want of з-за
адсутнасці; з-за нястачы, праз нястачу; want
of rain бяздожджыца,

бездажджоўе 3. fml
галеча, беднасць; live in want жыць у галечы

♦ be in want of smth. fml мець патрэбу ў
чым-н.; The house is in want of repair. Дому
патрэбен рамонт.
want2  v. 1. хацець, жадаць;
 I want you to
do it now! Я хачу, каб вы зрабілі гэта зараз!
2. infml адчуваць, мець патрэбу
 (у чым-н.);
He wants energy. Яму не хапае энергіі. Your
country wants you. Ты патрэбен сваёй краіне.
The car wants repairing. Машыну трэба рамантаваць. 3. fml не хапаць; want for nothing
мець усё неабходнае; He wants for nothing.
Ён ні ў чым не мае нястачы. 4. патрабаваць,
выклікаць; хацець бач
 ыць; You’re wanted (on
the phone). Вас клічуць (да тэлефона). He is
wanted by the police. Яго шукае паліцыя.
want in  phr. v. infml хацець увайсц
want out  phr. v. infml хацець вый
 сці; The dog wants out. Сабака просіцца на двор.
want ad  n. AmE прыватная абвестка
(у газеце)
wanting  adj. 1. які адсутнічае; якога
нестае, не хапае;
 wanting in some respects
непаўнацэнны

ў некаторых

адносінах 2. fml
(in) як не мае, якому не хапае (чаго-н.);
wanting in courtesy няветлівы
wanton  adj. fml 1. адвольны; беспадстаўны; бессэнсоўны; беспрычынны; а wanton insult незаслужаная абраза
 2. буйны,
празмерны; збуялы; wanton growth буйны
рост; а wanton speеch мудрагелістая

прамова 3. непастаянны; гарэзлівы; a wanton breeze
зменлівы вет рык 4. dated распусны
war1  n. 1. вайна; баявыя дзеянні; a nuclear war ядзерная вайна; a cold war халод-

war
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ная вайна; an outbreak of war пачатак вайны; be at war у стане вайны; World War Two
Другая сусветная вайна; in the war на вайне,
у час вайны; declare war on smb. абвясцць

вайну каму-н.; win/lose a war вый
 граць/
прайграць
 вайну; go to war ісц на фронт;
wage war on/against smb./smth. весці
 вайну
з кім-н./чым-н., ваяваць з кім-н./чым-н.
2. барацьба; the class war класавая барацьба;
make war on diseases весці барацьбуз хваробамі ♦ 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
nerves псіхалагчная вайна; a war of words
слоўная перапалка, лаянка
 вайну; warwar2  v. dated ваяваць, весці
ring tribes плямёны, якя ваююць
warble1  n. 1. hum. песня, мелод
 ыя 2. шчэбет, шчабятанне (птушак); пошчак (салаўя)
3. lit. журчэнне, цурчэнне
warble2  v. 1. спяваць
 2. шчабятаць,
 сыпаць трэлі (пра птушак) 3. lit. журчаць (пра
ручай)
warbler  n. 1. пеўчая птушка, пяюха
2. шчабятун
 ; шчабятуха
war chest  n. 1. сродкі на вайну2. сродкі для пэўнай мэт ы
war cloud  n. пагроза вайны
war crime  n. ваеннае злачынства

war criminal  n. ваенны злачын
 ец
war cry  n. баявыкліч, заклік;

лозунг
ward1  n. 1. бальнчная

палата; a maternity ward радзльнае

аддзяленне; an isolation ward ізалятар; a ward attendant санітар;
a ward round абход
 (палат); ward treatment
стацыянарнае лячэнне; a ward orderly няня
(у шпіталі) 2. адміністрацыйны раён горада,
гарадск ўчастак (у Вялікабрытаніі) 3. падапечны; a ward of court law непаўналетні,
апякун якога назначаецца судом
 4. турэмная
камера; a death ward камера смертніка
ward2  v. адбіваць, парыраваць (удар);
адводзіць (небяспеку)
ward off  phr. v. : ward off a blow
абаранцца
 ад удару, адбць удар
warden  n. 1. наглядчык; вартаўнк;
інспектар; упаўнаважаны; a game warden
інспектар па ахове дзічыны 2. (у Брытаніі)
рэктар (каледжа), дырэктар (школы) 3. начальнік турмы
warder  n. турэмны наглядчык; турэмшчык
wardress  n. турэмная наглядчыца;
турэмшчыца

warm
wardrobe  n. BrE 1. шафа (для
адзення) 2. гардэроб, запас адзення 3. гардэробная, касцюмерная

(у тэатры)
wardrobe mistress  n. касцюмерша

(у тэатры)
wardroom  n. афіцэрская кают-кампанія
wardship  n. law апека, апякунства
ware  n. 1. выраб; тавар; brown ware гліняны посуд; Dutch ware фаянс 2. pl. wares
dated тавар ы на продаж
warehouse  n. склад (тавараў); a customs warehouse мытны склад
warfare  n. 1. вайна; ваенныя дзея нні;
conduct warfare весці баявыя дзеянні; the
science of warfare ваенная навука;
 nuclear
warfare ядзерная

вайна 2. канфлкт; барацьба; class warfare класавы канфлкт
war game  n. манеў ры
warhead  n. mil. баявая галоўка, боегалоўка
warhorse  n. 1. баявыконь 2. infml ваяка, старывоін, бывалы салдат
warily  adv. насцярожана; абачліва,

асцярожна
wariness  n. насцярожанасць; абачлівасць, асцярожнасць
warlike  adj. fml 1. ваяўнчы;

агрэсўны; a warlike tribe ваяўнчае
 племя
 2. ваенны; warlike preparations падрыхтоўка да
вайны; warlike equipment баявая тэхніка
warlock  n. вядзьмар ; маг
warm1  n. 1. саграванне; have a warm
сагрэцца, пагрэцца;

give a warm пагрэць, сагрэць 2. цёплае памяшканне; Come out of the
cold street into the warm. Заходзь з холаду ў
цяпло.
warm2  adj. 1. цёплы; warm to the touch
цёплы навобмацак; get/grow warm цяплець,
станавцца цяплей;
 грэцца, сагравацца

2. сардэчны, гарачы; give a warm welcome сардэчна прывітаць;
 warm thanks сардэчная падзяка 3. гарачы,

палкі; warm support гарачая
падтрымка ♦ make it/things warm for smb.
infml выжываць каго-н.; дапякаць каму-н.;
keep a seat/a place warm for smb. infml захоўваць месца/пост

для каго-н.; (as) warm as
toast infml : We are as warm as toast. ≅ Нам
цёпла як на печы.
warm3  v. грэць; грэцца;

награваць; абаграваць; warm one’s heart саграваць душу;
warm to/towards smb. спачуваць каму-н.; адчуваць сімпатыю да каго-н.

warm-blooded
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warm up  phr. v. 1. падаграваць; саграваць;
 сагравацца 2. ажыўляцца (пра размову) 3. рабць размнку ♦ look/feel like
death warmed up BrE infml быць хворым або
змораным
warm-blooded  adj. 1. zool. цеплакроўны 2. гарачы (тэмперамент)
warmer  n. 1. грэлка 2. награвальны
прыбор; падагравальнік
warm-hearted  adj. сардэчны; спагадлівы, спачувальны, прыязны
warm-house  n. цяплца;
 аранжарэя
warming  n. саграванне, разаграванне
warmly  adv. цёпла; сардэчна; дружалюбна
warmonger  n. падпальшчык

вайны, мілітарыст
warmth  n. 1. цяпло, цеплыня; the
warmth of the sun сонечнае

цяпло  2. сардэчнасць; сардэчная цеплыня; warmth of
love любоўны

запал
warm-up  n. размнка, падрыхтоўка
(да спаборніцтваў, выступлення і да т.п.)
warn  v. (of, against/about) папярэджваць; перасцерагаць
warn off  phr. v. давац
 ь загад
 трымац
ца наводдаль
warning  n. папярэджанне; перасцяро-
га; give a warning папярэдзіць; take a warning прыняць пад увагу
 папярэджанне;

without
warning не папярэдзіўшы
War Ofﬁce  n. ваеннае міністэрства
(у Вялікабрытаніі)
warp  v. 1. карабаціць; карабаціцца;

гнуць;
гнуцца 2. скрыўляць, скрыўляцца; дэфармаваць; дэфармавацца 3. скажаць, фальсіфікаваць; псаваць; a warped sense of humour скажоны сэнс гумару; warp one’s life сапсаваць
сваё жыццё
warpath  n. варожыя дзеянні; ваяўнчасць ♦ be/go on the warpath infml весці
вайну; быць у ваяўнчым

настроі
warplane  n. баявысамалёт
warrant1  n. (for) 1. ор дар (на арышт);
a search warrant ордар на вобыск; a travel
warrant пуцёўка 2. аснова, падстава; пацвярджэнне; He had no warrant for doing that.
У яго не было падставы гэта рабіць.
warrant2  v. 1. fml апраўдваць 2. абяцаць, гарантавац
 ь; пацвярджаць; This material is warranted to be colour-fast. Трываласць
афарбоўкі тканіны гарантуецца.
warrantee  n. law асоба, якой
 даецца гарантыя; асоба, якую бяруць на парук і

washed up
warranty  n. 1. гарантыя; buy smth.
without a warranty купць што-н. бeз гаран
тыі 2. fml дазвол, афіцыйная сан
 кцыя
warrior  n. fml вой, воін, баец
 , ваяр
warship  n. ваенны карабел ь
wart  n. барoдаўка ♦ warts and all без
прыкрас; with no warts at all беззаганны,
бездакорны
wartime  n. ваенны час, ліхалецце;
in wartime падчас вайны; wartime memoirs
ваенныя мемуары; his wartime experiences
вопыт яговаеннага жыцця
wary  adj. (of) насцярожаны; падазроны; be wary быць напагатове; асцерагац
 ца;
keep a wary eye оn smb. асцерагац
 ца каго-н.
was  1-я, 3-я асоба, адз. л., прошл. ч.
ад be; He was late. Ён спазніўся; She was
alone. Яна была адна.
wash1  n. 1. мыццё; have a wash мыцца;
give a wash мыць 2. the wash мыццё бялзны;
бялзна 3. памыі 4. рэдкая фарба ♦ it will
come out in the wash infml усё наладзіцца,
абыд
 зецца
wash2  v. 1. мыць, мыцца; This sweater
washes well. Гэты світар добра мыецца. 2. абмывац
 ь (берагі) ♦ wash one’s dirty linen in
public BrE ≅ выносіць смец
 це з хаты; wash
one’s hands of smb./smth. умыць рукі; здымаць з сябеадказнасць за каго- н./што-н.
wash away  phr. v. змываць, адносць
 (вадой)
wash down  phr. v. 1. (with) вымывац
 ь 2. запіваць (вадою, сокам і да т.п.)
wash off  phr. v. 1. змывац
 ь; змывац
ца 2. адмываць; адмывацца
wash out  phr. v. 1. адмываць (пляму) 2. моц
 на стамляцца
wash up  phr. v. 1. мыць (посуд)
2. AmE мыць (твар і рукі)
washable  adj. якдобра мыецца; hand
washable якможна мыць уручную; machine
washable як можна мыць у машын
 е; Is this
skirt washable? Гэтая спадніца добра мыецца?
washbasin  n. умывальная рак авіна,
умывальнік
washbowl  n. AmE = washbasin
wash drawing  n. акварэль (малюнак)
washed out  adj. 1. аблез лы, злінял ы
2. вял ы, млявы; стомлены, змор аны; feel
washed out адчувац
 ь сябезмораным
washed up  adj. infml нікому не патрэбны; It is all washed up. Усё гэта даўно выйшла з моды.

washer
washer  n. 1. tech. шайба, пракладка
2. infml пральная машын
 а (аўтаматычная)
washing  n. 1. мыццё; I’m doing the
washing today. Сёння я мыю бялізну. 2. BrE
бялзна (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 посуду; do the washing-up мыць посуд
washout  n. infml 1. няўдача, правал;
The concert was a washout. Канцэрт праваліўся. 2. няўдачнік; He’s a washout. Ён пустое
месца.
washroom  n. AmE, dated туалет , прыбіральня (асабліва ў грамадскім месцы)
washstand  n. умывал ьнік, рукамыйнік
washy  adj. 1. вадкі, вадзяны, вадзянсты; разбаўлены; washy tea слабы чай 2. вял ы;
размыты, расплывісты; washy ideas неакрэсленыя ідэі; washy poetry слабая паэз ія
wasn’t  скар. ад was not
wasp  n. аса ♦ а wasp’s nest аснае гняздо, зборышча вор агаў
waspish  adj. lit. ядавты,
 злы, з’ед
 лівы; waspish temper з’едлівасць, раздражнял ьнасць
wasp-waisted  adj. dated : She is
wasp-waisted. У яе асіная талія.
wassail  v. dated 1. баляваць 2. калядаваць; 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. адкды; 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
 ы;
waste2  adj. 1. няўроблены, неапрацаван
waste land пустка; пустэча 2. непатрэб
 ны,
адпрацаваны; waste products fml адкды 3. лшні, непатрэбны ♦ lay smth. waste/lay waste to
smth. fml спусташац
 ь што-н.
waste3  v. 1. (on) траціць, марнаваць, пераводзіць; спусташаць; waste words пускац
ь
словы на вецер 2. аслабляць; мучыць; знясльваць; wasted by disease зняслены хваробаю
waste away  phr. v. марнець, чэзнуць; памірац
 ь ад голаду
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water
wastebasket  n. AmE кош
 ык для
смецця, сметніца
wasteful  adj. марнатраў ны, неэканом
 ны, неашчад
 ны; wasteful of words шматслоў ны
wasteland  n. пустка, пустэча; аблога, ял авіна
wastepaper  n. непатрэбная папера, макулатура
wastepaper basket  n. кошык для смецця, сметніца
waster  n. марнатрав ец, мантач; He is a
time waster. Ён марна траціць час.
wasting  adj. 1. спусташал ьны, разбуральны 2. якзнясльвае

watch1  n. гадзннік

(кішэнны або ручны);
What time is it by your watch? Колькі часу на
тваім гадзінніку?
watch2  n. 1. вахта (на караблі) 2. вар та;
keep watch пільнаваць, сцерагчы♦ be on the
watch несці вахту; стаяць на вахце
watch3  v. 1. сачыц
 ь, назіраць; watch TV
глядзец
 ь тэлевзар
 2. (over) пільнавац
 ь, сцерагчы 3. infml асцерагацца; Watch your head!
Асцярожна, не стукніся галавою! 4. (for) чакаць, выглядаць; watch for a chance чакаць
зручнага моманту ♦ watch the clock адсядзецца на працы
watch out  phr. v. infml асцeрагацца; Watch out! There is a car! Асцярожна! Машына!
watchdog  n. 1. вартаўнчы
 сабака,
сабак а-вартаўнк 2. назірал ьнік
watcher  n. назірал ьнік, наглядальнік;
a bird-watcher той, хто назірае і вывучае
птушак
watchful  adj. уважлівы, пльны;

keep
a watchful eye on smth. пльна

сцерагчышто-н.
watchmaker  n. гадзншчык, гадзннікавы майстар
watchman  n. dated (pl. -men) вартаўнк (асабліва ўначы)
watch night  adj. eccl. усяноч
 ная (пад
Новы год); a watch-night service усяночная
служ
 ба
watch strap  n. раменьчык для ручнога гадзнніка

watchword  n. 1. лоз унг, кліч, заклік
2. парол ь
water1  n. 1. вада; fresh/boiled/drinking
water прэсная/гатаван
 ая/пітная вада; а piece
of water вадаём; the head of water напор
вады 2. pl. waters вод
 ы; мор а; акіян; across
the waters за мор ам, за акіянам; drink the

water
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waters піць лячэбныя воды (на курорце)
3. узровень вады; high water поўная вада,
прылў; low water нзкая

вада; адлў ♦ spend
money like water infml раскдвацца грашыма;
still waters run deep ≅ цхая вадаберагрве;
be in/get into hot water; be in low waters сядзець на мелі; by water па вадзе; keep one’s
head above water адол ьваць цяжкасці; (like)
water off a duck’s back infml як з гусі вада
water2  v. 1. паліваць (вадою) 2. паць

(жывёлу) 3. разбаўляць (вадою) 4. абвадняц
 ь;
арашаць; The plain is watered by two rivers.
Раўніна арашаецца дзвюма рэкамі. 5. выдзяляць вльгаць,

ваду(пра арганізм) ♦ it makes
my mouth water aд гэт ага ў мянеслнкі
 цякуць
water down  phr. v. 1. разбаўляць
(вадою) 2. змякчац
 ь (прамову, стыль і да т.п.)
waterbed  n. гумавы матрац
 , напоўнены 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 перавозіцца
па моры, па вадзе 2. med. як перадаецца
праз ваду(пра бактэрыі)
water bottle  n. 1. графн
 для вады;
біклага, пляшка 2. med. грэлка
Water Carrier  n. 1. the Water
Carrier astron. Вадалей (сузор’е) 2. the Water Carrier astrol. Вадалей
 (знак задыяка;
чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
water closet  n. dated ватэрклазет;
туалет , прыбіральня
watercolor  AmE = watercolour
watercolour  n. акварэль
watercourse  n. 1. рака; ручай; канал
2. вадасток
watercress  n. bot. крэс вадзяны
waterfall  n. вадаспад
waterfowl  n. (pl. waterfowl) вадаплаўная птушка; вадзяная дзічына
waterfront  n. партовы раён; узбярэжжа (ракі, мора і да т.п.)
water gap  n. AmE горная цяснна
water gate  n. шлюз
waterhole  n. вадапой; палон
 ка; ставок (для вадапою)
water ice  n. BrE фруктовае марожанае (на вадзе)
watering can  n. лейка, палівачка
watering hole  n. infml папулярны
бар абоначныклуб

waterway
waterless  adj. бязводны; a waterless
cooker каструля-скараварка
water level  n. узровень вады; raise
the water level паднімаць узров ень вады
water lily  n. bot. белы гарлачык, вадзяная лілея
waterline  n. the waterline ватэрлнія, узров ень вады
waterlogged  adj. паўзатоп
 лены, забалочаны
Waterloo  n. : ♦ meet one’s Waterloo
быць разбтым ушчэнт
waterman  n. (pl. -men) лодачнік,
перавоз чык
water meadow  n. заліўны луг,
поп
 лаў
watermelon  n. кавун
 ; a watermelon plantation бахча
water nymph  n. русалка; наяд
а
waterpolo  n. sport ватэрпол а
water power  n. водная энер гія;
a water-power plant гідраэлектрычная станцыя, ГЭС
waterproof1  n. дажджавк,
 плашч
waterproof2  adj. непрамакальны;
водаўстой
 лівы
watershed  n. 1. водападзел 2. пералом, мяжа памж дзвюма эпох амі; a watershed in the history of space пераломны момант у гісторыі касмчных даследаванняў
waterside  n. узбярэж
 жа, бераг (ракі, мора і да т.п.)
waterski  n. : (a pair of) waterskis
sport водныя лыжы
waterskiing  n. вадналыж
 ны спорт;
go in for water skiing займацца вадналыж
ным спортам
waterspout  n. 1. вадасцёкавая труба2. вадзянысмерч; лвень, залева
water sprite  n. вадзяны дух, вадзянк; русалка
water supply  n. водазабеспячэнне; водныя рэсурсы; a water-supply map
гідрагеалагчная карта; кар та водных крынц

water table  n. водная павер хня;
узров ень грунтавых водаў
watertight  adj. 1. воданепранікальны;
непрамакал ьны; watertight boots воданепранікал ьныя боты 2. абгрунтаваны; неабвер жны; a watertight plan надзей
 ны план
water tower  n. воданапорная вежа
waterway  n. водны шлях; судаход
нае рэчышча; international waterways міжнародныя вод
 ныя шлях

waterwheel
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waterwheel  n. вадзяное кола
waterwings  n. pl. надзіманыя падушкі (для плавання)
waterworks  n. (pl. waterworks)
водаправодная станцыя; гідратэхнчныя збудаванні ♦ turn on the waterworks infml залівацца слязьм(каб выклікаць жаль)
watery  adj. 1. вадзянсты, вадкі; watery tea слабы чай 2. бледны; watery colours
бледныя фарбы 3. мокры; watery eyes слязлвыя 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 прыбой; the waves poet мора, марская стыхя
2. узмах (рукою) 3. хвалістасць, хвалепадобнасць; hair wave завўка 4. уздым, хваля, выбух; a wave of protest хваля пратэсту; in
waves эшалонамі ♦ make waves infml выклікаць непрыемнасці; усчыняць шумху
wave2  v. 1. калыхац
 ь; калыхацца; a ﬁeld
of waving corn хвал істая нва
 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 цуды
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. рабць сігнал
спынцца (рукою)
wave on  phr. v. = wave along
waveband  n. паласа частот (у радыё)
wavelength  n. phys. даўжыня хвалі
♦ be on the same wavelength infml разумець
адзн аднаго(з паўслова)
wavelet  n. lit. невялкая хваля (на
моры, возеры)
waver  v. 1. хістацца; вагацца, паказваць нерашучасць; waver between two opinions вагацца памж
 дзвюмадумкамі 2. калыхацца, гайдац
 ца; 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 бурлвае мора; wavy breath няроўнае
дыханне

way
wax1  n. 1. воск, парафн; ski wax лыж
ная мазь 2. васков ая фігура; свечка з вос ку
wax2  v. наваскоўваць; васкаваць; wax
the ﬂoor націраць падлог у вос кам
wax3  v. 1. прыбываць (пра Месяц) 2. fml
рабцца, станавцца; wax angry раззлавацца
waxed paper  n. васкаваная папер а
waxen  adj. fml 1. падоб
 ны на воск;
мяк кі; пластычны 2. бясколерны, бледны;
a waxen complexion васковы колер твар у
waxwork  n. фігура з воску; a waxwork museum музей васковых фігур
waxy  adj. вашчаны, васков ы; a waxy
person чалавек , мяк кі як воск; уступчывы,
падатлівы чалавек
way1  n. 1. дарог а, шлях; сцежка; Tell me
the way to the station. Cкажыце, як дабрацца
да станцыі. 2. напрам
 ак, 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. адлег ласць; а long way (off, away)
далёка; няхут ка 5. адносіны; in many ways у
многіх адносінах ♦ all the way увес ь час; by
the way памж ншым;

by way of London
праз Лон
 дан; get/have one’s own way рабць
па-свойму; give way (to smb./smth.) здавацца, саступаць (каму-н./чаму-н.); in a way; in
some ways нейкім чынам; у некаторых адносінах; lose one’s way збцца з дарогі, заблудзцца; 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 ніяк ім 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 дарозе, на дарозе; the other way round наадварот ; 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 зрабць
 што-н.; stand in
smb.’s way перашкаджац
 ь каму- н.; to my
way of thinking на мой пог ляд, на маю думку; under way на хаду; ways and means
шлях і спосабы; work one’s way up паднімацца па службовай лес віцы
way2  adv. infml 1. далёка; way ahead далёка наперадзе ♦ way back даўно; I ﬁrst met
him way back in the ﬁfties. Упершыню я сустрэўся з ім даўно ў пяцідзясятых; friends
from way back даў нія сябры

waybill
waybill  n. 1. спіс пасажыраў 2. накладная (транспартная)
wayfarer  n. dated or lit. падарожнік,
вандроўнік
wayfaring  n. fml 1. вандроў кі, падарожжы 2. bibl. дарога, шлях
waylay  v. (waylaid) падпільноўваць;
рабць засаду (на каго-н.)
way-out  adj. infml, dated экстраваган
 тны, незвычайны; ультрамодны (пра адзенне,
ідэі)
wayside  n. абочына ♦ fall by the
wayside скаццца на абочыну
way train  n. AmE прыгарадны цягнк
wayward  adj. наравсты, капрызны;
упарты, натурысты; wayward fate капрызы
лёсу
WC  BrE (скар. ад water closet)
туалет, прыбіральня
we  pron. мы; we are of the opinion на
нашу думку
weak  adj 1. слаб
 ы, кволы; be weak at/in
smth. быць слабым у чым-н.; feel weak адчувац
 ь слабасць; grow weak слабець; a weak
character слабахарактарнасць; a weak excuse
кепскае апраўданне 2. слабы, вадзянсты;
weak coffee слаб
 ая кава 3. ling. рэдукаваны;
a weak vowel рэдукаваны галосны ♦ weak at
the knees infml маладушны; 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. слабeц
 ь; aслабляць; зніжаць
эфектыў насць; weaken wine with water разбаўляц
 ь віно вадою 2. вагацца; паддавацца,
здавацца (пад уплывам, націскам і да т.п.)
3. зніжац
 ца (пра цэны)
weak form  ling. рэдукаваная форма
(службовых слоў у ненаціскных пазіцыях)
weak-kneed  adj. infml нерашучы,
слабавольны, маладушны
weakling  n. derog. слабак ; слаб
 ае стварэнне; слабавольная асоба; Don’t be a weakling! Не будзь слабаком!
weakly  adj. 1. хваравты, кволы 2. слабы, няўстойлівы (маральна)
weak-minded  adj. 1. слабавольны, бесхарактарны, нерашучы, маладушны
2. прыдуркаваты, неразумны, слаб
 ы на розум
weakness  n. 1. слабасць; недахоп;
a weakness of character слабахарак тарнасць
2. слабае месца; схльнасць, прыхльнасць;
have a weakness for smth. мець слабасць да
чаго-н.
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wear
weak-spirited  adj. маладушны
weal  n. рубец, шрам (ад удару бізуном)
wealth  n. 1. багац
 це, дабро, дастатак;
a man of great wealth вел ьмі багат ы чалавек
2. вялкая колькасць; a wealth of opportunity
шмат магчымасцей
wealthy  adj. 1. багаты; замож
 ны 2. n.
the wealthy багатыя, багацеі
wean  v. (off/from) адымац
 ь (немаўля) ад
грудзей; wean smb. (away) from smth. паступова адвучваць каго- н. ад чаго-н.
weapon  n. 1. зброя; nuclear weapons
ядзерная зброя; all-purpose weapon універсальная зброя 2. сродак; a weapon against
smb. срод
 ак самаабароны 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 жанчын
 3. знос; show
(signs of) wear знош
 вацца; This fabric stands
up to hard wear. Гэтай тканіне няма зносу.
♦ wear and tear знос, псаванне, амартызацыя; the wear and tear of life жыццёвая
калатнеча
wear2  v. (wore, worn) 1. быць адзетым,
насць (адзенне, абутак і да т.п.); wear one’s
hair long насц
 ь доўгія валасы 2. выглядаць,
мець выгляд; She always wears a smile. У яе
заўжды на вуснах усмешка. 3. знош
 ваць; знош
 вацца; wear smth. into holes знасць што-н.
да дзрак 4. знясльваць;

знясльвацца

5. насцца (пра адзенне); wear well насцца добра
♦ wear thin вычэрпвацца, канчац
 ца; My
temper was wearing thin. Маё цярпенне канчалася; wear one’s years well доб
 ра выглядац
ь
на свае гады; wear one’s heart on one’s
sleeve не (умець) хаваць свах пачуц
 цяў
wear away  phr.v. 1. знош
 ваць;
зношвацца 2. разбураць; разбурацца; A softer
rock wears away. Больш мяккая скала звычайна разбураецца. 3. канчацца; The long autumn
wore away. Доўгая восень скончылася.
wear down  phr.v. стамляць; стамляцца; знясльваць; The long waiting wore
down our resistance. Доўгае чаканне змусіла
нас не супраціўляцца.
wear off  phr.v. праходзіць, спыняцца; The pain wore off. Боль сціх.
wear on  phr.v. цягнуцца, ісц (пра
час)

wearable
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wear out  phr.v. 1. знош
 ваць; зношвацца; He wore out his shoes wandering around
the city. Ён дарваў свае туфлі, блукаючы па
горадзе. 2. стамляць, знясльваць; змардавац
 ь;
The past two days really wore him out. Два
мінулыя дні, і праўда, стамілі яго.
wearable  adj. прыдатны для нашэння; This hat is no longer wearable. Такі капялюш ужо даўно ніхто не носіць.
wearer  n. уладальнік; уладал ьніца (капелюша, паліто і да т.п.); The mascara is
suitable for contact lens wearers. Гэтая туш падыходзіць тым, хто носіць кантактныя лінзы.
weariness  n. стом
 а, 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, надакучлівы; стамляльны; wearisome pain боль, як
знясльвае; long and wearisome journeys
доўгія і нудныя падарожжы
weary1  adj. 1. (of) стомлены; зняслены,
змораны; be weary of smth. стамцца ад чаго-н.; weary in body and mind стом
 лены целам і душою 2. lit. утомны, стом
 ны; a weary
wait нуднае чакан
 не
weary2  v. fml 1. (with) стамляць; надакучаць, назаляць 2. (of) страціць цярпенне,
знудзцца; She wearied of loneliness. Ёй надакучыла самота.
weasel1  n. zool. ласка, ласіца
weasel2  v. хітраваць
weasel out  phr.v. infml, derog. віляць;
ухіляцца, выкруч
 вацца, унікаць
weather1  n. надвор’е; пагода; ﬁne weather добрая пагод
 а; foul/rough weather непагадзь; If the weather breaks... Калі зменіцца
надвор’е...; ﬂying weather лётная пагода ♦ in
all weathers BrE пры ўсякім надвор’і; ва
ўсялякіх умов ах; be/feel/look under the weather infml кеп
 ска сябе адчуваць; have the
weather of smb. мець пераваг у перад кім-н.;
make heavy weather ускладняць справу; залшне напружвацца
weather2  adj. naut. наветраны, накіраваны супраць ветру; on the weather side на ветраным баку ♦ keep one’s weather eye open
быць дальнабачным, трымаць вуха востра,
быць пльным
weather3  v. 1. выветрываць; выветрывацца (пра скалы) 2. (паспяхова) вытрымлі-

Wednesday
ваць (буру, цяжкасці і да т.п.); weather
a storm вытрымаць буру
weather-beaten  adj. абвет раны, абсвераны;

загарэл ы; a weather-beaten man
загартаваны чалавек
weathercock  n. флюг ер; He’s like a
weathercock. Куды вецер дзьме, туды і ён.
weather forecast  n. прагноз надвор’я
weather forecaster  n. сіноп
 тык
weatherman  n. (pl. -men) infml метэаролаг
weatherproof  adj. устой
 лівы да атмасферных уздзeянняў; ахаваны ад непагадзі; а weatherproof window акно з падвойнаю рамаю; а weatherproof jacket непрамакальная кур тка
weathervane  n. = weathercock
weave  v. (wove, woven) 1. ткаць; плесці;
віць; weave a way пракладваць шлях; weave
a nest віць гняздо 2. выдумваць, прыдумваць; weave a story выдумваць расказ; weave
a plan распрацоўваць план
weaver  n. ткач; ткачых а, ткалля
web  n. 1. павуцнне; a web of intrigue/lies
павуцна
 інтрыг/хлусн 2. перапонка (у птушак) 3. рулон (паперы, тканіны) 4. the web
сет ка радыёстан
 цый, чыгун
 ак і да т.п.
webbed  adj.: webbed feet перапончатыя
лап
ы
website  n. старонка ў інтэрнэце, вэбстаронка
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. вясел ле; шлюб; а church
wedding вянчанне; а wedding ring заручал ьны пярсцёнак; wedding songs вясельныя песні 2. гадавна
 шлюбу; а golden wedding залатое вясел ле
wedge1  n. клін; drive a wedge убівац
ь
клін; a wedge of cheese кавалак сыру (у форме кліна)
wedge2  v. 1. убівац
 ь клін 2. уцскваць;
уцсквацца

3. расколваць, расклньваць

wedge in  phr.v. уклньвацца
wedlock  n. fml (законны) шлюб; жыццё ў шлюб
 е; children born out of wedlock
пазашлюбныя дзеці
Wednesday  n. серада; on Wednesday
у сераду; Good Wednesday серада перадвелікоднага тыдня

Weds.
Weds. (пісьмовае скар. ад Wednesday) серада
wee1  adj. infml маленькі, малюпасенькі;
a wee bit крышку; a wee lad немаўля; a wee
of whisky глыток вскі; the wee folk гномы;
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 (пустазелле) 2. пазбаўляцца; weed out a library
выкінуць непатрэбныя кнгі
 з бібліятэкі
weedkiller  n. гербіцыд
weeds  n. pl. жалобнае адзен
 не; a widow’s weeds удовін жалоб
 ны ўбор
weedy  adj. 1. зарослы пустазел лем;
a small weedy lot малы, зарослы пустазел лем
кавалак зямл 2. кволы, слабы; мізэрны (пра
чалавека, жывёліну); a weedy young man худасочны юнак
week  n. тыдзень; а week ago тыдзень
(таму) назад
 ; in a week праз тыдзень ♦ week
by week цэл ымі тыднямі; week after week
infml тыдзень за тыднем; week in, week out
кожны тыдзень; штотыдзень; бесперапынна;
a week last Monday за тыдзень да мінулага
панядзел ка
weekday  n. будны дзень, будзень;
The shop is open 9 a. m. – 5 p. m. on weekdays.
Магазін працуе з 9.00 да 17.00 гадзін па буднях.
weekend  n. уікэн
 д; at/on the weekend на ўікэн
д
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 тыд
 зень
weekly3  adv. штотыдзень, штотыднёва,
кожны тыдзень; раз на тыдзень
weeny  adj. infml маленькі, малюсенькі,
малюпас енькі; 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 гор кія слёзы; weep for joy
плакаць ад радасці; weep with pain плак аць
ад болю 2. цячы, капаць; выдзяляць вльгаць;

Cold pipes weep in hot weather. Спякотай на
халодных трубах выступаюць кроплі вады.
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weightlessness
weeper  n. плак са; плаксун
 ; плаксух а
weeping  adj. нцы; a weeping birch нцая бяроза; a weeping willow нцая вярба
weepy  adj. плаксвы,
 слязлвы;
 a weepу
ending сентыментальны канец
 (п’есы, фільма і да т.п.)
weet-weet  v., interj. чырыкаць (як
верабей); чык-чырык
weevil  n. zool. даўганосік (насякомае)
wef  (скар. ад with effect) дзейнічае; wef 1 May 1996 дзейнічае з 1 мая 1996 г.
weft  n. the weft уток у тканне

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 кож
 нае слова
weigh down  phr.v. 1. прыгнятаць
2. пераважваць, абцяжар ваць; гнуць
weigh upon  phr.v. = weigh down
weigh in  phr.v. 1. sport узваж
 вацца
(да або пасля спаборніцтваў) 2. (with) infml
уступаць у спрэчку абоў спабор ніцтва
weigh up  phr.v. 1. узважваць, ацэньваць; weigh up the pros and cons узваж
 ваць
усе «за» і «супраць» 2. падымаць (карабель
з дна)
weighbridge  n. вагі-платформа
weigh-in  n. узваж
 ванне баксёра да спабор ніцтва абожакея пасляспабор ніцтва
weighing machine  n. (аўтаматычныя) шалі
weight1  n. 1. вага, цяжар; 10 kilos in
weight 10 кг вагою; sell by weight прадавац
ь
на вагу; put on weight таўсцец
 ь 2. гра;
 a pound
weight фунтавая гра 3. значэнне, важнасць;
give weight to smth. надаваць значэнне чаму-н. ♦ take the weight off one’s feet infml
сесці адпачыць; be worth one’s weight in/of
gold быць вельмі каштоўным; быць на вагузолата; throw one’s weight about/around infml
трымацца фанабэрыста; распараджацца
weight2  v. 1. падвеш
 ваць гру;

рабць

больш цяж
 кім 2. надаваць важнасць
weight down  phr.v. 1. цягнуц
 ь унз,
адцягваць 2. абцяжарваць
weighting  n. BrE надбаўка да зарплаты
і ншыя

льготы; a weighting allowance надбаўка на дарагавзну
weightless  adj. бязважкі; weightless
environment асяроддзе бязважкасці
weightlessness  n. бязважкасць;
a state of weightlessness стан бязважкасці

weightlifter
weightlifter  n. штангст,
 цяжкаатлет,
гіравк
weightlifting  n. sport цяжкая атлетыка; падняцце цяжар у
weighty  adj. 1. цяж
 кі; weighty steps цяж
кія крокі 2. важны, важ
 кі; weighty matters
важныя справ ы; weighty opinions аўтарытэтныя погляды
weir  n. гаць, запруда; плацна

weird  adj. 1. дзўны; незразумелы; weird
taste дзўны

густ 2. fml таямнчы; звышнатуральны; фантастычны
weirdo  n. (pl. -os) infml экстравагантны чалавек, чалавек з дзівацтвамі, дзівак
welcome1  n. прывітанне, прыём; give
a warm welcome цёпла прывітаць, прыняць;
outstay/overstay one’s welcome злоўжывац
ь
гасцннасцю
welcome2  adj. 1. прыемны; жаданы;
a welcome guest дараг госць; make smb.
welcome гасцнна прыняць каго-н.; He is
always welcome in our house. Мы заўжды рады яго прыняць. 2. (to) якмае дазвол зрабць

(што-н.); You are welcome to (use) my car. Ты
можаш паездзіць на маёй машыне. ♦ you’re
welcome каллас ка (адказ на падзяку)
welcome3  v. 1. сардэчна вітаць, гасцнна прымаць 2. ухваляць; welcome a suggestion вітаць прапанову
welcome4  interj. : Welcome home! Kалласка! З вяртан
 нем!
welcoming  adj. прывітальны; a welcoming speech прывітальная прамова
weld  v. tech. 1. спайваць; спайвацца
2. зварваць; звар вацца 3. аб’ядноў ваць; weld
a nation з’яднаць крану
welder  n. tech. зваршчык; спайшчык
welfare  n. 1. дабрабыт; дастат ак; for
the welfare of the people для дабрабыту народа 2. дапамог а; дабрачыннасць; public welfare сацыяльнае забеспячэнне; live on welfare жыць на дапамогу
welfare ofﬁcer  n. работнік па пытаннях сацыял ьнай дапамогі (ва ўстанове,
на заводзе і да т.п.)
well1  n. 1. студ
 ня, калодзеж; dig/sink
a well капац
 ь студ
 ню, калодзеж 2. крынца;
a well of information крынца інфармацыі
well2  v. падымацца (пра ваду); Tears welled up in her eyes. Яе вочы напоўніліся слязамі.
well over  phr.v. перапаўняц
 ца; лц
ца цераз край
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well-bred
well3  adj. (better, best) 1. здаров ы; be/feel
well доб
 ра адчуваць сябе; She isn’t well today.
Ёй сёння нядужыцца. 2. добры, у добрым стане; 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 – усямувянец
well4  adv. (better, best) 1. добра; be well
spoken of мець добрую рэпутацыю; Well done!
Mалайчына! Выдатна! 2. зусм, цалкам; You
may well be right. Цалкам з вамі згодны.
3. знач
 на; well over 1000 people значна
больш за тысячу чалавек; well into the night
далёка за поў нач ♦ as well as і...і; таксам
 а, 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. своечасова;
be well up in smth. разбірацца доб
 ра ў
чым-н.; do well рабць
 поспех; доб
 ра мецца;
do well by smb. доб
 ра став іцца да каго-н.; do
well to do smth. : You did well to help him. Вы
добра зрабілі, што дапамаглі яму; well and
truly infml зусм,
 цал кам
well5  interj. 1. ну, ну вось, ну дык што
(выражае здзіўленне, згоду, сумненне, уступку і да т.п.); Well, you do surprise me! Ну і
дзіва!; Well, here we are at last! Ну вось, нарэшце мы тут!; Well done! Здорава! (выражае адабрэнне); Well met! Якая прыемная
сустрэча! 2. так, такм чынам (ужываецца як
уступнае слова пры заўвазе або для ўзнаўлення 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. разважны, разваж
 лівы; прадуманы, абдуманы (учынак, справа і да т.п.)
well-appointed  adj. fml добра абсталяваны, забяспечаны ўсм
 неабходным;
а well-appointed room доб
 ра абсталяван
ы
пакой
well-balanced  adj. 1. ураўнаважаны, устой
 лівы 2. гарманчны, збалансаваны
well-being  n. дабрабыт, дастат ак;
the well-being of the nation дабрабыт краны

well-born  adj. fml радавты, знатнага
паходжання; з добрай сям’ (у сацыяльным
або генетычным плане)
well-bred  adj. добра выхаваны; wellbred behaviour доб
 рыя манер ы; тактоў ныя
паводзіны

well-built
well-built  adj. 1. статны, доб
 рага складу 2. добра пабудаваны
well-connected  adj. fml як мае
сув язі з уплывовымі абозаможнымі людзьм
well-deﬁned  adj. ясна акрэслены,
добра вызначаны
well-disposed  adj. (towards/to)
добразычлвы; They are well-disposed to our
plan. Яны добра ставяцца да нашага плана.
well-done  adj. добра зроблены; welldone steak доб
 ра падсмажаны біфштэкс
well-established  adj. трывала наладжаны абоўстаноўлены; a well-established
ﬁrm надзейная фрма
well-fed  adj. адкормлены; растлусцелы, растаўсцелы
well-founded  adj. абгрунтаван
 ы;
якмае рацыю
wellhead  n. крынца (таксама перан.)
well-heeled  adj. infml багаты, заможны
well-informed  adj. добра праінфармаван
 ы; from well-informed sources з надзейных крынц
wellington  n. гумавы бот
well-intentioned  adj. як дзейнічае з лепшымі намерамі; He is well-intentioned but not very good at getting things done. Ён
мае добрыя намеры, але ў яго не ўсё атрымліваецца.
well-kept  adj. дагледжаны; Their
house is always well-kept. Яны заўжды добра
даглядaюць свой дом.
well-known  adj. шырокавядомы,
славуты, слынны, знакамты, папуляр ны; It is
a well-known fact. Гэта ўсім вядомы факт.
well-mannered  adj. fml вых аваны,
з добрымі манерамі
well-meaning  adj. добразычлвы, з
добрымі намерамі
well-meant  adj. зроблены абосказаны з добрымі намерамі
well-off  adj. забяспечаны, заможны;
well-off for books поўнасцю забяспечаны кнгамі; He’s well-off. Яму шанцуе.
well-preserved  adj. як добра захаваўся (асабліва пра чалавека)
well-paid  adj. якдоб
 ра аплачваецца
well-read  adj. начытаны; She’s wellread in history. Яна добра ведае гісторыю.
well-rounded  adj. 1. поўны, кругленькі (пра чалавека) 2. усебакова адукаваны; a well-rounded education шырокая адукац
 ыя
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werewolf
well-spoken  adj. сказанае правільна; 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 рэпутацыю ў дзяржаўных колах.
well-thumbed  adj. зацухмолены,
зашмальцаваны (звычайна пра кнігі)
well-timed  adj. своечасов ы; слушны, дарэчны; well-timed remarks слушныя
заўвагі
well-to-do  adj. заможны, багат ы;
a well-to-do family замож
 ная сям’я
well-tried  adj. правер аны, выпрабаваны; well-tried methods правераныя мет ады
well-turned  adj. fml адточ
 аны;
a well-turned phrase гладкая фраз а; well-turned verses адточаныя вер шы
well-wisher  n. добразычлвец,

добразычлўца; дабрадзей

well-worn  adj. знош
 аны, стаптаны;
well-worn phrases збтыя фраз ы
welsh  v. infml, derog. 1. знкнуць

не
заплацўшы

(доўг) 2. не стрымац
 ь абяцанне;
Are you going to welsh on me? Ці не думаеш
ты ашукаць мяне?
Welsh1  adj. валйскі; Welsh cattle валйская парода жывёл
Welsh2  n. валйская мов а; the Welsh валйцы
Welshman  n. (pl. -men) валец, ураджэнец Вал іі
Welsh rarebit  n. BrE грэн
 ка з сырам
Welshry  n. 1. час тка гор ада, насел еная
пераважна валйцамі (у Валіі або Англіі) 2. валйскае паходжанне, валйская нацыянальнасць
Welshwoman  n. (pl. -women) валйка, ураджэн
 ка Валіі
welt  n. 1. рант (абутку) 2. след, паласа
(ад удару); рубец, шрам (ад раны)
welter  n. fml (of) сумбур, бязладдзе;
блытанна, неразбярыха, хаос; a welter of
confused ideas блытанна ў думках
wench  n. dated or joc. дзеў ка
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

west
west1  n. зах ад; in the west на захадзе; to
the west of на зах ад ад; the West заходнія
штаты ЗША
west2  adj. заходні; a west wind заходні вецер; the West Country графствы, якя размяшчаюцца на паўднёвым захадзе ад Лондана
west3  adv. (of) на захад (ад); на захадзе
(ад); face west выглядаць на захад (пра акно);
due west прама на захад; The wind blows west.
Вецер дзьме з захаду.
westbound  adj. як накіроўваецца
на захад; westbound trafﬁc тран
 спарт заходняга напрамку
West-End  n. the West-End УэстЭнд (фешэнебельная частка Лондана)
West-Ender  n. жыхар Уэс т-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 заходні канец вос трава
Westminster  n. Уэстмнстэр (раён
у цэнтры Лондана); Westminster Abbey
Уэстмнстэрскае абацтва; Westminster Palace Уэстмнстэрскі палац
westward(s) () adj., adv. заход
 ні; на
захад; westward of smth. на захад ад чаго-н.
wet1  n. 1. вльгаць,

сырасць 2. : the wet
дажджлвае надвор ’е; Come in out of the wet.
Уваходзьце, не стойце пад дажджом. 3. BrE,
derog. нікчэмны чалавек
wet2  adj. 1. мок ры, вільгот ны, сыры; “Wet
paint” «Aсцярожна, пафарбаван
 а» (надпіс);
wet with rain мокры ад дажджу; grass wet
with dew рос ная трава; wringing wet вел ьмі
мокры; хоць выціскай
 ; He is dripping wet. Ён
прамок навылёт; like a wet rag як мок рая ануча; wet through to the skin прамоклы навылёт
2. дажджлвы, сыры; the wet season дажджл-
вая пара года 3. рэдкі; wet mud рэд
 кая гразь
♦ (still) wet behind the ears infml, derog. ≅
малакона губах не абсох ла
wet3  v. (wet or wetted) мачыц
 ь ♦ wet one’s
whistle infml, dated прамачыц
 ь горла; wet
the/one’s bed пакутаваць на начное нетрыванне мачы
wet blanket  n. infml зануд
 а, нэн
 дза
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whatever
wet ﬁsh  n. свеж
 ая рыба
wetland  n. моцна забалоч
 аная зямля
wet nurse  n. мамка, нянька, кармліца

wet suit () n. касцюм для падвод
 нага
плавання
we’ve  скар. ад we have
whack1  n. infml 1. моц
 ны ўдар; гук удару
2. (at) спроба; I had a whack at the problem.
Я спрабаваў вырашыць праблему. 3. BrE доля;
go whacks увайсцў дол ю (з кім-н.)
whack2  v. infml моцна біць; разбць, пабць
(пра спаборніцтвы)
whacking  adj. BrE, infml велічэзны;
a whacking lie неверагод
 ная хлусня
whale1  n. кіт; a bull whale кіт-самец; a cow
whale сам
 ка кіта ♦ have a whale of a time
infml бавіцца, весялцца; a whale for work
заўзяты працаўнк; a whale of a fellow выдатны хлопец
whale2  v. паляваць на кітоў , лавць кітоў
whalebone  n. кітов ы вус
whaler  n. 1. кіталоўнае суд
 на 2. кіталоў , кітабой

whaling  n. паляван
 не на кітоў ; кітабой
 ны промысел
wham1  n., interj., infml удар; бух (гук
удару); Wham! The car hit the wall! Бух! Машына ўрэзалася ў сцяну!
wham2  v. infml моцна біць, удараць; ударацца; The car whammed into the stone. Машына 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 працуеце?; What’s the time? Каторая гадзіна?; What
books do you want? Якія кніжкі вам патрэбны? ♦ and what not infml і чаготол ькі не было; 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 гэтага?; what’s
what? infml што да чаго?
what-d’you-call-it  n. infml як гэта 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 абошто-н. падобнае
whatever2  adv. : There is no doubt
whatever. Няма ніякага сумневу.

whatnot
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whatnot  n. infml усякая ўсяч
 ына;
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. пшанца;
 spring wheat яравая
пшанца; winter wheat азмая

пшанца; wheat
bran пшанчнае

вотруб’е
wheatcake  n. AmE аладка, блін
wheaten  adj. пшанчны;

колеру пшанцы
wheat grass  n. bot. пырнік
wheatmeal  n. пшанчная мукагруб
 ага памолу
whee  interj. здорава!; ура!
wheedle  v. derog. (out of) выманьваць
(у каго-н.); падлзвацца, падлабуньвацца; wheedle smb. into doing smth. ліслва заахвоц
 іць
каго-н. зрабць што-н.
wheel1  n. 1. кола; landing wheels шас
(самалёта) 2. руль; штурвал; at/behind the
wheel за рулём (таксама перан.) ♦ put a spoke
in smb.’s wheel каму-н. шостку падкідаць;
ставіць палкі ў колы; wheels within wheels
складаная ўзаемасувязь (інтарэсаў)
wheel2  v. 1. кацць (тачку) 2. апсваць
круг, кружляц
 ь; Seagulls wheeled in the air
above. Чайкі кружыліся ў небе. 3. ехаць на
веласіпед
 зе ♦ wheel and deal infml чынць

справы; рабць махінацыі
wheel round  phr.v. паварочваць;
паварочвацца кругом

wheelbarrow  n. тачка
wheelchair  n. крэсла-катал ка; інвалдная каляска
wheeler-dealer n. infml верхавод,
заправла; дзялец
wheelie  n. infml язда на зад
 нім коле веласіпеда абоматацыкла (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 задышкаю
whelp1  n. zool. шчанюк, шчаня, шчанё
whelp2  v. fml шчанцца
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
здзіўленне); Whenever will he arrive? І калі ж
гэта ён прыедзе?

while
whenever2  conj. усяк і 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. месцазнаход
 жанне; Do you know his whereabouts? Ты ведаеш,
дзе ён?
whereas  conj. а; тады як; She is always ailing, whereas he is never ill. Яна заўжды хварэе, а ён – здаровы.
whereby  adv. fml чым; у адпаведнасці
з чым, на аснове чаго
wherefore  n., adv. прычына; з якое
прычын
ы
wherein  adv., conj. fml там, дзе
whereof  conj. dated пра што, пра яког а
whereupon  conj. fml у якм,
 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 неабходныя срод
 кі; грошы; I haven’t the wherewithal to continue my journey. У мяне няма
грошай, каб прадоўжыць падарожжа.
whet  v. 1. вастрыць (нож) 2. абвастраць
(пачуццё); whet one’s appetite выклікац
ь
апетыт
whether  conj. ці; або, альбо; Ask him
whether he’ll come. Cпытайцеся ў яго, ці прыeдзе ён; whether ... or not так ці інак ш; ва
ўсякім раз е; Whether you like it or not we must
be there. Xочаш ты ці не, але мы павінны
быць там.
whetstone  n. тачыльны камень, тачылка
whew  interj. уф!; ух!; ф’ю! (выражае
здзіўленне, стомленасць і да т.п.)
whey  n. сыров атка
which  pron. катор ы; як, што; I can’t tell
which is which. Я не магу адрозніць адно ад
другога.
whichever  pron. якб ні, любы; Whichever 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 зацяжак.
while1  n. час, прамежак часу; for a while
на ней
 кі час; in a little while хутка; a little/long

while
while ago нядаў на/даўно♦ once in a while часам, ншы раз; quite a while давол і 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. хаця; while I admit хацяя і дапускаю
while away  phr.v. бав іць, праводзіць (час)
whim  n. капрыз; дзівацтва; whims of fate
капрызы лёсу
whimper  v. хныкаць, скуголіць; ныць;
скавытаць (пра сабаку)
whimsical  adj. fml выч
 варны; капрыз ны, наравсты
whine  v. 1. скавытаць (пра сабаку)
2. ныць; скуголіць 3. наракаць, скардзіцца
ь
whinny  v. цха
 (і)ржац
whip1  n. 1. бізун, пуга 2. парламенцкі
партыйны арганізатар, кіраўнк фрак цыі 3. узбтыя вяршк, крэм і да т.п.
ь
whip2  v. 1. сцябаць, хвастаць, лупцавац
2. узбіваць (вяршкі, смятану і да т.п.) 3.
(і)рвацца, кідацца
whip on  phr.v. падганяць
whip through  phr.v. infml прабірацца; We whipped through customs very quickly.
Мы прайшлі праз мытню вельмі хутка.
whip up  phr.v. распальваць (пачуцці); расшавельваць (чалавека)
whiplash  n. 1. рамен
 ь абовяроў ка пугі; work under the whiplash працаваць з-пад
пугі 2. удар (бізуном, пугай)
whippersnapper  n. infml, dated
саманадзейны хлопец; малакасос
whipping boy  n. казёл адпушчэння
whip-round  n. BrE, infml збор грошай; His mates had a whip-round for him. Сябры сабралі для яго грошы
whirl1  n. 1. кручэнне, кружэнне, вярчэнне
2. віхор; завіхрэнне; вір 3. галавакружэнне;
His brain was in a whirl. Ён не мог сабрацца
з думкамі.
whirl2  v. 1. вярцець; вярцецца 2. круцць;
круццца; Leaves whirled in the wind. Лісце
кружылася на ветры. 3. пранoсіцца, імчацца;
калясць 4. быць збянтэжаным; кружыцца
(пра галаву)
whirlpool  n. 1. вір, вадаварот 2. джакузі
whirlwind  n. віхор, ураган; a whirlwind of applause бура апладысментаў
whirr  v. 1. гусц, гудзець (пра насякомых)
2. шумець; пранос іцца з шум
 ам (пра машыну)
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white
whisk1  n. 1. венічак, мяцёлка 2. памахванне (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. бакенбарды, бакі 2. вусы (у жывёл)
whiskey  AmE = whisky
whisky  n. вскі; whisky and soda вскі
 з
сод
 авай
whisper1  n. 1. шэпт; шаптанне; speak
in a whisper/in whispers гаварыц
 ь шэптам
2. pl. whispers чуткі; погаласкі; a whisper of
scandal плёткі 3. lit. шапацен
 не; шор ах (лісця)
whisper2  v. 1. шаптац
 ь; шаптац
 ца; гаварыць шэптам; He whispered a word in my ear.
Ён шапнуў нейкае слова мне на вуха. 2. lit.
шамацець, шапацец
 ь, шалясцец
 ь (пра вецер,
дрэвы і да т.п.); The wind was whispering in
the leaves. Лісце шапацела на ветры.
whispering campaign  n. паклёпніцкая кампанія
whistle1  n. 1. свіст; give/blow a whistle
свснуць 2. свісток ; a penny/tin whistle свістулька 3. infml горла, глот ка ♦ as clean/as
clear/as dry as a whistle першакласны, выдатны; at smb.’s whistle вар та толькі свснуць;
not worth a whistle нічога не вар ты, не варты
намаган
 няў; wet one’s whistle infml прамачыць горла, выпіць
whistle2  v. 1. свістаць; whistle a tune
насвстваць матыў ; The wind whistled up the
chimney. Вецер выў у коміне. 2. свснуць,
падазваць свістком; whistle for a taxi свістком падазваць такс3. пранесціся са свстам;

A bullet whistled past his head. Каля галавы
прасвістала куля. ♦ whistle in the dark падбадзёрваць сябесвстам

у цемнаце; храбрыц
 ца;
whistle for a wind infml ≅ чакаць ля мора
пагоды
whistle up  phr.v. падзывац
 ь (свістам)
whistle-blower  n. даносчык; даносчыца
whit  n. dated капелька, ёта ♦ not a whit/no
whit нічуць, нікол ькі, ан, ні на ёту; I don’t
care a whit. Мне хоць бы што.
Whit  adj. relig. : Whit Sunday Дзень Святога Духа, Пяцідзясятніца, Сёмуха; Whit
Monday Духаў дзень; Whit week тыдзень
пасляСёмухі
white1  n. 1. бялок (яйка) 2. бялок (вока);
turn up the whitеs of one’s eyes закацць вочы 3. белы колер; белая фарба 4. pl. whites

white
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белае адзен
 не 5. белы (чалавек); беласкуры
6. белы; белагвардзеец ♦ call white black называц
 ь белае чорным
white2  adj. 1. бел ы; paint white фарбаваць
у белы колер, бялць; white rice шліфаваны
рыс; white salt сталов ая соль; white hands беларучка; white as snow белы як снег, беласнежны 2. бледны; white as ashes/death блед
 ны
як смерць; white as a sheet белы як палатно;
white with rage пабялець ад лютасці; turn
white пабляднець, пабялець 3. сівы ♦ show
the white feather баяцца, маладушнічаць;
a white night бяссонная ноч; a white elephant непатрэбная рэч; hoist/show/wave the
white ﬂag здавацца, капітуляваць
whitebait  n. малёк, маляў ка; дроб
 ная
маладая рыба
white bear  n. zool. белы/палярны мядзведзь
white cell  n. physiol. бел ая крывяная
клетка, лейкацыт
white Christmas  n. снежныя Каляд
ы
white coffee  n. кава з малаком або
вяршкамі
white-collar  n. : а white-collar worker «белы каўнерык», службов ец, служачы;
white-collar jobs кантор скія пасады, «чыстая» работа
white-faced  adj. бледны, бледнатвары; white-faced with anger збялелы ад злосці
white ﬂag  n. белы сцяг (сімвал)
♦ hoist/show the white ﬂag здавацца
white frost  n. шэр ань, ней

Whitehall  n. Уайтхол (вуліца ў Лондане, на якой знаходзяцца ўрадавыя ўстановы); англйскі ўрад
white hope  n. infml асоба, на поспех якой маюцца вялкія
 надзеі
white horses  n. pl. BrE пеністыя
грабянхваль, баранчыкі
white-hot  adj. 1. распалены да белага; гарачы 2. узбуджаны; давед зены да шаленства
White House  n. the White House Белы дом (афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта
ЗША)
white lie  n. нявнная хлусня
white man  n. (pl. -men) беласкуры
чалавек
white meat  n. белае мяс а (кураціна,
цяляціна і да т.п.)
whiten  v. 1. бялць,
 адбел ьваць 2. стаць
белым, пабялец
ь

who
White Paper  n. урадавы інфармацыйны дакумен
 т па якм-н. пытанні (у Вялікабрытаніі)
white sauce  n. бел ы соус (з масла,
мукі і малака)
white slave  n. «бел ая рабыня», прастытут ка (асабліва паднявольная)
white slavery  n. гандаль жанчынамі; вымушаная прастытуц
 ыя
white tie  n. белы гальштук (фрачны);
a white-tie dinner урачысты абед
whitewash1  n. 1. бяллы 2. пабел ка,
пабел 3. спроба абялць, схавац
 ь недахопы;
The report was simply a whitewash. Даклад быў
проста хлуснёй.
whitewash2  v. бялць; 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); бяллы;
вапна
whitish  adj. белават ы; бялявы; whitish
blue бледна-блактны; whitish green светлазялёны
Whitsun  n. Сёмуха і тыд
 зень пасля яе;
at Whitsun eve напярэдадні Сёмухі
Whit Sunday  n. BrE дзень Сёмухі,
дзень святой Тройцы
Whitsuntide  n. свята Сёмухі і Дух ава дня; тыдзень пасляСёмухі
whittle  v. 1. габляваць; whittle a pencil
завастрыц
 ь алов ак 2. памяншаць; зводзіць на
нішто
whittle away  phr.v. звесці на нішто; whittle away a fortune праматаць маёмасць
whittle down  phr.v. зрэзаць, пазразаць; whittle down expenses знзіць расходы, выдаткі
whiz(z)1  n. 1. свіст (кулі ў паветры)
2. infml майстар, знаўца
whiz(z)2  v. 1. свістаць; пранос іцца са св-
стам 2. круццца; кружыцца; That makes my
head whizz. Ад гэтага ў мяне кружыцца галава.
whiz(z)-kid  n. infml вундэркнд

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 вед
 аць/даведацца, хто ёсць хто

whoa
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whoa  interj. тпру! (выкрык, якім спыняюць каня)
who’d  скар. ад who had, who would
whodun(n)it  n. infml дэтэктыў (раман, 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 час ткі; the whole of the year увесь
год, цэлы год ♦ as a whole у цэлым; on the
whole наогул, увогуле; in whole поў насцю,
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 давод
 зіць да канца; ісц на ўсё;
swallow smth. whole згадзцца з чым-н. не думаючы; прыняць што-н. на веру
wholefood  n. натуральная ежа; экалагчна чыстыя прадукты
wholehearted  adj. шчыры; wholehearted repentance шчырае раскаянне; You
have my wholehearted support. Я цалкам вас
падтрымліваю.
wholemeal  n. непрасеяная мука; мукагрубага памолу
whole number  n. math. цэлы лік
wholesale1  n. аптов ы гандаль; by
wholesalе оп
 там
wholesale2  adj., adv. аптовы; оп
 там;
wholesale prices аптовыя цэн
ы
wholesome  adj. 1. карысны; здаров ы;
wholesome food здаровая еж
 а; wholesome
advice карысная парада 2. моц
 ны, поўны
здароўя; have a wholesome appearance мець
здаровы выгляд
who’ll  скар. ад who will
wholly  adv. fml цалкам, поў насцю; 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, якх; 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 рад
 асныя воклічы
whoop2   v. крычаць, выкрыкваць;
галёкаць; whoop for joy крычаць ад рад
 асці

wicked
♦ who op it up infml задумаць шум
 ную гулян ку
whoopee  interj. ух! (выражае радасць,
захапленне)
whooping cough  n. med. кок люш,
кохлік
whop  v. infml 1. аддубасіць, адлупцаваць;
адкалашмаціць 2. разбць у пух і прах
whopper  n. infml 1. грамадзіна; страшыдла; The ﬁsherman has caught a whopper. Рыбак
злавіў вeлічэзную рыбіну. 2. страшэнная
хлусня; She is telling a real whopper. Яна нахабна хлусіць.
whopping  adj. infml агромністы; велізарны; a whopping lie жахлвая хлусня
whore  n. derog. 1. прастытут ка; play the
whore распус нічаць 2. блуднца,
 распус ніца;
the whore of Babylon bibl. вавілонская распусніца
who’re  скар. ад who are
whorl  n. 1. віток, завітушка (спіралі)
2. bot. пучок лсця,

квет ак на канцысцябла
whortleberry  n. bot. яг ада чарнцаў

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» (кароткі біяграфічны даведнік пра сучасных выбітных дзеячаў) 2. (w.w.) біяграфічныя звесткі; 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 wherefore. 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! (выражае здзіўленне); Why, it’s you! Глянь! Кагоя
бач
 у! 2. (ды) ну, няўжо? (выражае нецярпенне); Why, sure! Ну, вядома ж!
wick  n. кнот ♦ get on smb.’s wick надакучац
 ь, назаляц
 ь каму- н.
wicked1  n. : the wicked грэшнікі; бязбожнікі ♦ (there’s) no peace for the wicked
нямаспакою грэш
 нікам
wicked2  adj. 1. дрэнны; злы, ліх, грэшны; wicked designs каварныя задумы; wicked

wickedness
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climate цяжкі клмат 2. небяспечны; шкодны,
зламысны; a wicked blow удар у спну;
а wicked sense of humour зласлвы гумар
wickedness  n. 1. зласлвасць;

кеп
 скі
ўчынак 2. relig. грах; грэшнасць
wicker  n. хмызняк; лазняк (для пляцення); a wicker chair плеценае крэс ла; a wicker
fence пляцень
wickerwork  n. пляцёнка (пра кашы, крэслы)
wicket  n. 1. брамка, веснічкі 2. варотцы
(у крыкеце) ♦ operate on a political wicket
весці палітычную гульню
wicketkeeper  n. ігрок, што стаць

на варотцах (у крыкеце)
wide1  n. 1. poet. прастора, шыр, шырыня
2. the wide infml увесь свет ♦ broke to the
wide без капейчыны ў кішэн
і
wide2  adj. 1. шырокі; be two feet wide
мець шырыню ў два футы 2. прасторны; вeлічэзны, вялзны; the whole wide world увесь
(белы) свет ♦ wide of the mark мма цэлі;
give smb. a wide berth трымацца наводдаль
ад каго-н.
wide3  adv. 1. шырока; цалкам; Open the
window wide, please! Адчыні акно насцеж,
калі ласка! 2. далёка; wide apart на вялкай

адлегласці адзн
 ад аднаго; wide of the truth
далёка ад праўды ♦ with wide open eyes здзўлена, са здзіўленнем
wide-angle lens  n. pl. шырокавугольны аб’ектыў
wide-awake  adj. infml пльны; абачлівы, асцярож
 ны; be wide-awake быць напагатове
wide boy  n. infml «круты»
wide-eyed  adj. 1. наўны 2. моцна
здзўлены абоспалоханы
widely  adv. 1. шырока; widely known
шырокавядомы; He travelled widely. Ён шмат
ездзіў. 2. далёка, на вялкай адлегласці; з вялкімі прамеж
 камі; widely scattered раскданыя далёка адзн ад аднаго3. значна, моцна; differ widely рэзка разыходзіцца (у поглядах, думках і да т.п.)
widen  v. 1. пашырац
 ь; пашырац
 ца 2. расшыраць; расшырацца; widen one’s knowledge пашыраць сваеведы
wide-ranging  adj. шырокі, вeлічэзны, шырокамаштаб
 ны; wide-ranging studies шырокія даследаванні
widespread  adj. шырокараспаўсюджаны; шырокараспасцёрты; a widespread
opinion пераважная думка

wild apple
widgeon  n. zool. качка-свіяз ь
widow1  n. удава; become a widow
аўдавець
widow2  v. fml рабць
 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 мет раў шырынёю; a width of cloth пол ка,
столка (тканіны)
wield  v. валодаць, мець у руках; wield
an axe працаваць сякераю; wield power трымац
 ь у свах руках уладу; wield the pen быць
пісьмен
 нікам
wiener  n. AmE сасска
wife  n. (pl. wives) жон
 ка; take a wife жанцца; take to wife узяц
 ь за жонку ♦ all the
world and his wife joc. увес ь свет, усе
wig  n. 1. парык 2. AmE, slang галава,
мазг♦ blow one’s wig шалец
ь
wigging  n. BrE, infml лупцоў ка, наганяй; строгая вымова; give smb. a good wigging
доб
 ра каму- н. выгаварыць; даць каму-н. наганяй
wiggle  v. infml 1. пагойдваць; пагой
 двацца; пахстваць; пахствацца 2. круцць; круццца; віхляцца; Stop wiggling and sit still! Перастань віхляцца, сядзі ціха!
wiggly  adj. infml пакручас ты, звлісты,

завлісты; a wiggly line хвал істая лнія

wigwam  n. 1. вігвам 2. хацна
wilco  (скар. ад will comply) буд
 зе
зроб
 лена
wild1  n. : the wild улон
 не прыроды; live
in the wild жыць на вол і (пра жывёл); the
wilds нет ры, гушчар
wild2  adj. 1. дзкі;
 дзікарос лы; wild
tribes дзкія
 плямёны; wild ﬂowers палявыя
квет кі 2. няўроблены, неапрацаваны; wild
land аблог а, цаліна; a wild forest першабытны лес; гушчар 3. люты, раз’юш
 аны; wild
with anger не помнячы сябе ад злосці; be
wild about smth./smb. моц
 нa захапляцца
чым-н./кім-н.; Don’t make me wild. Не гняві
мяне! 4. буйны, бурны, нястрымны; wild
applause бурныя воплескі; a wild dance шалёны тан
 ец 5. дзкі, бязглузды; фантастычны; wild plans дзівацкія план
 ы 6. разгул ьны,
разбэш
 чаны; lead a wild life гуляц
 ь напрапалую
 ; a wild party оргія ♦ run wild дзічэць (пра жывёл); разрастацца (пра пустазелле); расцбез нагляду (пра дзяцей)
wild apple  n. яб
 лыня-дзчка

wild camomile
wild camomile  n. bot. дзкі
аболекавы рамонак
wildcat  adj. 1. рызыкоўны; незаконны, недазвол ены; a wildcat strike нелегальная забастоўка (без дазволу прафсаюза) 2. фантастычны; wildcat schemes дзівац
 кія, няздзейсныя планы
wilderness  n. пустын
 я; дзкая мясцовасць; глуш; а voice in the wilderness bibl.
крык адзінокага ў пустыні
wildﬁre  n. пажар; вялкае полымя
♦ spread like wildﬁre ≅ распаўсюджвацца з
хуткасцю маланкі
wildfowl  n. pl. дзкія птушкі
wild ﬂower  n. палявая аболясная
кветка
wild goose chase  n. марнае імкненне (да чаго-н.); пагоня за недасягальным;
хімер а
wildlife  n. жывая прырода (лес, поле, акіян і іх насельнікі); the conservation of
wildlife ахова прыроды; a wildlife sanctuary
запавед
 нік, заказнік
wild rose  n. bot. шыпшына
wild strawberry  n. bot. ягада
сунц (лясных)
Wild West  n. : the Wild West Дзкі
Захад; ﬁlms about the Wild West каўбойскія
фльмы, вестэрны
wiles  n. pl. хтрыкі, выкрутасы, выкруты;
the wiles of the devil д’ябальскае каварства
wilful  аdj. 1. абдум
 аны, свядомы; наўмысны; a wilful murder наўмыснае забойства 2. наравсты, капрызны, натурысты; a wilful child капрызнае дзіцё
will1  n. 1. воля, сла волі; show great
strength of will паказаць вялкую

слу
 волі;
lack of will бязвол ле; by force of will слаю
волі 2. жаданне, намер; a will to live воля да
жыцця 3. завяшчанне; one’s last will and
testament апошняя воля (юрыдычная формула ў завяшчанні); make one’s will рабць завяшчанне ♦ at will кал захочаш; дастатков а,
уволю; at one’s own sweet will кал ўздум
 аецца; 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, адчыніце акно. 2) (азначае жаданне); Do as you will.
Рабіце, як хочаце. ♦ if you will з ваш
 ага дазволу; come what will няхай будзе, што будзе;
што будзе, тое буд
 зе
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win
will3  v. fml 1. жадаць; паказ ваць 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)
завяшчац
ь
willful  AmE = wilful
willies  n. pl. infml the willies перапалох;
нервов ыя дрыжыкі; The news gave me the
willies. У мяне рукі і ногі затрэсліся ад навіны.
willing  adj. 1. гатов ы; згодны; be willing
быць згодным (зрабіць што-н.); willing or
not хоч
 аш не хочаш 2. добраахвот ны, дабравол ьны; willing obedience свядом
 ая дысцыплна 3. старанны; lend a willing hand падаць
рукудапамогі ♦ а willing horse руплвы працаўнк
willingly  adv. ахвотна, з жадан
 нем
willingness  n. гатоў насць; show willingness to please паказаць гатоўнасць дагадзць
will-o’-the-wisp  n. 1. блукаючы
агеньчык 2. ненадзейны чалавек; недасягальная мэта
willow  n. 1. вярба; a wheeping willow нцая вярба 2. бта (у крыкеце); wield the
willow іграць у крыкет
willowy  adj. гнуткі, тон
 кі; She has a
willowy ﬁgure. ≅ Яна стройная як бярозка.
will power  n. сла вол і
willy  n. infml пеніс (дзіцячы)
willy-nilly  adv. infml 1. хочаш не хочаш, вол яй-нявол яй; хоц
 ькі-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, нкнуць; The plants were
wilted by the heat. Расліны завялі ад спякоты.
2. занепадац
 ь духам; Why are you wilting?
Чаго ты павесіў нос?
wily  adj. хтры,

кавар ны; as wily as a
fox хтры як ліса; a wily old bird infml хітрэц
,
хітрун; хітрух а
wimp  n. infml, derog. баба (пра мужчыну); размазня, хлюп
 ік
win  v. (won) 1. перамагаць, выйграваць;
win a war выйграць вайну; win a contest перамагчыў спаборніцтве; win a prize атрымаць
прыз; win at cards выйграць у кар ты; win
hands down infml атрымаць лёгкую перамогу; win a championship sport заваяваць першынство; win on points sport выйграць па
ачках ; win four goals to nil sport выйграць з
лкам 4:0 2. заслужваць; дабівацца; win

wince
respect заваявац
 ь паваг у; win compassion выклікаць спачуван
 не ♦ win free выбрацца з цяжкага становішча; win one’s spurs fml дасягнуц
 ь славы; win or lose ≅ ці пан, ці прапаў;
ці паскачаш, ці паплачаш
win away  phr.v. 1. адняць, адбць

2. выр вацца, адбцца

win back  phr.v. адваяваць, адыграць;
win some money back адыграць крыху грошай; win back a territory адбць тэрыторыю
win out  phr.v. infml прабівац
 ца; пераадольваць; win out to recovery выздаравець пасляцяжкай хваробы
win over  phr.v. схілць
 (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. уздрыг ваць, здрыгацца (ад перапалоху, жаху і да т.п.)
winch1  n. tech. лябёдка; калаўрот; матавла
winch2  v. tech. паднімац
 ь з дапамогаю
лябёдкі
wind1  n. 1. вецер; a gust of wind парыў
ветру; a high/strong wind моц
 ны вец
 ер; a fair/
favourable wind спадарожны вецер; an adverse/contrary/head/foul wind сустрэчны вецер; beforе/down/ with the wind са спадарож
ным ветрам; up/into/on the wind суп
 раць ветру; in the eye/teeth of the wind прама супраць ветру; The wind falls/rises. Вецер
сціхае/узмацняецца. 2. дыханне; lose one’s
wind запых ацца, засапцся;
 recover one’s wind
аддыхацца 3. пах; слых; намёк; What’s in the
wind? Што адбываецца? 4. пустыя словы, балбатня; Their promises are but wind. Іх абяцанні – пустыя словы. 5. med. (кішэч
 ныя) газы;
метэарызм 6. the winds mus. духавыя інструменты ♦ get/catch wind of smth. infml пранюхаць што-н., пачуць што-н. носам; cast/ﬂing/
throw smth. to the wind адкнуць

што-н.;
talk/preach to the wind(s) кідаць словы на вецер; gone with the wind якпрапаў бясследна;
тое , што засталося ў мінулым; get/have the
wind up перапалохацца; put the wind up
smb. напужаць каго-н.; ﬁnd out which way
the wind blows паглядзец
 ь, кудывецер дзьме;
catch the wind in a net ≅ лавць
 вецер у полі;
чэр паць вадурэшатам; like the wind хут ка як
вец
 ер; to sow the wind and to reap the
whirlwind пасееш вецер – пажнеш
 буру
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window bar
wind2  v. (wound) 1. вцца (пра дарогу,
раку) 2. матаць, намотваць; wind yarn матац ь праж
 у; wind in the line зматаць вуд
 ачку; wind a baby in a shawl захутаць дзіця ў
хустку 3. абвіваць; абдымац
 ь; She wound the
child in her arms. Яна моцна абняла дзіця.
4. заводзіць (гадзіннік); адцягваць (струны)
♦ wind smb. around one’s (little) ﬁnger infml
≅ віць вяроў кі з каго-н.
wind back  phr.v. пераматаць
назад
wind down  phr.v. 1. спыняцца
(пра гадзіннік) 2. расслабляцца
wind forward  phr.v. пераматац
 ь уперад
wind up  phr.v. 1. закон
 чыць, завяршыць (справу) 2. infml напружваць, узбуджаць, узрушваць; Are you winding me up
to a fury? Ты што! Хочаш давесці мяне да
шаленства?
windbag  n. 1. infml, derog. пустазвон, пустамел я 2. pl. windbags мях(валынкі, аргана)
windbreak  n. ахоў ная лесапаласа,
сцяна, агароджа (ад ветру)
windbreaker  n. AmE вятроўка,
ветранепранікальная куртка
winder  n. завадная галоўка гадзн
 ніка;
ключ (ад гадзінніка, завадной цацкі і да т.п.)
windfall  n. 1. ападак 2. нечаканая
ўдача; усмешка шчасця; спадчына, што з неб
а
зваллася

windﬂower  n. bot. кураслеп, анемон
а
wind instrument  n. mus. духавыінструмент
winding  n. 1. паварот, выгін; звліна,

завліна 2. намот ка, перамотка; in winding
скручаны; out of winding раскручаны
windlass  n. tech. лябёдка, калаўрот
windless  adj. бязвет раны; a windless
day цхі
 дзень
windmill  n. ветраны млын; вятрак
♦ tilt at/ﬁght windmills змагацца з ветранымі
млынамі, быць донкіхот ам; 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 аканцы 2. акно, акенца (частка экрана дысплея ў камп’ютары) ♦ ﬂy/go out of the window infml
знкнуць, зматац
 ца
window bar  n. шпінгалет, заш
чапка

window box
window box  n. скрынка для кветак (за акном)
window dressing  n. 1. афармленне, упрыгожванне вітрын 2. перабольшванне; 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 window-shopping разглядаць вітрыны крамаў
window sill  n. падаконнік
windpipe  n. anat. дыхальнае горла,
трахея
windproof  adj. ветранепранікал ьны; a windproof suit ахоўны касцюм
windrow  n. валок скошанай травы
windscreen  n. ветравое шкло
windsсreen wiper  n. ачышчал ьнік ветравог а шкла, «дворнік»
windshield  n. AmE = windscreen
windstorm  n. віхор; віхур а
windsurfer  n. 1. парус (для віндсерфінга) 2. чалавек, як займаецца віндсерфінгам
windsurﬁng  n. sport віндсерфінг;
парусны спорт
windswept  adj. незакрыты ад ветру; windswept hair валасы, якя раскудлач
 ыліся ад вет ру
wind-up  n. infml страх, нервовае ўзрушэнне
windward  adj., adv. накіраваны супраць ветру; sail to windward плысці пад вецер
windy  adj. 1. ветраны (дзень, надвор’е
i да т.п.); a windy plain раўнна, якую прадзімае вец
 ер 2. infml, dated баязлвы; напужаны; She is a bit windy about staying alone in
the house. Яна крыху пабойваецца заставацца
адна дома. ♦ Windy City AmE «Горад вятроў» (Чыкага); keep on the windy side of the
law трымацца далей ад палцыі, улады і да т.п.
wine1  n. 1. віно; green/new wine маладое
віно; thin wine кепскае віно; Adam’s wine
joc. вада2. налўка, настойка; made wine дамашняя настойка 3. цёмна-чырвоны кол ер,
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 слав у, як мае быць
wine bar  n. бар
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winnow
wine cellar  n. внны склеп
winery  n. вінароб
 ны завод

wine glass  n. чар ка; келіх, фужэр;
бакал
wine press  n. давльны прэс для вінаграду, давльня

wing1  n. 1. крыло (самалёта, птушкі,
млына і да т.п.) 2. флгель,

крыло (дома)
3. mil. фланг 4. групоўка, крыло; the radical
wing of the Labour Pаrty радыкальнае
крыло лейбарысцкай пар тыі 5. pl. the wings
кулсы
 (у тэатры) 6. sport фор вард; a left
wing левы нападаючы ♦ (wait) in the wings
чакаць за кулсамі

выхаду на сцэн
 у; чакаць
зручнага моманту; be on the wing лятаць;
быць у палёце; take wing адлятаць; under
smb.’s wing пад чыёй-н. апекай
wing2  v. 1. ляцець; рассякаць паветра;
ляцец
 ь на самалёце; A bird wings the sky.
Птушка лятае ў паднябессі. 2. раніць у крылоабоў руку; wing a bird падстрэліць птушку ♦ wing it infml імправізаваць
wingchair  n. крэс ла, фатэль з падгалоўнікам
wing commander  n. падпалкоўнік авіяцыі (у Вялікабрытаніі)
winger  n. sport нападаючы; a right
winger правы нападаючы
wingless  adj. бяскрыл ы (асабліва пра
насякомых)
wingspan  n. размах крылаў; a bird
with a two-foot wingspan птуш
 ка з размахам
крыл аў у 2 футы
wink1  n. 1. мірган
 не; give a wink падміргнуць; without a wink і вокам не міргнуўшы 2. міг; in a wink мгам,

у адзн
 мом
 ант,
у адноімгнен
 не ♦ have/take forty winks крыхупаспац
 ь, падрамаць; not a wink ні кроплі;
not get/have a wink of sleep, not sleep a wink
не звес ці вочы
wink2  v. 1. міргаць, маргаць, моргаць;
перамргвацца;

wink at smb. падмргваць каму- н. 2. мігаць, мігацець, мігцец
 ь; wink at
smth. глядзец
 ь на што-н. скрозь пал ьцы
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, пер шы прызёр;
лаўрэат (конкурсу, спаборніцтва і да т.п.)
winnings  n. pl. выйгрыш; выйгрышныя грош
 ы
winnow1  n. веялка, ар фа

winnow
winnow2  v. арфаваць, веяць (зерне);
прасяваць, прасейваць; winnow truth from
falsehood аддзяляць праўду ад няпраўды
winnower  n. арфа
winnowing machine  n. = winnower
winsome  adj. fml прыемны, прывабны; абаяльны
winter1  n. зіма; in winter зімою, узмку;

last/next winter леташняй/наступнай зімою;
a green winter бясснеж
 ная зіма; in the dead
of winter глыбокаю зімою
winter2  v. зімаваць, праводзіць зіму;
the birds wintering in the south птушкі, якя
зімуюць на поўдні
winter cherry  n. bot. фізал іс
winter crop  n. азміна, азмая культура
winter-hardy  adj. зімастой
 кі, марозаўстойлівы (пра расліны)
winterize, BrE -ise  v. уцяпляць, падрыхтоўваць да зімы(дом, машыну і да т.п.)
wintertime  n. зімовы час, змняя
пара; in wintertime зімою, у змні час
wintry  adj. 1. змні; халод
 ны; мароз ны
2. няветлівы; a wintry smile няветлівая ўсмешка; a wintry welcome халодны прыём
wipe1  n. выціранне; give smth. a wipe выцерці што-н.
 ь; wipe one’s
wipe2  v. выціраць, сцірац
eyes выціраць слёзы; wipe smth. clean/dry
выціраць што-н. насуха ♦ wipe the ﬂoor with
smb. infml ≅ сцерці каго-н. у парашок, збіць на
гор кі яблык; wipe off the face of the earth
сцерці з твару зямл; wipe the slate clean пачаць усё спачатку; забыць пра былое
wipe away  phr.v. сціраць, выціраць
wipe down  phr.v. змываць
wipe out  phr.v. 1. выціраць 2. змываць (абразу) 3. знішчаць
wipe up  phr.v. 1. падціраць 2. выціраць (посуд)
wiper  n. = windscreen wiper
wire1  n. 1. дрот; пров ад; elastic wire спружына з дроту 2. infml тэлеграма ♦ a live wire
жвавы чалавек; be on wires быць як на іголках/на шыле/на цвіках/на шпльках;

get one’s
wires crossed infml пераблытаць, няправільна
зразумець
wire2  v. 1. звязваць дротам 2. рабць

электраправодку; wire a house for electricity
правесці ў дом электрычнасць 3. infml тэлеграфавац
 ь, пасылац
 ь тэлеграфам (грошы)
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wish
wire-cutters  n. pl. tech. кусач
 кі
wire-dancer  n. эквілібрыс т на
дроце; канатаходзец
wired television  n. кабельнае
тэлебачанне
wire-haired  adj. з шор сткай поўсцю абовоўнаю
wireless  n. dated рад
 ыё; a broadcast
by wireless перадача па рад
 ыё
wire netting  n. драцяная сетка
wiretapping  n. перахват тэлефонных паведамленняў; праслухоўванне тэлефон
 ных размоў
wiry  adj. 1. гнуткі і моцны як дрот;
wiry hair валасыяк (кручаны) дрот 2. вынос лівы; цягавты; жыл істы
wisdom  n. 1. мудрасць, прамудрасць;
the Book of Wisdom bibl. Кнга прамуд
 расці
Cаламона; Years bring wisdom. Мудрасць прыходзіць з гадамі. 2. fml разваж
 насць; здаров ы
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
паразумнец
 ь ♦ be wise after the event па часе
розум мае; розум прыходзіць па шкодзе; be/
get wise to smb./smth. infml давед
 аццa пра
каго-н/што-н.; put smb. wise to smth. infml
растлумач
 ыць што-н. каму-н.; (as) wise as an
owl мудры як сава
wisecrack  n. infml жарт, досціп;
шпль
 ка, саркастыч
 ная заўваг а
wise guy  n. infml, derog. усёвед, усёзнайка; разумнік
wisely  adv. мудра, разваж
 на, разум
 на
wiseman  n. (pl. -men) 1. мудрэц
2. знахар ; маг; астролаг
wise up  phr.v. infml (to) зразумец
 ь,
сцяміць (што-н.)
wisewoman  n. (pl. -women) 1. знахарка 2. варажбтка,

варожка; бабка-павітух а
wish1  n. 1. жаданне; пажаданне; with best
wishes for a happy New Year з найлепшымі
пажадан
 нямі на Нов ы год; Give her my best
wishes. Перадай ёй мае найлепшыя пажаданні. 2. воля, загад; disobey smb.’s wishes
пайсц суп
 раць чыёй-н. волі; do smth. at
smb.’s wish рабць што-н. паводле загаду; выконваць чый-н. загад ♦ the wish is father to
the thought людзі ахвотна вер аць таму, чаму
хочуць вер ыць; your wish is my command
fml or joc. тваё слова – закон для мяне

wish
wish2  v. 1. (for) жадаць, хацець; I wish
I were dead. Проста жыць не хочацца.
2. шкадавац
 ь; I wish you had told me about it.
Шкада, што ты не сказаў мне пра гэта. 3. зычыць; wish smb. a happy birthday віншавац
ь
каго-н. з днём нараджэння; (just) as you wish
як хочаш; wish smb. well/ill жадаць каму-н.
дабра/лха
wishful  adj. fml жаданы; It’s only wishful thinking. Гэта ўсяго толькі падман, бо так
хочацца.
wishy-washy  adj. infml, derog. 1. вад
кі, слабы, вадзянсты

(пра напой) 2. слабы,
нерашучы; a wishy-washy liberal нерашуч
ы
ліберал
wisp  n. 1. жмуток; пучок; a wisp of hair
пасмач
 ка валасоў 2. нешта кволае; a wisp of
a girl тоненькае дзяўчо; не дзяўчо, а саломінка
wispy  adj. 1. тонкі як дымка; wispy
clouds лёгкія аблокі 2. рэд
 кі (пра валасы)
wisteria  n. bot. гліцынія
wistful  adj. 1. задумен
 ны (выгляд)
2. сумны, смут ны, тужлвы, журботны (погляд, усмешка i да т.п.)
wistfully  adv. задуменна; сумна; журботна
wit  n. 1. розум; quick wit кемлівасць; wit
and wisdom розум і мудрасць; dull wit тупасць 2. дасцпнасць

♦ be at one’s wits’ end
быць збянтэжаным, быць у тупіку; collect/
gather one’s wits супакойвацца; be scared/
frightened/terriﬁed out of one’s wits напужац
ца да смерці; live by/on one’s wits выкручвацца; be out of one’s wits страціць роз ум,
звар’яцець, з’eхаць з глузду
witch  n. 1. ведзьма, вядзьмарка; an old
witch старая карга 2. чараўнца,
 чарадзей
 ка;
знахарка
witchcraft  n. вядзьмарства; чар ы,
чараўнцтва;

чорная магія
witchdoctor  n. знахар, шаптун
;
чараўнк
witch-hunt  n. адшукванне і цкаванне асобаў, якя звязаны з нячыс таю слаю;

«паляванне на вед
 зьмаў», праследаванне іншадумцаў
with  prep. 1. з/ca; раз ам з; сярод; work
with smb. працаваць з кім-н.; go with the
times не адставац
 ь ад часу; in company with
разам з; with each оther адзн
 з адным
 ; stay
with one’s parents жыць у бацькоў 2. (перадаецца тв. скл.) за; на; cut with a knife pэзаць нажом; see smth. with one’s own eyes ба-

753

within
чыць на свае вочы; buy smth. with money
купць
 што-н. за сваегрошы; decorated with
ﬂowers упрыгожаны квет камі; covered with
snow пакрыты снег ам 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 месца) у; Leave the key with the neighbour. Пакінь
ключ у суседа. 6. (паказвае адносіны да чаго-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
afraid I’m not quite with you. Баюся, што не
разумею цябе.
withdraw  v. (withdrew, withdrawn)
1. прымац
 ь, здымаць; адклікаць; withdraw
one’s eyes адвод
 зіць погляд 2. fml забіраць
назад
 , адмаўляцца; withdraw one’s promise
адмаўляцца ад свайго абяцання; withdraw a
motion зняць прапанову 3. адасабляцца, адступац
 ь (пра войскa); withdraw from action
выходзіць з бою

withdrawal  n. (from) 1. адмаўленне
(ад); адступлен
 не; выхад (з дагавору, выбараў і да т.п.) 2. адвыканне (ад курэння, наркотыкаў і да т.п.)
withdrawn1  p.p. → withdraw
withdrawn2  adj. замкнёны, зацят ы
(пра чалавека)
withdrew  past → withdraw
wither  v. 1. вянуць, сох нуць; The ﬂowers
withered in the heat. Кветкі завялі ад cпякоты.
2. знікац
 ь, адыходзіць; Her beauty withered.
Яе прыгажосць знікла. 3. спапяляць (позіркам)
withered  adj. высахлы, завялы; зачахлы, змарнел ы
withering  adj. пагар длівы; злы (погляд); a withering remark жор сткая заўвага
withers  n. pl. загрывак, карак
withheld  past, p.p. → withhold
withhold  v. (withheld) fml 1. стрымліваць; стрымлівацца; withhold one’s consent
не даваць згод
 ы 2. утрымліваць, затрымліваць; withhold one’s information утой
 ваць
інфармацыю
within1  adv. fml 1. усярэдзіне, унутры;
from within знутры 2. у душы, у думках;
keep one’s thoughts within затойваць свае
думкі
within2  prep. 1. у меж
 ах (пра час i адлегласць); There is a hut within a mile from

without
here. За мілю адсюль стаіць хатка. 2. у, па;
live within one’s income жыць па свах сродках; keep within the law не выходзіць за межы закону 3. fml унутры; within the building
унутрыдома
without  prep. 1. без; without delay/fall
неадклад
 на, зараз жа; абавязкова; He left
without saying a word. Ён паехаў, не сказаўшы ні слова; it goes without saying само сабою зразумела 2. dated па-за; without the city
walls па-за сценамі горада
withstand  v. (withstood) fml вытрымліваць; устойваць, супрацьстаяц
 ь; withstand
pressure вытрымліваць націск; withstand
temptation не паддавацца спакусе
withstood  past, p.p. → withstand
witless  adj. незразумелы; бязмозгі;
бязглузды; a witless idea недарэч
 ная ідэя
witness1  n. 1. сведка; відавочца; a witness for the defence/ prosecution сведка абароны/абвінавач
 вання 2. law сведчанне; паказанне сведкі; give witness свед
 чыць 3. прымета, доказ, пацвярджэнне ♦ bear witness to
smth. пацвярджаць што-н.; call to witness
выклікаць за сведку
witness2  v. 1. быць сведкам, бачыць на
сваевочы; witness the accident быць сведкам
авар ыі 2. law завяраць (дакумент, подпіс)
3. law (to) быць док азам, сведчыць; witness
to the truth of statement сведчыць аб правільнасці заявы
witness box  n. BrE месца для дачы сведкамі паказанняў
witticism  n. востры жарт, досціп,
дасцпны выраз
wittily  adv. дасцпна
wittiness  n. дасцпнасць
wittingly  adv. наўмысна, наўмысля;
знарок, назнарок
witty  adj. дасцпны;

трап
 ны; witty comments трап
 ныя каментарыі
wives  pl. → wife
wizard  n. 1. вядзьмар, вядзьмак; маг;
чараўнк; the Wizard of the North паўночны
чарадзей (пра Вальтэра Скота) 2. чалавек
з выдат нымі здол ьнасцямі, майстар; She’s a
wizard at playing the violin. Яна цудоўна іграе
на скрыпцы.
wizardry  n. вядзьмар ства; магія; чарадзейства
wk (пісьмовае скар. ад wееk) тыдзень
wobble1  n. хістанне; віхлян
 не
wobble2  v. хістаць; хістацца; віхляцца;
вадзць у бак; wobble in one’s opinion быць

754

wonder
няцвёрдым у свах по глядах; Her voice wobbled. Яе голас дрыжаў.
wobbly  adj. infml хсткі; a wobbly line
крывая лнія;

He is still a bit wobbly after his
illness. Ён усё яшчэ слабы пасля хваробы.
woe  n. fml, dated or hum. гор а, бяда; смутак, скрух а; a tale of woe сумнае апавядан
 не
woeful  adj. 1. lit. засмуч
 аны; гарот ны;
тужлвы; журботны; woeful eyes сум
 ныя вочы 2. вельмі кепскі; (той) якзасмучае; a woeful spectacle жахлвае
 відовішча
woke  past → wake
woken  p.p. → wake
wolf1  n. (pl. wolves) воўк; cry wolf паднімаць фальшывую трывогу ♦ keep the wolf
from the door перабівац
 ца, перакдвацца; змагацца 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 , аленораву не мяняе
wolf2  v. infml з’ядац
 ь; пажыраць, глытац
ь
ежу прагна
wolfhound  n. ваўкадаў
wolves  n. pl. → wolf
woman  n. (pl. women) жанчына, кабета; a woman friend сяброўка; a woman of fashion модніца; a woman of quality знатная
дама; a woman of pleasure жанчын
 а 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 сталасць; grow to/reach womanhood станавцца
сталай жанчын
 ай; сталец
 ь 2. жанчыны
womanish  adj. 1. жаночы, уласцвы

жанчыне 2. derog. жанчынападобны, бабскі
womankind  n. fml, dated жанчыны, жаночы пол
womanly  adj. жаночы; жаноц
 кі; womanly virtues жаночыя дабрадзейнасці
womanize, BrE -ise  v. распус нічаць
womanizer, BrE -iser  n. derog.
бабнік
womb  n. anat. матка
women  n. pl. → woman
womenfolk  n. 1. жанчыны, жаночы пол 2. жаночая час тка сям’, калектыву і
да т.п.
Women’s Lib  infml (скар. ад
Women’s Liberation Movement) фемінсцкі
рух за раўнапраўе жанчын

won  past, p.p. → win
wonder1  n. 1. здзіўленне; look in wonder глядзець са здзіўленнем 2. цуд, дзва


wonder
♦ do/work wonders тварыць/рабць цуд
 ы; it’s
a wonder that... дзва,
 што...; no/little wonder
that... не дзва/ма

ла дзва, што; wonders will
never cease cвет поўны цудаў
wonder2  v. 1. дзівцца, здзіўляцца, дзву давацца 2. хацець ведаць, цікав іцца; I wonder who he is. Цікава, хто ён такі; I shouldn’t
wonder if... infml не будзе дзва, кал; I wonder! Не ведаю!; Цікава! (выражае недавер,
сумненне)
wonderful  adj. цудоў ны, надзвычайны, дзівосны; How wonderful! Як цудоўна!
wonderfully  adv. fml цудоўна; дзівосна, дзўна
wonderland  n. крана
 цудаў, край
дзівосаў
wonderment  n. fml здзіўленне;
It’s a wonderment to me that he is in Spain.
Здзіўляюся, што ён у Іспаніі.
wondrous  adj. lit. цудоўны; дзўны,
дзівос ны; wondrous beauty дзівосная прыгажосць
wonky  adj. infml 1. кволы, слабы (пра
чалавека) 2. ненадзей
 ны, хсткі (пра рэч)
won’t  скар. ад will not
woo  v. 1. дабівац
 ца, дамагацца (падтрымкі, славы і да т.п.) 2. dated заляцацца; сватацца
wood1  n. 1. дрэва (матэрыял); a ﬂoоr
made of wood драўлян
 ая падлог а 2. лес, гай;
go for a walk in the wood(s) хадзць на шпацыр у лес 3. дровы; small wood галны, 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 дрэв е
woodcarving  n. разьбярства, разьбапа дрэве
woodbine  n. bot. бружмель
woodcock  n. zool. слонка, вальдшнэп
woodcraft  n. 1. умен
 не арыентавацца ў лесе 2. уменне вырабляць рэч
 ы з драўнны
woodcut  n. гравюра па дрэве, дрэварыт
woodcutter  n. дрывасек
wooded  adj. ляссты;

a wooded area/
park лесапарк
wooden  adj. 1. драўлян
 ы; a wooden
fence плот 2. нерухом
 ы, застылы; невыразны; a wooden smile застылая ўсмешка
woodland  n. лясстая мясцовасць;
woodland sсenery лясныкраявд; a woodland
choir пеўчыя птуш
 кі
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word
woodlot  n. лясныўчастак
woodman  n. (pl. -men) 1. ляснк
2. дрывасек
woodpecker  n. zool. дзяцел
wood pigeon  zool. лясныголуб, дзкі голуб
woodshed  n. дрывотнік, дрывот ня,
павець для дроў
woodsman  n. = woodman
woodwind  n. mus. драўляны духавы
інструмент
woodwork  n. 1. вырабы з дрэв а
2. сталярка ♦ come/crawl out of the woodwork infml лезці з усх шчылін; disappear/
fade into the woodwork ледзь вынесці ногі;
ледзь уцячы
woodworm  zool. шашаль
woody  adj. 1. ляссты, лясны2. дравянсты; a woody plant дравянстая раслна
3. драўляны
woof  interj. infml : woof! woof! гаў-гаў!
wool  n. 1. шэрсць, воўна; руно 2. шарсцяное валакно; шарсцяная пража; шарсцяныя нткі;
 a ball of wool клубок воўны 3. вата; валакно; willow wool лыка; poplar wool
тапалны
 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; яклунае ў аблоках
woollen  adj. шарсцяны, ваўняны;
woollen cloth сукно; woollen fabric шарсцяная тканна
woollens  n. pl. ваўняныя вырабы
woolly1  n. шарсцянысвтар, жакет і да т.п.
(звыч. вязаныя)
woolly2  adj. 1. шарсцяны; пакрыт ы шэрсцю; пухнаты; woolly clouds пухнатыя аблокі; a woolly dog махнаты сабака 2. няяс ны,
расплывісты; woolly ideas блытаныя думкі
woolly-headed  adj. 1. кучарав ы
2. няясны, невыразны; a woolly-headed man
бесталач; He’s woolly-headed. У яго галава набіта мякінаю.
wooly  AmE = woolly1
woozy  adj. 1. infml адурманены алкаголем або наркот ыкамі 2. як адчувае галавакружэнне, 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

word
хапае слоў, каб выказаць удзячнасць. 2. заўвага, парада; a word of advice парадa; a word
in season своечасовая парада 3. вестка,
навіна; Please leave a word for me at the ofﬁce.
Калі ласка, пакіньце мне запіску ў офісе.
4. абяцанне; give smb. one’s word паабяцаць;
keep/break one’s word стрымац
 ь/не стрымаць
слова; a man of his word чалавек слов а ♦ by
word of mouth на словах; have words (with
smb.) сварыцца (з кім-н.); in a word адным
словам; in other words другмі
 слов амі, інак ш
кажучы; without many words без лшніх
слоў; not a word! infml ні слов а!; 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 прабачэн
 ня за сказанае; fair/good words камплімен
 ты; the last word (in smth.) апошняе
дасягнен
 не (у чым-н.); put in a (good) word
for smb. закнуць слоўца за каго-н.; take
smb. at his word павер ыць каму-н. на слова;
take smb.’s word for it лавць каго-н. на слове; word for word слова ў слова; a word of
honour слова гонарy
word2  v. выражаць словамі, падбіраць
словы; фармуляваць; How should it be worded? Як бы гэта выказаць?
word-blindness  n. med. страта
здол ьнасці чытаць, алекся
wordbook  n. 1. слоўнік; гласарый
2. лібрэта (оперы) 3. спеўнік
wordbuilding  n. ling. словаўтварэнне
wordclass  n. ling. разрад слоў; часцна мовы
wording  n. фармулёўка; форма выказвання
wordless  adj. fml or lit. маўклвы, бязмоўны; wordless grief маўклвае гора; гора,
якое не перадаць словамі
Word of God  n. the Word of God
Бблія,

Слов а Божае
word order  n. ling. парадак слоў
word-perfect  adj. яквед
 ае на памяць; The actor’s speech was word-perfect.
Акцёр ведаў сваю ролю назубок.
wordplay  n. гульняслоў, каламбур
word processor  n. прылада для
электрон
 най апрацоў кі тэксту; «электронны
рэдак тар»
word stereotype  n. слоўнае
клішэ
word stress  n. ling. слоўны націск
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workaday
wordy  adj. derog. шматслоўны; a wordy
explanation шматслоў нае тлумачэнне
wore  past → wear2
work1  n. 1. работа, праца; справ а; від дзейнасці; do no work нічога не рабць; I have
work to do. Я заняты. 2. месца працы; пасада,
занятак; go to/leave for work ісц на працу
3. твор, вын
 ік працы; bad/faulty work брак;
a work of genius геніял ьны твор; collected/
complete works поўнае выданне твор аў; the
work of God relig., poet. боскае стварэнне
(пра чалавека) 4. дзеянне, учын
 ак; dirty
work бруд
 ная справа, кепскі ўчын
 ак; works
of mercy дабрачыннасць 5. рукадзел ле; fancy
work мастацкая вышыўка; plain work
шытво; crochet work вязан
 не кручком ♦ all
in a/the day’s work гэтазвычайная рэч; гэта
ўсё нармал ьна; 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 беcпрацоў ным; put/set smb. to work прымусіць
каго-н. узяц
 ца 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 рабць
 цуды 4. прымушаць да
працы; прыводзіць у дзея нне; She works
herself too hard. Яна прымушае сябе шмат
працаваць. 5. вышывац
 ь, займац
 ца рукадзеллем ♦ it won’t work! infml ≅ гэты нумар не
прой
 дзе!; work one’s will upon smb. навяз ваць каму-н. сваюволю
work off  phr.v. 1. пазбав іцца; work
off one’s excess weight сагнаць лшнюю

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 трэніравацца 3. распрацоўваць, вырашаць (план, праблему і да т.п.) 4. (at) складац
 ь; The total
works out at £10. Cума складае 10 фунтаў.
work up  phr.v. 1. распрацоўваць;
паляпшаць 2. дамагацца, заваёўваць; work
up a reputation заваяваць рэпутацыю
workable  adj. здзяйсняльны, рэальны; a workable scheme здзяйсняльны план
workaday  adj. будзённы, штодзённы; a workaday life шэрае/нуднае жыццё;
workaday concerns штодзённыя клопаты

workaholic
workaholic  n. infml працаголік;
рабацяг а; She is a workaholic. Яна нічога не
бачыць, акрамя працы.
workbench  n. tech. варштат
workbook  n. BrE зборнік практыкаванняў; вучэбны дапаможнік
workday  n. рабочы дзень, будзень;
on workdays па буднях
worker  n. рабочы, працоўны; a disabled worker інвалд працы; a hard worker працавк; працавчка; рабацяг а; a full-time worker работнік, занят ы поўны працоўны дзень
wook experience  n. 1. вопыт
працы 2. BrE практыка студэнта (на фірме)
workforce  n. рабочая сла; працоўныя рэсурсы
workhand  n. наёмны рабочы; парабак
workhouse  n. hist. работны дом
(у Англіі)
working  adj. рабочы, працоў ны; working capacity працаздольнасць; working conditions умовы працы; working hours рабочы
час; working knowledge практыч
 нае валоданне (чым-н.)
working capital  n. econ. абаротны капітал, абаротныя фонды
working class  n. the working
class рабочы клас
working day  n. = workday
working efﬁciency  n. econ. 1. прадукцыйнасць працы 2. працаздольнасць
3. tech. эфектыўнасць эксплуатацыі
working majority  n. дастатковая большасць галасоў (для прыняцця рашэнняў у парламенце)
working man  n. (pl. -men) рабочы (асабліва ў прамысловасці)
working order  n. : in working order спраўны, цэлы, прыдатны для эксплуатацыі
working paper  n. 1. рабочы дакумент 2. pl. working papers AmE дазвол на
працу для непаўналетніх
working party  n. рабоч
 ая група
(для падрыхтоўкі дакумента, вырашэння
праблемы і да т.п.)
workman  n. (pl. -men) рабоч
 ы, працоў ны (асабліва кваліфікаваны) ♦ a bad
workman blames his tools ≅ ліхому танцору і
кашуля заваджае
workmanlike  adj. выкананы на
высокім узроўні; do a workmanlike job выканаць работу кваліфікавана, адмыслова
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world-beater
workmanship  n. майстэр ства,
умельства; кваліфікацыя; exquisite workmanship тон
 кае майстэрства; a piece of workmanship адмыслова вык ананы твор
workmate  n. калега, супрацоў нік
work of art  n. твор мастацтва
workout  n. sport трэніроўка; размнка

workplace  n. працоў нае месца; памяшканне для працы
workroom  n. памяшканне для працы; майстэрня (фатографа, мастака i да т.п.)
works  n. завод, фабрыка; a works canteen завaдская сталоўка

worksheet  n. 1. лісток улку
 прац
ы
2. пісьмовае задан
 не (школьнае)
workshop  n. 1. майстэрня; цэх 2. семінар , сімпоз іум; a seminar-cum-workshop
сeмінар -практыкум
work-shy  adj. BrE, derog. лянвы;
 як
ўхіляецца ад працы
world  n. 1. свет, сусвет; зямля, зямны
шар; all over the world/the world over ва
ўсім свец
 е; a world history сусветная гісторыя; 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 literary world літаратурныя колы 3. жыццё (чалавека); begin the world anew пачац
 ь нов ае
жыццё 4. грамад
 ства; the great world, the
world of fashion вышэй
 шыя кол ы; the world
of art артыстычны свет ♦ be all the world to
smb. быць вельмі значным і дарагм для каго-н; be dead to the world нічога не заўважаць,
не рэагавац
 ь; come into the world нарадзц
ца, з’явцца на свет; take the world as it is
успрымаць жыццё такм, якое яноёсць; come
up/rise/make one’s way in the world зрабць
кар’ер у; know/see the world мець воп
 ыт, ведаць 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
якя грошы; out of this world infml надзвычай
 ны, дзівосны, цудоўны; a world of troubles безліч клоп
 атаў; the world is his oyster перад ім адчынены ўсе дзверы; it’s a small
world якмалысвет; 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 мае шся?
world-beater  n. 1. чэмпіён свету
2. артыст, музыкант і да т.п. сусветнага значэння

world-class
world-class  adj. сусветнага класа;
world-class drugs лекі, прызнаныя ва ўсім
свец
е
world-famous  adj. сусветна вядом
ы
worldly  adj. 1. зямны; людск; worldly
pleasures зямныя рад
 асці 2. вопытны; дасведчаны, спрактыкаваны; worldly wisdom жыццёвая мудрасць
worldly-wise  adj. навучаны жыццём; якмае жыццёвую мудрасць
world power  n. сусветная дзяржава
world view  n. светапог ляд
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 worldwide market cусветны рынак; the Worldwide
Web сусветнае сеціва
worm1  n. 1. чарвяк 2. рабак, гліст 3. нікчэм
 ны чалавек ♦ the worm will turn усякаму
цярпен
 ню ёсць канец
worm2  v. 1. паўзц; worm one’s way
прапаўзц 2. выпытваць, выведваць; worm
a secret выведваць тайну ♦ worm oneself into
smb.’s conﬁdence уцер ціся ў давер’е да каго-н., убцца ў ласку да каго-н.
worm-eaten  adj. сточаны чарвякамі
wormwood  n. палын; wormwood
wine палыноў ка; The thought was wormwood
to him. Яму было горка ад гэтай думкі.
wormy  adj. чарввы;
 wormy soil зямля,
поўная чарвякоў
worn  p.p. → wear2
worn-out  adj. 1. зношаны; паношаны, пацёрты; worn-out carpets пацёртыя дываны; a worn-out joke неарыгінальны жарт
2. стомлены; змуч
 аны; змардаваны
worried  adj. (about) заклапочаны,
устрывожаны, занепакоены, расхваляван
 ы;
There’s no need to look so worried. Няма чаго
турбавацца.
worrier  n. чалавек, які хвалюецца, пакутуе ад сумненняў, трывог і да т.п.
worrisome  adj. турботны, турботлівы
worry1  n. 1. хваляван
 не; трывога; клопат,
турбота 2. непрыемнасці, клопаты; What’s
your worry? infml Што з вамі? Што вас турбуе?; That’s the least of my worries. Аб гэтым
я найменш турбуюся.
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worst
worry2  v. 1. (about/over) непакоіцца,
турбавацца, хвалявацца; worry about nothing хвалявацца з-за дробязей; There’s nothing 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 выклікац ь моцнае хваляванне; not to worry infml
няважна
worrying  adj. 1. надакучлівы, турботны, клопатны 2. трывож
 ны, неспакойны,
хвалюю
 чы; The worrying thing is his health.
Што мяне трывожыць, дык гэта яго здароўе.
worse1  n. горшае; a change for the worse
перамена да гор шага; There’s worse to come.
Будзе яшчэ горш. ♦ go from bad to worse
станавцца ўсё горшым і горшым; so much the
worse for him тым горш для яго; be worse
for smth. пацярпец
 ь ад чаго-н.; for better or
for worse што б ні здар ылася
worse2  adj. (выш. ст. ад bad) гор шы; get
worse пагоршыцца ♦ to make matters/things
worse a што яшчэгорш
worse3  adv. (выш. ст. ад badly) 1. горш;
The patient has been taken worse. Хвораму
стала горш. 2. больш, мацней; It’s raining
worse than ever. Дождж усё мацнее. ♦ be
worse off пагаршац
 ца; She is worse off than
before. Ёй стала горш, чым было раней.
worsen  n. пагаршаць; пагаршацца;
a steadily worsening economic situation эканом
 іка, якая ўвесь час пагаршае цца
worship1  n. 1. богаслужэн
 не; веравызнанне; forms of worship рэлігйныя абрады,
рытуалы; freedom of worship свабо да веравызнан
 ня; a place of worship храм 2. пакланенне; шанаван
 не; Your Worship BrE, fml
Ваша мласць

(зварот да суддзі, мэра)
worship2  v. 1. малцца;

хадзць
 у царкву2. пакланяцца; гор ача любць,
 абагаўляць;
worship God пакланяцца Бог у
worshipful  adj. 1. як пакланяе цца,
горача любіць, абагаўляе 2. fml шаноў ны,
паважан
 ы; Right Worshipful высокашаноў ны, высокапаважаны
worshiper  AmE = worshipper
worshipper  n. 1. паклоннік; паклонніца 2. вернік; вер ніца; прыхаджан
 ін; прыхаджанка
worst1  n. самае кепскае, сам
 ае горшае;
найгор шае ♦ at (the) worst у найгоршым выпадку; do your worst! рабшто хочаш, я цябе
не баюся!; if the worst comes to the worst

worst
кал здарыцца найгоршае; get the worst of it
пацярпець сакрушальнае паражэнне; make
the worst of smth. глядзець на што-н. песімістыч
 на
worst2  adj. (найвыш. ст. ад bad) найгоршы, самы кепскі ♦ one’s own worst enemy
сам сабевораг
worst3  adv. (найвыш. ст. ад badly) 1. горш
за ўсё 2. : the worst educated найменш адукаваныя; worst of all горш за ўсё
worst4  v. fml or dated перамагаць, разбіваць (каго-н.); be worsted пацярпець паражэнне
worsted  n. 1. грабенная нтка 2. ткан-
на з грабеннай воўны; камвольная тканна

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 паважан
 ы чалавек
worth2  adj. 1. варты, як мае вартасць
або кошт; What is it worth? Колькі гэта каштуе?; What is the dollar worth? Які цяпер курс
долара? 2. вар ты (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, слы; not worth
a damn/a straw/a red cent infml нікуды не вар ты, нікчэмны, гроша ломанага не варты; be
worth one’s salt добра працаваць; be worth
one’s /its weight in gold цанцца

на вагу золата; worth smb.’s while варты затрачанага часу, намаганняў і да т.п.; I’ll make it worth your
while. Вы аб гэтым не пашкадуеце.
worthless  adj. нічога не варты; бязвартасны; нікчэмны; 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. вар ты, дастойны; He’s
worthy of praise. Ён заслугоўвае пахвалы.
2. паважаны, годны 3. адпаведны, належ
 ны;
words worthy of the occasion слов ы якраз
для гэтага выпадку
would  v. past → will 1. дапаможны
дзеясл. для ўтварэння: 1) будучага ў прошлым; 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-
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wrap
ды. 2. мадальны дзеясл., які выражае: 1) волю, 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) меркаванне, 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. якмае цца быць, патэнцыяльны; з прэтэн
 зіяй; He’s a would-be doctor.
Ён маецца быць доктарам.
wouldn’t  скар. ад would not
wound1  n. 1. ран
 а; ранен
 не; a knife
wound нажавая рана; a green wound свежая
рана; bandage a wound перавязаць ран
у
2. (to) крыў да, абраз а; душэўны боль; It was
a wound to his pride. Гэта закранула яго пачуццё годнасці. ♦ rub salt into the wound сыпаць соль на рану
wound2  v. 1. раніць; wounded in the
head ранены ў галаву 2. абражаць, крыўдзіць; wound smb.’s feelings абражаць чые-н.
пачуцці
wound3  past, p.p. → wind2
wounded  adj. 1. (па)ран
 ены; the wounded (па)ран
 еныя 2. зняважаны (пра пачуццё,
гонар і да т.п.)
wound-up  adj. заведзены (пра гадзіннік); расхваляваны; I was too wound-up to
sleep. Я занадта хваляваўся, каб спаць.
wove  past → weave
woven  p.p. → weave
wow1  n. infml шум
 ны пос пех; go with a
wow мець шумны поспех (пра п’есу, фільм і
да т.п.)
wow2  v. infml рабць
 уражанне, прыводзіць у захапленне
wow3  interj. infml (выражае вялікае здзіўленне, захапленне) здорава; ой; ваў
WP  (скар. ад word processor)
«электрон
 ны рэдак тар»
wpm  (скар. ад words per minute): 60 wpm 60 слоў у хвілну

wraith  n. здань, дух
wrangle1  n. (about/over) шум
 ная спрэчка; сварка; They are involved in a legal wrangle. У іх судовая справа.
wrangle2  v. (about/over) спрачац
 ца,
сварыц
 ца; The children were wrangling over
the new toy. Дзеці сварыліся з-за новай цацкі.
wrap1  n. 1. плед; хустка; шаль; накдка
2. AmE стрыманасць, сакрэтнасць ♦ under

wrap
wraps infml сакрэтны; схаван
 ы; take off
wraps рассакрэчваць
wrap2  v. 1. абгортваць, загортваць 2. захінаць; wrap a scarf round one’s neck заматац ь шыю
 шалікам 3. ахінаць; ахопліваць;
an affair wrapped in mystery справа, агорнутая таямнцай; wrapped in ﬂames ахоплены
пол ымем
wrap up  phr.v. 1. абгортваць, загортваць, захінаць; захут вацца 2. infml заканчваць,
завяршац
 ь, падсумоў ваць (справу) 3. быць
цалкам захопленым (чым-н.) ♦ be wrapped
up in work з галавою акунуц
 ца ў працу
wrapper  n. 1. абгортка; a postal wrapper 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 выліваць (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. клубцца, вцца
 (пра дым, пыл)
wreck1  n. 1. крушэнне, аварыя; wrecks of
a ship абломкі карабля 2. infml разваліна;
He’s a nervous wreck. У яго нервовы зрыў.
wreck2  v. 1. выклікац
 ь авар ыю, катастроф
 у,
гбель

(самалёта, карабля і да т.п.) 2. псаваць, разбураць; wreck smb.’s nerves псаваць
чые-н. нер вы; wreck smb.’s plans зрываць
чые-н. планы
wreckage  n. абломкі, астат кі крушэння;
аварыя, крушэнне
wrecker  n. 1. выратавал ьнік 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; вырываць; wrench the door open узламаць дзверы
2. med. вывіхац
 ь (нагу, руку і да т.п.)
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wrinkled
wrest  v. 1. вырываць (сілаю); He wrested
the door open. Ён узламаў дзверы. 2. дамагацца; вырываць (згоду); wrest a confession
дамагацца прызнання
wrestle  v. 1. барукацца, дуж
 ацца; sport
бароцца 2. змагац
 ца (з чым-н.); бцца (над
чым-н.); wrestle with a subject ламаць галаву
над якм-н
 прадметам
wrestler  n. sport барэц
wrestling  n. sport барацьба; free-style
wrestling вол ьная барацьба; Greco-Roman
wrestling грэка-рымская барацьба
wretch  n. 1. гарот нік, няшчасны чалавек;
a poor wretch бедалаг а 2. joc. нягоднік, сараматнк
wretched  adj. 1. вар ты жал ю, гарот ны,
убог і, няшчасны; feel wretched адчуваць
сябеняшчасным 2. нікчэмны, нікуд
 ы не варты; дрэн
 ны, кепскі, благ; wretched conditions кепскія ўмов ы; wretched weather мярзотнае надвор’е; a wretched toothache моцны
зубны боль 3. infml злашчас ны, праклят ы;
Where’s that wretched pen? Куды згінула праклятая ручка?
wriggle1  n. выг ін
wriggle2  v. 1. выгінацца, выкруч
 вацца;
wriggle the tail віляць хвастом
 2. увльваць,
ухіляц
 ца; wriggle out of a difﬁculty вып
 утацца з цяжкай сітуац
 ыі
wring  v. (wrung) 1. скручваць, выкручваць
2. адціскаць, выціскаць ♦ wring one’s hands
заломваць рукі; wring smb.’s neck infml
скруцць каму-н. шыю
 ; wring smb.’s hand
моцна паціскац
 ь 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 бялз
ны ♦ go through the wringer прайсц праз
выпрабаван
 ні; put smb. through the wringer
выціскаць усесокі (з каго-н.)
wringing-wet  adj. мокры хоць выкруч
 вай (пра адзенне)
wrinkle1  n. 1. маршчына, зморшчына
2. складка (на вопратцы); remove the wrinkles in a dress разгладжваць складкі на сукенцы; The skirt ﬁts without a wrinkle. Спадніца
сядзіць як yлітая.
wrinkle2  v. 1. моршчыць; мор шчыцца;
wrinkle one’s nose моршчыць нос 2. мяць;
мяц
 ца; камеч
 ыць; камеч
 ыцца; wrinkle a skirt
памяц
 ь спаднцу
wrinkled  adj. 1. маршчыністы, змор шчаны 2. пакамечаны, у складках

wrist
wrist  n. 1. запяс це 2. манжэта, абшлаг
(рукава)
wristband  n. 1. манжэта (на адзенні)
2. бранзалет 3. pl. wristbands наручнікі
wristwatch  n. ручныгадзннік

writ  n. law 1. прадпісан
 не, загад 2. позва,
павестка; скавая заява 3. relig. пісанне; Holy/
Sacred Writ Бблія,

Свяшчэн
 нае пісан
 не
write  v. (wrote, written) 1. пісаць; write
large/small пісаць вялкімі/малы

мі лтарамі;
write in ink/pencil пісаць чарнлам/алоўкам;
write with a pen пісаць ручкаю; write a good
hand мець добры почырк; write from dictation пісаць пад дыктоўку; write shorthand
стэнаграфаваць 2. выдумляць, пісаць; write
in/for papers быць журналстам; write for
a living зарабляць на жыццё літаратурнай
прац
 ай 3. выражаць, паказваць (пачуцці);
Fear is written on her face. У яе на твары страх.
write away  phr.v. пасылаць заказ,
выпсваць

(што-н.)
write back  phr.v. адпсваць (ліст)
write down  phr.v. запсваць, рэгістравац
ь
write in  phr.v. 1. упсваць, устаўляць
(слова), запаўняц
 ь (анкету, бланк і да т.п.)
2. AmE падавац
 ь начальству заяву, хадайніцтва і да т.п.
write out  phr.v. выпсваць (чэк,
рэцэпт і да т.п.)
write up  phr.v. 1. падрабязна апсваць 2. рэкламавац
 ь, высока ацэн
 ьваць; write
up a ﬁlm напісац
 ь рэцэн
 зію на фільм
write-off  n. infml непатрэб
 ная маёмасць;
брак; спсаная рэч
writer  n. пісьменнік; пісьмен
 ніца; аўтар;
a writer’s block перыяд творчага застою
write-up  n. хвалебны артыкул; добрая
рэцэн
 зія; get a good write-up атрымаць добрую рэцэн
 зію
writhe  v. 1. кур чыцца; writhe in pain курчыцца ад болю 2. fml (with) мучыцца, пакутaваць (ад сораму, знявагі і да т.п.)
writing  n. 1. пісьмо; напісанне; in writing у пісьмов ай форме; earn from writing зарабляць грош
 ы літаратурнай прац
 ай 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;
пар та

761

wrought-iron
writing-pad  n. блакнот
writing-paper  n. псчая папера
written1  adj. псаны, напсаны;

a written
test пісьмовы тэст
written2  p.p. → write

wrong1  n. 1. зло; do smb. (a) wrong рабць
каму-н. зло 2. fml несправядлвасць

♦ be in
the wrong быць вінаватым; памыляц
 ца; two
wrongs don’t make a right зло не паправіш
злом
wrong2  adj. 1. памылковы, няправ ільны;
не той; at the wrong time у непрызнач
 аны
час; in the wrong place не там, дзе трэб
 а;
laugh in the wrong place засмяяцца неўпапад
 ; You’re wrong. Вы памыляецеся; I took the
wrong book. Я ўзяў не тую кніжку; Sorry,
wrong number! Прабачце, не туды трапіў!
2. кепскі, амаральны, неэтычны 3. нездавальняючы; няспраў ны; What’s wrong? Што
здарылася?; There’s smthing wrong with the
car. У машыне нейкая непаладка. ♦ get out of
bed on the wrong side устац
 ь з лев ай 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
няправільна зразумець або патлумач
 ыць; be
in the wrong box быць у цяжкім станов ішчы
wrong3  adv. няправ ільна, памылкова; answer wrong адказаць няправільна ♦ go wrong
кепска ісц (пра справы), кеп
 ска працавац
ь
(пра механізм); His watch has gone wrong.
Яго гадзіннік сапсаваўся; get smb. wrong
infml не разумець каго- н. прав ільна
wrongdoer  n. fml 1. правапарушальнік, крыўдзцель 2. грэшнік; грэшніца
wrongdoing  n. fml 1. парушэнне (парадку) 2. кепскі ўчын
 ак, правннасць;

Such
wrongdoings should be punished. За такія паводзіны трэба караць.
wrongful  adj. 1. няправ ільны, несправядлвы

2. незаконны; wrongful dismissal
незаконнае звальненне
wrong-headed  adj. fml 1. як ўпарціцца ў памылковых поглядах 2. няправ ільны, памылковы
wrongly  adv. няправільна; wrongly
informed няправльна праінфармаваны
wrote  past → write
wrought1  adj. 1. выр аблены; wrought by
hand ручной работы 2. упрыгожаны, аздоблены (вышыўкаю, карункамі і да т.п.)
wrought2  past, p.p. dated →work2
wrought-iron  n. каванае жалеза;
a wrought-iron gate каваныя жалез ныя вароты

wrung

year-long
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wrung  past, p.p.→ wring
wry  adj. крывы, скрыўлены, скасабочаны;
a wry comment іранчная заўвага; make/pull
a wry face скрывцца
 ў грымас е
wt (пісьмовае скар. ад weight) вага; net wt 454
gm чыстая вага454 гр.
WTO  (скар. ад World Trade Organization) Сусветная гандлёвая арганізац
 ыя
wunderkind  n. (pl. wunderkinder)
вундэркнд
WW I (пісьмовае скар. ад World War I) Першая сусветная вайна
WW II (пісьмовае скар. ад World War II)
Другая сусветная вайна

Xx
X, x  n. 1. 24-я літара англійскага алфавіта 2. math. ікс, невядомая велічыня 3. нехта невядомы, таямнчы; Mr. X мстар

Ікс
4. подпіс неадукаванага 5. выбар або адказ
(на бюлетэні пры анкетаванні) 6. фільм, на
якне дазваляецца ісцдзецям да 16 гадоў
xanthous  adj. 1. жоўты, жаўтаваты
2. жаўтаскуры
X chromosome  n. biol. X-храмасома, палавая храмасома
xenomania  n. ксенаманія, цяга
да ўсягозамеж
 нага
xenophobia  n. ксенафобія, боязь
усягозамежнага
xerography  n. размнажэнне на ксераксе, ксеракаправанне

Xerox1  n. 1. ксеракс; make/take a xerox рабць ксеракопію 2. ксеракопія
xerox2  v. знімаць копію,

ксеракаправаць
XL  (скар. ад extra large) вельмі вялкі
(пра памер); an XL shirt кашуля самага вялкага памеру
Xmas   n. infml (скар. ад
Christmas) Нараджэнне Хрыстова; Раство;
Каляды
X-rated  adj. толькі для дарослых;
an X-rated motion picture кінафльм, на як
дзеці да шаснаццаці гадоў не дапускаюцца
X-ray1  n. рэнтгенавы прамень; take an
X-ray прасвятляць
X-ray2  v. прасвятляць, рабць
 рэнтгенаўскі здымак
xylography  n. ксілаграфія
xylophone  n. mus. ксілафон

Yy
Y, y  n. 1. 25-я літара англійскага алфавіта 2. math. грэк,

невядомая велічыня
yacht  n. яхта
yachting  n. 1. парусны спорт 2. плаванне на ях це
yachtsman  n. (pl. -men) яхтсмен
Yahweh  n. relig. Яхве
yak1  n. zool. як
yak2  v. infml. балбатац
 ь, лапатац
ь
yam  n. bot. батат, салодкая бульба
yank  v. infml. 1. рваць, вырываць (рэзка)
2. тузаць; рэз ка штурхаць
Yankee  n. infml 1. янкі,

амерыканец
2. AmE жыхар Новай
 Англіі абоншых

паўночных штатаў
yap1  n. 1. брэх, гаў канне, цяўканне
2. slang рот
yap2  v. (at) 1. гаўкаць,

брахаць, цяўкаць
2. slang балбатаць, малоць (языком)
yard1  n. 1. BrE панадвор ак; двор 2. AmE
парк абосад за домам
yard2  n. ярд (=0,91 м); buy cloth by the
yard купляць тканну на ярды ♦ ﬁght for every yard змагац
 ца за кожны кавалачак зямл
yardage  n. даўжыня, плошча або
аб’ём у ярдах
yarn  n. 1. пража; нтка 2. infml (доўгі)
расказ; выдумка,

анекдот; байка;

spin a yarn
расказваць байкі, плесці небылцы
yawn1  n. пазяханне, позех; зяванне
yawn2  v. 1. пазяхаць;
 зяваць; make smb.
yawn наганяць
 на каго-н. нуду, сон 2. зеўраць; a yawning gap вялкая
 прорва
Y chromosome  n. biol. Y-храмасома, палавая храмасом
а
yd  (скар. ад yard) ярд
ye  pron. dated вы
yea  n. dated так, але, ага
yeah  adv. infml так, ага; Oh, yeah? (выражае недавер) Ах так?
year   n. год; last year мінул ы год, ле-
тась; next year налета, у наступным

годзе; be
in one’s ﬁrst/second year быць на першым/

другм
 курсе; all the year round круглы/цэлы
год ♦ not/never in a hundred years нізашто,
ніколі; put years on smb. старыць каго-н.;

take years off smb. маладзць
 каго-н.; year
after year/year by year кожны год; year in,
year out з году ў год
yearbook  n. штогоднік, гадавк
year-long  adj. гадавы; a yearlong contract гадавыкантракт

yearly
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yearly1  adj. 1. штогадовы 2. гадавы;
a yearly income гадавыпрыбыт ак
yearly2  adv. штогод,
 штогоду

yearn  v. (for) 1. моцна жадаць, праг нуць;
імкнуцца 2. тужыць, сумаваць; yearn for
home тужыц
 ь па доме
yearning  n. (for) 1. моцнае

жаданне,

прага 2. туга, журба(па чым-н.)
year round  adj., adv. круглагадов ы;
круглы год, цэлы год
yeast  n. дрожджы
yeast extract  n. дражджавая маса
(на бутэрброды)
yeasty  adj. 1. дражджавы, дрожджавы
2. пен
 істы; yeasty waves пеністыя хвалі
yell1  n. прарэзлівы крык, немы крык; give
a yell выкрыкнуць
yell2  v. крычаць; галасць; гарланіць, гарлапаніць; yell in/with fear закрычаць ад страху
yellow1  n. 1. жоўты колер, жаўцізна
2. жаўток (яйка)
yellow2  adj. 1. жоўты; yellow hair залацстыя валасы; turn yellow жаўцець 2. infml
баязлвы
yellow fever  n. med. жоўтая ліхаманка, трасца
yellow hammer  n. zool. аўсян
 ка
звычайная
yellow line  n. жоўтая лнія
 (паказвае, што паркоўка дазваляецца ненадоўга);
double yellow lines дзве жоўтыя лніі
 (паказваюць, што паркоўкі няма)
Yellow Pages  n. pl. «жоўтыя старонкі» (гандлёва-прамысловы тэлефонны даведнік)
yellow press  n. the yellow press infml,
derog. жоўтая прэса (бульварная)
yelp  v. брахаць, гаўкаць, цяўкаць
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 вартаўнікТаўэра
yep  interj. infml але, ага, так
yes  interj. так, ага, але, сапраўды♦ yes and
no так і не
yesman  n. (pl. -men) падпявала, падхалм
yesterday1  n. учарашні дзень; yesterdays недалёкае мінулае
yesterday2  adv. учора; the day before
yesterday пазаўчора,
 заўчора

young
yet1  adv. яшчэ, ужо; He hasn’t come yet. Ён
яшчэ не прыйшоў; Has he come yet?; Ён ужо
прыйшоў?; not yet яшчэ не; нават; yet again
зноў, і яшчэ раз; уet more important нават
важней ♦ as yet да гэтага

часу,
 усё яшчэ
yet2  conj. але, аднак, нягледзячы

на гэта;
It’s strange, yet true. Як ні дзіўна, але гэта так.
yeti  n. еці, «снеж
 ны чалавек » (жыве ў Гімалаях)
yew  n. bot. ціс
YHA  BrE (скар. ад Youth Hostels
Assoсiation) Асацыяцыя маладзёжнага турызму
Yiddish  n. дыш, яўрэйская мова
yield1  n. 1. ураджай; прадукцыя 2. прыбытак; здабытак
yield2  v. 1. даваць (ураджай, вынікі і
да т.п.) 2. fml саступаць; паддавацца,

здавац
ца; yield to temptation паддавацца

спакусе;
yield consent даць (вымушаную) згоду
yielding  adj. fml падатлівы, саступлівы;
in a yielding moment у хвілну слаб
 асці
YMCA  (скар. ад Young Men’s
Christian Association) Аб’яднан
 не хрысціянскай мужчынскай мол адзі
yoga  n. ёга
yogh(o)urt  n. ёгурт
yoke  n. 1. ярмо, хамут ; а yoke of oxen па-
ра запрэжаных валоў 2 fml прыгнёт 3. каромысел (для вёдзер) 4. гестка (сукенкі)
yokel  n. мужык, дзеравеншчына; прасцяк
yolk  n. жаўток
yonder  adv. fml вось там, вось туды;
here and yonder сюдыі туды
Yorkshire pudding  n. ёркшырскі
пудынг
you   pron. ты, цябе, табе; вы, вас, вам;
You can’t smoke here. Тут нельга курыць; between you and me памж намі; if I were you
на твам месцы; you and yours ты і твае
блзкія
you’d  скар. ад you had; you would
you’ll  скар. ад you will
young1  n. 1. маладняк (пра жывёл) 2. the
young моладзь
young2  adj. 1. малады, юны; a young girl
дзяўчына; young people моладзь; in my young
days у маладосці 2. няпозні, ранні; The night
is still young. Яшчэ не позна. 3. нявопытны,

недасведчаны; old and young стары і малы
♦ young at heart маладыдушой;
 you’re only
young once ≅ гуляй дзяцна: тваягадзна

youngish
youngish  adj. маладжавы
youngster  n. падлетaк, хлопчык; юнак
your  pron. твой, твая, тваё, твае; ваш, ваша, вашы;

Your Majesty Ваша Вялкасць;

Your Holiness Ваша Святасць
you’re  скар. ад you are
yours  pron. твой, твая, тваё, твае; ваш, ваша, вашы;

a friend of yours твой/ваш сябар;
Yours faithfully/sincerely/truly са шчырай павагай (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 адзн, сам-насам; 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. самі; Do it by yourselves. Зрабіце гэта самі.
youth  n. 1. маладосць, юнацтва; He’s past
his ﬁrst youth. Ён ужо і не такі малады. 2. юнак,

дзяцюк 3. the youth моладзь
youth club  n. маладзёжны клуб (у
Вялікабрытаніі)
youth custody  n. BrE : a youth
custody centre папраўчая калонія для маладых злачынцаў
youthful  adj. юны, юнацкі; маладжавы; youthful ardour юнацкі запал
youthfulness  n. маладжавасць

youth hostel  n. турбаза для моладзі
youth hostelling  n. : go youth hostelling адпачываць на турбазе
you’ve  скар. ад you have
Yo Yo  n. (pl. Yo Yos) ёў-ёў, чор цік на нтачцы (цацка)
yowl  v. выць, скавытац
ь
yr (пісьмовае скар. ад year) год
ytterbium n. chem. ітэр бій
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 каляд
 ны час
yummy  adj. infml вел ьмі смачны; прыем
ны; апетытны
yuppie  n. infml япі (багаты малады
чалавек, які працуе па прафесіі і вядзе свецкі
лад жыцця)
yurt  n. юрта

zip code
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YWCA  (скар. ад Young
Women’s Christian Association) Аб’яднанне
хрысціянскай жаноч
 ай моладзі

Zz
Z, z  n. 1. 26-я літара англійскага алфавіта 2. math. зэт, невядомая велічыня
zany  n. дзівак , блаз ан
zap  v. infml 1. застрэл іць, забць;
 разбць
2. імчацца, ляцець 3. хутка пераключаць тэлевзар
zeal  n. fml (for/in) 1. руплвасць,

дбайнасць; запал (да) 2. заўзятасць, энтузіязм
zealot  n. руплвец;

энтузіяст; фанатык
zealous  adj. fml (for) старанны,

заўзяты;
дбайны,

руплвы; be zealous to succeed імкнуцца да поспеху
zebra  n. zool. зебра
zebra crossing  n. пераход (пешаходны)
zenith  n. 1. astron. зент 2. fml росквт,
зент; at the zenith of one’s fame у росквіце

славы
zephir  n. lit. зефр (вецер)
zero  n. 1. нуль; above/below zero вышэй/ніжэй за нуль 2. нішто; reduce to zero
звесці на нішто
zero hour  n. 1. дванаццаць гадзн
ночы, апоўнач 2. рашуч
 ы мом
 ант, час выпрабавання
zero tolerance  n. палтыка строгага закон
 у; a zero tolerance policy on alcohol use строгая забарон
 а на алкагол ь
zest  1. (for) зацікаўленасць, заўзятасць;
a zest for life радасць быцця 2. пікантнасць,

«іскрынка»; give zest to smth. надаваць смак/
цікавасць чаму-н.
zеugma  n. ling. зеў гма
Zeus  n. myth. Зеўс
zigzag  n. зігзаг
zinc  n. chem. цынк
zing  n. 1. бразгат, рэзкі звон абогуд 2. infml
інтарэс, цікав асць; узбуджанасць
Zionism  n. cіянзм

zip1  n. 1. засцежка-малан
 ка 2. infml энергія, бадзёрасць, жывасць

zip2  v. 1. зашпльваць аборасшпльваць за-
сцежку-маланку 2. infml энергчна дзейнічаць; zip across/along/through smth. пра(і)мчацца,

прамільгнуць
 праз (вуліцу, натоўп
і да т.п.)
zip code  n. AmE паштовы ндэкс


zip fastener
zip fastener  n. = zip1
zipper AmE = zip1
zodiac  n. astron. the zodiac задыяк;

signs of the zodiac знакі задыяка
zombie  n. infml зомбі, пярэварацень;
нячысцік
zone  n. 1. зона,
 пояс; a frigid zone meteorol.
арктычны пояс 2. паласа; раён; a time zone часовы пояс; a dollar zone доларавая зона
zoo  n. заапарк, звярынец
zookeeper  n. рабочы заапарка
zoological gardens  n. fml
заапарк
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zymotic
zoologist  n. заолаг
zoology  n. заалогія
zoom1  n. 1. аб’ектыў з пераменнай фокуснай адлегласцю (у кіно) 2. гудзенне (чаго-н.)
 ь 2. рэзка паднімац
 ца,
zoom2  v. 1. гудзец
імклв а ўзлятаць; Prices zoomed up. Цэны
павысіліся.
zucсhinі  n. bot. (pl. zucchini or
zucchinis) цукнія
 (гародніна)
zymoprotein  n. biochem. фермент
zymotic  n. med. зараз ная хвароба
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