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ПЕРЕДМОВА 

Обмежені в часі й підборі матеріалу, автори цього стислого й елементарного нурсу 
англійсьної мови для початнівців, намагались побудувати свою ннижну тан, щоб вона без 
сисгематичної допомоги вчителя могла познайомити читача з одного бону з основними прин¬ 

ципами грамаїини й фонетини, з другого - з ленсиною (онремими словами) та фразеологією 
(розмовними зворотами', що становлять зміст тридцяти лекцій, та яні відповідають пот¬ 

ребам щоденного життя в спілкуванні з говорячими англійською мовою. 

В той час, як англійські фонетику й граматику подано в.,,Кіг8І Зіерз” тільки в їх 
основах, загальний словник (УосаЬиІагу) наприкінці книжки розкриває слова, поруч із значен¬ 

нями, відповідними до тексту лекцій в їх основних, найпоширеніших в англійській мові 
значеннях (напр саіі - звати, називати - без іменникового значення, й навпаки : оіі - олія 
нафта - без дієслівного І). У УосаЬиІагу також не подається (вміщена в окремих лекціях) 

фонетична структура слів, тобто відсутня інтернаціональна транскрипція й наголос (таким 
чином переклад слів \уіп(і/ту-іп(1/ і \уіпсі/'«гаіп(і/, або 'ргевепі; і рге'зепт. дано разом). 

Через те, що деякі теми, вміщені у .,Б'іг8і Зіерз”, в процесі міжнароднього досвіду 
викладання англійсьної мови стали загальним надбанням, автори дозволили собі скори¬ 

статись, V власній переробці, з кількох текстів німецько - англійського підручника д-ра 
Альфреда Бернгарда „МоЦегпез БпдІізсЬ” та литовсько-англійського підручника п. Герлітаса 
„Ап^іи каІЬоз уайоуеііз”, 
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ВСТУП 

Найстаріше відоме нам населення сьогоднішньої Англії-це кельтські племена (брити 
скоти та ін.). З їх мови в сучасній англійській мові збереглось дуже мало слів-туЬівку, ріаій 
та ін., проте значна частина географічних назв Англії-кельтського походження. 

З 55 54 р. до Р. X. в наслідок походів Цезаря до Британії, остання, крім гірської 
півночі, стала римською провінцією Нельти тікали перед чужинцями на захід і на північ, у 
гори, де й тепер живуть ще нашадки цього старовинного населення Британії, що говорять 
кельтською мовою (Уельс, Шотляндія, Ірляндія). 

З приходом римлян Британія почала вкриватись сіткою військових таборів і доріг. 
З багатьох назв англійських міст видно, що вони постали з таких таборів- МапсЬезІег, Ьап- 
саяіег тощо (сазігит -лат. "табір”), або колоній соїопіа) Ьіпсоїп та ін. Мова збагатилась 
на велику кількість латинських слів, як, напр., тVІпе (лат. уіпит-вино), шііе (лаг. тіИа миля), 
яігееі; (від лат. уіа зігаіа -мощена, брукована дорога). Пізніше, з приийняттям християнства 
в мову ввійшла величезна кількість слів латинського походження, зв’язаних з церквою. 

В5ст. підчас великого переселення народів, Рим був змушений відтягти своїс легіони 
до Італії для захисту імперії від варварів. В 410 р. нашої ери римська залога залишила Британію, 
яка незабаром підпала під владу західньо-германських племен, які після жорстокої боротьби 
захопили острів. Це були англи і сакси, що мешкали на території сучасної Німеччини, та 
юти з Ютляндії (сучасної Данії). Ці завойовники не тільки не зреклися рідноі мови, але, й 
майже остаточно, витиснули ту мову, якою до того часу говорили в Британії. Звідси велика 
кількість подібних слів в англійській і німецькій мовах. За племенем англів Бриіанія дістала 
і свою нову назву- ,,Англія". 

Наприкінці 8 ст. Англія стала підпадати під вплив скандинавів і нарешті в першій 
половині 11 ст. в ній запанували дансьні королі. На цей раз завойовники розуміли мову 
населення Англії, бувши самі германського походження. Але для полегшення розуміння 
близької мови вони стали робити наголос на корінь слова. Це призвело до занепаду і відми¬ 
рання закінчень. Тому англійська мова складається тепер з величезної кількості коротких 
невідмінюваних слів. Панування данців позначилося деякими запозиченнями в області зай¬ 
менників і числівників, а також поодиноких слів (напр, т^іпйоуіг — "вікно" — від \уіп(іа айда 
"око для вітру"). 

В 1066 р. Англія була завойована норманами, на чолі яких стояв герцог Вільгельм з 
Нормандії, північної області Франції, де свого часу осіли північні германці. Ці нормани 
прийняли й перенесли до Англ.ї вищу французьку культуру, а разом і мову. 

Вищі кола суспільства, пов’язані з королівським двором, вживали середньовічну 
французьку мову, правда спотворену в норманській передачі. Народні ж маси продовжували 
користуватись германськими словами. Так, наприклад, з французької мови були запозичені 
слова з галузі кулінарії-назви м’яса тварин (ЬееІ-воловина, шиКоп-баранина, уеа1-телятина), в 
той час як назви самих свійських тварин-германсьного походження (8Ьеер-’’вівця’’-від нім. 
ЗсіїаІ, са1ї-,,теля’’ від нім, КаІЬ і т. ін.). 

Потроху французька мова державних установ, уряду, школи й церкви змішувалась з 
місцевою англо-саксонською мовою, в результаті чого й постала сучасна англійська мова. 

В наслідок того, що процес цей відбувався за доби Відродження, епохи поновлення 
інтересу до стародавнього світу з одного бону і широкого мореплавства іа колонізації но¬ 
вовідкритих Земель з другого, він позначився запозиченням із нлясичних мов: грецької та 
латинської, 1 нових мов: французької, італійської, еспансьної, голяндської тощо, а також 
з мов тубільних племен тих земель, до яких потрапляли англійські колонізатори: індуської, 
індійської, арабської, полінезійської і багатьох інших. 
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Письменником, мова творів якого лягла в основу сучасної англійської мови, вважа¬ 
ється славетний драматург і поет Вільям Шенспір (1564 1616). В його словнику нараховується 
від 15 до 20 тисяч слів. Взагалі за останніми науковими дослідженнями сучасна англійська 
мова має понад 400.000 слів-понять. Відомий Оксфордський тлумачний словник англійської 
мови складається з 20 томів, але людина середньої культури користується 2-3 тисячами слів. 

Деяку, але незначну відміну англійської літературної мови (Зіапаагсі Ео^іівЬ) ста¬ 
новить мова Сполучених Штатів. Розвиток цієі мови по той бік океану спричинився до деяких 
місцевих надтань, спрощень правопису в небагатьох випадках (англ. закінчення- оиг, -ге, 
напр. ІаЬоиг, ІЬеаТге перетворилися в американському правописі на ог, ег ІаЬог, іЬеаіег; 
„іЬгоидії” скоротилося на ,.іЬги”, а останнім часом навіть ..пі^Ьі” подекуди передається 
через ,,ііі1е’*), а також до відхилення від стандартної англійської вимови (напр. загально 
поширена вимова короткого ,,о” як ,,а'’, скажімо в словах ,,8Іор’* та ін.). 

Надзвичайне розходження вимови і правопису в англійській мові вимагає постійного 
зазначення ортоепії (правильної вимови) всіх англійських слів. Тут на допомогу приходить 
так звана Інтернаціональна Фонетична транскрипція, вироблена в Брюсселі, яка має певні 
літери-знани, що стало відбивають ті або інші звуки, в той час як одні й ті ж літери англій¬ 
ської мови мають в різних словах найрізноманітнішу вимову. 



Таблиця І 

АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА 

Друковані 
літвои 

Писані 
літери 

Англійська 
назва літер 

Можлива вимова в різних випадках 
(Див. Інтернаціональна транскрипція) 

А, а (Ну а ей еі, зе, а:, 0, о:, єд, і 

В, Ь / бі Ь 

С, с СІ 8, к, X 

В, а 3, У 
л» а 

Е, е ЖуЄ І 1 ! 9 09 ^9 0 І 9 1 

Р, і <^&у/ еф г 
С, й джі ^3 

н, ь ейч ь 

І. і аУу * ей аі, І, з: 

І джей (ІЗ 

К, к кей к 

Ь, 1 ^у/ 
ел 1 

М, т оЖу он, ем т 

N. п оН','Ої, 71 єн п 

О, о б,. оу ои, 3, 01, и, и:, л, 9, аі 

Р. Р пі Р 

Ч й ^ к’ ю к 
к, г (£^, 7^ 

ар г 

8, 8 ес 8, 2, X, 3 

Т, І ті 
і. і. ц 

У. и ю ]иі, и, и:, л, з, а:, і 

V, V /ґ» ві V 

XV, дабл ю \V^ 

X, X екс к8, кХ, ?2 

У. У уай аі, І, і, а: 

2, 2 зед 2 

Мабуть найтяжчим у вивченні англіисьної мови є вимова. Проте складність її полягає 
не в тому, що звуки англійської мови набагато різняться від звуків української мови, а в 
тому, що вони можуть відображатись різними літерами (див. Табл. І) 1 навпаки одна й таж 
літера може відображати в різних випадках різні звуки (див. Табл. III). 
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Є багато різних систем умовних знаків (приблизно стільки, скільки й самих підручни¬ 
ків!) ,що намагаються в тій чи іншій мірі наблизити англійську звукову систему до рідної 
мови, пристосовуючи до цього літери останньої (звичайно з деякими видозмінами), проте 
поруч з цими „наближаючими” системами існує одна універсальна система (див. ,,Вступ”) 
— Інтернаціональна транскрипція, ідо в основу кладе латинську абетку. 

Нижче подано знаки Інтернаціональної транскрипції, що охоплюють англійську зву¬ 
кову систему. Загальними є знаки : та ’ , що означають подовження звуку (натурально 
голосного!) і наголос, який ставиться завжди перед наголошеним складом. За Інт. транс, 
вимова передається лише через малі знаки — літери. 

Таблиця II 

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ТРАНСНРИПЦІЯ (англ. варіант) 

Знак інт. 
транск. 

Опис звуку, що відповідає знакові, або рівнозначний йому звук 
української мови. 

а: довге відкрите „а” 

л глухий звук, близький до „а” 

ае середній звук між „а” та ,,е” (вуста розтулені вдовж) 

Ь б 

а д 

е е 

3 ,,невтральний голосний”, невиразний звук, близький до ,,е” 

з: довгий ГЛуХИЙ звук, близький до ,.е” 

83 поєднання звичайного ,,е” з ,,9” 

ї ф 

г 

Ь середній звук поміж ,,г“ та ,,х” 

І коротке відкрите ,,і‘‘, середнє між „і” та ,,и*‘ 

і: довге закрите ,,і” 

І й 

к н (3 витиском повітря) 

1 ,,середньо-європейське ,,л”, середнє поміж ,,л” та ,,пь” 

т м 

п 
> 

н 

д носовий звук, поєднання ,,н” з ледве відчутним ,,г‘‘ 

3 коротке відкрите „о” 

3! довге дуже відкрите „о" 

Р п (3 витиском повітря) 

Г р (менш виразне ніж в укр. мові) 
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Знак інт. 
транск. 

Опис звуку, що відповідає зканові, або рівнозначний йому звук 
української мови 

8 с 

і т (3 витиском повітря) 

и коротке відкрите ,,у“ 

и: довге відкрите ,,у“ 

V в 

середній звук поміж ,,у“ та ,.в“ (напр. друге ,,в“ у слові ,,вовк’') 

2 3 

3 ж 

і* ш 

й звук, близький до ,,з‘‘ (кінчик язика торкається коренів верхніх зубів) 

0 звук, близький до ,,с" ( — “ — " — “ — “ — “ — “ ) 

Таблиця III 

ОСНОВНІ вимови літер та лігеро-сполучень англ. мови 

Літера або 
літеросполуч. 

Вимо¬ 
ва 

Позиція Приклади 

■ 

А 

еі у відкритому наголошеному складі 'гасііо ріапе 

зе у закритому наголошеному складі 'Ьарру, ріап 

Є9 перед ,,г“ 3 наступним німим ,,е“ саге, Іаге 

а: перед кіниевим „г“ (див. нижче вимову ,,г“) саг, Іаг 

перед ,,г“ 3 наступною приголосною саг(і, 8сагї, ’рагсеї 

перед ,.8к“, „8Р“, „88“, „8І“ 
(в наголошеному складі) 

авк, дгазр, 
с1а88, сазі 

перед ,.псе“, ,,псіг“, „пі** 
(в наголошено\/іу складі) 

йапсе, ЬгапсЬ, 
ріапі: 

перед „И“, „Іт*', „1у“ 
(де ,,1“ стає німим) саіі, саїт, Ьаіуе 

о; перед „11“, „І8‘-, „И“, та ,,1к“ 
(де ,,1“ стає німим) 

а11, Ьаіб, аІ8о, 
ваїт, Іаїк 

між „\у“ чи ,.аи“ і ,,г“ шаг, туагт, 
'^иа^^ег 

0 після „аи“ (але не перед „г“!) туапі, туііаі, 
'диаіііу 

І в ненаголошених закінченнях 
-асе, -а^е, -аіе 

'раїасе, 'УіИаде, 
'раїаіе 

9 в ненаголошеношу складі а'іопв, 'епТгапсе 

в 
Ь звичайна вимова Ьай, 'ііоЬо, шоЬ 

' на кінці слів після „т“ і перед ЬотЬ, (іеЬі 
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Літера або 
літеросполуч. 

Вимо¬ 
ва 

Позиція Приклади 

0 

к перед голосними ,,а“, ,,о“, „и“ саі, соИ, сир 

перед приголосними с1о.:к, сгизі, 

1 наприніниі слів 'ігаШс, 'дагИс 

8 перед голосними „е“, ,,і‘ , „у" 'сеііаг, 'сіуіі, 
'Ьісусіе 

І в ненаголошених занінченнях з ,,і‘‘ та ще 
голоси. 'ргесіои.', 'зосіаі 

0 СІ звичайна вимова 'ЬоЦу, кіЦ 

Е 

І: у відкритому наголошеному складі ке, зЬе, VVе, те, Ье 
іпіег'уепе 

І у ненаголошених приростках ,,ге“, „рге“, ,.с1е“ 
ге'шетЬег 
рге'їег, ке'сіаге 

е у закритому наголошеному складі еп(і, сепі, рге’уепі 

у відкритому 2-му й далі від кінця 
нагол. складі 

'(ІЄУІІ, 'ргезісіепі 
'Іетіпіпе 

перед ,г“ або ,,гг“ з наступною голосною 'уегу, 'кегаїк, 'іеггог 

0 1 перед кінцевим ,,г“ в наголошеному складі Ьег, соп'іег 

перед ,г“ 3 наступною приголосною іегт, пегуе, 'регзоп 

9 у ненаголошеному складі іе'госііу, 'рагепіз, 
'Ьогкег 

— наприкінці слів (крім односкладових) Ьіасіе, сгакіе, Цаге 

в закінченні „Є8“ (мн. їм. та 3 ос. одн. теп. 
ч.) коли не передує шипляча роіаІое8, сгіез 

в закінченні „ес1“ (мин. ч. та прик.) коли 
не передує „(і“ або „і“ 'гоИек, 'сіозесі 

в наростку „еа“, коли йому не передує 
♦ 9 9 99^ 9 

'аугакеп, 

Е £ звичайна вимова Іиіі, Іеіі, ІоаІ, зіаїї 

О 

перед голосними ,,а“, „о*', ,,и ‘ егаз, ео, диш, диезз 

перед приголосними 8Іа(1, дгаре 

наприкінці слів Ьід, зігоп^ 

перед голосними ,,е“, „і“, ,.у“ 'дегкіег, Іагве, 
дів, 8ут'па8Ііс8 

— перед „п“ на початку й наприкінці слів епаї, 8І8П, геівп 

н 
ь звичайна вимова (наприкінці слів „1і“ 

відсутнє 1) 
Ьоги, 'уеЬісІе, 
іп'ЬегіІ 

— після початкових та „г*’ \уЬєп, 'т^Ьізрег, 
гЬуте 

І 

аі у відкритому наголошеному складі 'ігоп, шііе, 
(іі'уісіе, <1іе 

у закритому складі перед ,,8Ь“ 
(німими), 

М^Ь, ІівЬі, 
тіИ, кіп(і 

І у відкритому ненаголошеному. складі 'еуікепсе, і’тадіпе, 
'йаггізои 

у закритому наголошеному та 
ненаголошеному складі 

ріп, 'тіггог, 
'сгесііЬІе 

а! перед .,г“ (але не ,,гг“І) в закритому складі Ііг, 'йігіу, гігі* Ьігй 
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Літера або 
літеросполуч. 

Вимо¬ 
ва 

Позиція Приклади 

звичайна вимова (наприкінці слів „і“ 
відсутнє!) 

^апі, ^еер, 
еп'іоу, ^ипе 

К 
к звичайна вимова (подвоєння — ,,ск“) кіпд, Ішк, таке, 

'госкеї: 

— перед „11“ на початку слів кпоу, кпіГе, кпідЬг 

ь 
1 

звичайна вимова на початку і в середині 
слів, тверда-накінці 

Іазі. 8іап^', 
'ЬіПІОП, 8ІЄЄІ 

в сполученнях ,,аИ“, „аік“, „а1т“, „а1уе“ каІГ, тмаїк, 
раіт, еаІУЄ8 

М 1 ПІ 1 звичайна вимова шаи, 'шетЬег, 
сіаш, 'виттег 

N 
11 звичайна вимова П08Є, 'сОПІГиІ, 

їап, 'шаппег 

— в кінці слів після ,,т‘' Ьушп, 'аиіитп, 
(іашп 

0 

011 ! у відкритому неголошеному складі 
І 

до, 'ореп. а'іопе, 
віопе, Гое 

перед ,,И“, „8І“, ,,'1і“ соі(і, ЬоИ, рові, 
ЬоіЬ 

0 у закритому наголошеному складі оп, їгот, 'Оозреї 

у дальшому ніж 2-й від кінця 
наголошеному складі '^Іогііу, 'оїїісе 

01 перед „г“ в закритому складі (ог, рогі, Іогк 

А 
часто у наголошеному складі 

, (особливо перед ,,т“, „п“, ,,у“) 
8оте, 'Ьопсіоп, 
а’Ьоуе 

о: в сполученні „УГОГ** 
туогк, уог(1, 
ТУОГІСІ, У0Г8Є 

а в ненаголошеному складі ро'іііе, 'саггої, 
'гагог 

р 

р звичайна вимова рої, Ьоре, 
реррег, сгор 

— на початку слів перед ,,п“, ,,8“, ,,1“ 
рпеи'таїіс, 
рваїт, 'Ріоіотеу 

між ,,пі“ та ,,1“ 'ешріу, гетрі, 
тіготрі 

д (и) к (\V) звичайна вимова ^иіск, 'ведиепсе, 
І гад 

к 
г перед голосними іе(1, дга88, еуегу 

— на КІННІ слів, перед німим .,е“ 
та приголосними 

зіаг, тоге, ІіГ8І 

8 

8 
на початку слів, перед глухими і 
після всіх пригол. 

80П, Ь08І, вірзу 

наприкінці слів (крім ряду випадків, 
див. вимову ,,3‘Л 

уЄ8, РТ18, 'аХІ8 

у наростках ,,8аг.у“, ,,8огу“, ,,8іуе“, 
„8оте“, „8і1;у“, „8у“, „80П“ 

(іе'іивогу, 
сот'рагі80п 

при подвоєнні (,,88“) тЄ88, 'Р088ІЬІЄ 

2 між голосними 'УІ8ІІ, 'СО&У, Г08Є 

перед ДЗВІНКИМИ приголосними 'ЬизЬаті, 'Vгі8(іот 

на кінці слів після гол. і дзвінких приг. 
(мн. ; сакс. р. в.; 3 ос. од. т. ч.) 

Ьоу8, (ІОВ8, І8, 
ГІП88, 80П’8 

3 
в закінченні ,,8іоіі“ з попер, гол.; 
при подвоєнні „88“ = | 

(іе'сівіоа, соп- 
'сіизіоп, равзіоп 
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Літера або 
літеросполуч. 

Вимо. 
ва 

Позиція Приклади 

І звичайна вимова Тгее, ьігіке, гаї, 
'Іеііег 

І 
в занінченнях ,,Ііоп“, ,,1іепсе“, ,,ііои8“ 
3 попер, голоси. 

'зіаііоп, 'раїіепсе 
'саиііоиз 

Т 
в закінченні ,,іиге“ 'іиіиге, 'сиііиге 

— 
в закінченнях ,,8їеп“, ,,Ііеп“ а також 
МІЖ ,,8“ і другою приголосною 

'Ьа8іеп, 'оііеп, 
сазіїе 

Іиї у відкритому наголошеному снпаді '(іиіу, а'сиїе 'іигу 

иі у віднр. нагол. снл. коли „и“ передує 
|4« 

У 9»* 9 ^ 

'Іипіог, 'ріигаї 
'гиіег 

л у закритому наголошеному складі '(іивіу, а'сіиіі 

и и часто в закр. складі, особливо після „Ь“, „р“. 
Ьиіі, ЬизЬ, риіі, 
риі 

а: перед кінцевим „г“ та ,,г’‘ + приголосний 
в наг. снл. 

іиг, Ьиг8І, 'сигіаіп 

а у ненаголошеному складі бир'рогі, зиз'ресі, 
'іпсіизігу 

— в сполученні ,,ди“ перед „е“, ,,і“, ,,ті“ 
та „ци<*“ в нінці слів 

виезз, диііі, ^иу, 
юпдие, о'радие 

V V звичайна вимова 'Vе^у, 'оуєг, 
зіоуе, зіагуе 

\V звичайна вимова 'туаіег, зтVап, 
ІТУІП 

— перед ,,г“ на початку слів і ,,1і“ у 
відміні займ. „хто“ 

\угопд, тугіїе, 
\уЬо, туїіозе, туЬот 

X 
кз звичайна вимова їох, ех'сизе, 

ар'ргохітаїеіу 
у приростках „ех“ із слід. наг. скл , 
3 початковою гол. або „Ь.“ 

ех'асі, ех'ііе, 
ех'ЬаизІ 

аі у відкритому наголошеному складі, накіниі 
односкл. слів і в двоскл. словах з німим ,,е” 

'Іугапі, Ііу, Іуре, 
гуе 

І у закритому наголошеному складі 'зуІІаЬІе, 'зушЬоІ 

у у ненаголошеному складі '1а<1у, 'Ьісусіе 

а: перед „г“ в закритому складі туггіі, тугіїе 

і перед голосни.ми на початку слів 'уеііоту, уоке 

2 2 звичайна вимова '2ЄГО, 'Іагу, 
іа22, Ьи22 

звичайна вимова сЬиісЬ, 'ЬасЬеіог, 
'огсЬагтІ 

сЬ. І в словах французького походження паа'сЬіііе, сЬе'тізе 

к в словах грецького та італійського 
походження 

зсЬооІ, 'ОЬгізІтаз, 
зсЬегго 

8Ь І ■ звичайна вимова 8І10ГІ, сазЬі, 
'їазЬіоп 

еь 
— 

звичайна вимова, наприкінці слів і 
в сполуч. 

зідЬ, ШоиеЬ 
зідЬі, '(іаидЬІег 

І в небагатьох словах, наприкінці 
слів, серед них: 

е'пои^Ь, ІоиеЬ, 
Іаи^Ь, соивЬ 

рЬ и 
звичайна вимова в словах грецького 
походження 

ркі'ІозорЬу, 
тог'рЬоІо^у 
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Літера або 
літеросполуч. 

Вимо¬ 
ва Позиція Приклади 

пд Ю звичайна вимова на кінці слів 8ІП&, еапд, Іопг 

пк Юк звичайна вимова на кінці слів шопк, танк, віпк 

ІЬ 

й в односклад. займенниках, присл. 
і сполучи. ІЬеу, іЬеп, іЬаІ 

між голосними 'Іаікег, 'шоіЬег 

0 
на початку слів, після приг. та на 
кінці слів 

Шогп, іЬгее, 
'ЬеаІіЬу, ІаііЬ 

і в більшості власних імен 'ТЬотаз, 'ТЬашез 

аі, еі 
ау, еу 

сі звичайна вимова '(іаііу, \л'еідЬІ, 
гау, дгеу 

єа перед „г“ аіг, Іаіг, Ьеіг 

І в ненаголошеному кінцевому складі 'саріаіп, 'Мопсіау, 
'рагіеу 

аи, аVV 01 звичайна вимова ьаисе, 'ІаипсігУ) 
ра-д^. (іагуп 

е а 

І! звичайна вимова 'Еазіег, Ьеасії 
'1еа(іег, ріеазе 

19 звичайна вимова перед ,.г“ еаг, йеаг, Ьеагсі 

Є в багатьох словах, серед них: Ьгеасі, (іеаІЬ, 
'ІеаШег, 'геасіу 

ее 
І: звичайна вимова зріееп, дгееп, 

Іее, ігее 

19 звичайна вимова перед ,,г“ Ьеег, (іеег, зіеег 

еи, е\^ звичайна вимова; після ,,г‘' та ,,1“ — и ; 'Еидепе, 'пеиіег, 
пе^ч; сгето, 

іе 
• і: звичайна вимова ге'ііеі, ІЬіеї, 

ІіеМ, ріесе 

оа ои звичайна вимова доаі, зоар, гоазі, 
ІЬгоаі 

оо 

НІ звичайна вимова 
гоот, зрооп, 
Іоозе, Іооі 

и перед „к“, ,,(3“, ,.1“ 
Ьоок, доой, 
■іліоосі, Іооі 

119 перед „г“ тоог, роог 

ои 

а її звичайна вимова оипсе, тоизе, Іоисі 

01 перед „г“, іоиг, соигі, ІЬои§Ь.І 

А в деяких словах, серед них! 'соига^е, ЦоиЬІе 

аи звичайна вимова со''', (іо\Уп, 'роVVег 

ои в деяких словах, серед них і отчп, Ьотгі, то\^ 

Прим. Знак —, що трапляється в другій колонці Таблиці III, означає відсутність будь якої 
вимови. 
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Ье880П 1 
Техі І 

Ореп уоиг Ьоокз, ріеазе. Риі іЬет оп іЬе ІаЬІе. Іі із ап Епдіізії Іеззоп. 
ЕпдІізЬ із поі сііШсиИ, іі із еазу. \^е геасі апсі \^гііе. \^гі1;е тіЬ репз 
апЗ репсіїз. Му сору-Ьоок із ^оосі, іЬе рарег із поі ЬасІ. Сіуе те уоиг гиЬЬег, 
ріеазе. ТЬапк уои. ТЬе Іеззоп із отег. 

Аііігшаііуе Рогт 
І ат а зіисіепі 
Ье із а зіисіепі 
зЬе із а зіисіепі 
іі із а зіийепі 
\уе аге зіисіепіз 
уои аге зіисіепіз 
іЬеу аге зіисіепіз 

АїїігтаНуе Рогт 
І Ьауе а Ьоок 
Ье Ьаз а Ьоок 
зЬе Ьаз а Ьоок 
іі Ьаз а Ьоок 
\уе Ьауе Ьоокз 
уои Ьауе Ьоокз 
іЬеу Ьауе Ьоокз 

іо Ье 
Іпіегго^аііуе Рогт 
Ат 1 а зіисіепі? 
Із Ье а зіисіепі? 
Із зЬе а зіисіепі;? 
Із іі а зіисіепі? 
Аге \^^е зіисіепіз? 
Аге уои зіисіепіз? 
Аге іЬеу зіисіепіз? 

іо Ьауе 

Nе§аиуе Рогт 
I ат поі а зіисіепі 
Ье із поі а зіисіепі 
зЬе із ПОІ а зіисіепі; 
II із ПОІ а зіийепі 
\Vе аге ПОІ зіисіепіз 
уои аге поі зіисіепіз 
іЬеу аге ПОІ зіікіепіз 

Іпіегго^аііуе Рогт 
Науе І а Ьоок? 
Наз Ье а Ьоок? 
Наз зЬе а Ьоок? 
Наз ІІ а Ьоок? 
Науе \уе Ьоокз? 
Науе уои Ьоокз? 
Науе іЬеу Ьоокз ? 

Nе§аIіуе Рогт 
I Ьауе по Ьоок (І Ьауе поі) 
Ье Ьаз по Ьоок (Ье Ьаз поі) 
зЬе Ьаз по Ьоок (зЬе Ьаз поі) 
II Ьаз по Ьоок (іі Ьаз поі) 
\У€ Ьауе по Ьоокз (\^е Ьауе поі) 
уои Ьауе по Ьоокз (уои Ьауе поі) 
ІЬеу Ьауе по Ьоокз (іЬеу Ьауе поІ) 

Техі II 
І ат а зіисіепі. Му пате із ]оЬп. І зіисіу Еп^ІізЬ. І ііке іі. І 1іуе 

іп ВатЬег^ іп Сегтапу. Му Ігіепсі із а \уогкег іп а Іасіогу. Ніз \уогк із 
ПОІ сіііїісиїї, ІІ із еазу. І Ьауе а зізіег апсі а ЬгоіЬег. Му зізіег ізі уегу диосі. 
8Ье Ьаз іпапу іпіегезііп^ Ьоокз. Науе уои а доосі гиЬЬег? Тез, І Ьауе. Із іі 
а Ьоок? N0, ІІ із а сору-Ьоок. Науе уои тисії \уогк ? N0, І Ьауе ІіїНе 
\уогк. І Ьауе тапу репз ЬиІ Іелу репсіїз. Не Ьаз іпапу Еп^ІізЬ Ьоокз. 

N010 

тапу репз Іе\у репз 
тисЬ іпк ІіІІІе іпк 

Ноте Тазк 

І. Тгап8Іаііоп 
Він студент, я робітним. Він інженер. Моя сестра віднриває ннижну. Це англійська 

книжка. Вона легка. Він пише. Я читаю. Вона має добру гумку. Моє ім' я. Ми 
живемо в Німеччині у мене нема сестри. Маєте ви брата? Ні, не маю. 

2. Замість рисочок поставте слова: 
тисЬ, тапу, Іііііе, іе\у. 
Науе уои — Еп^ІізЬ Ьоокз? І Ьауе — луогк. Не Ьаз — Ігіепсіз. Той Ьауе — 
рарег ЬиІ — сору-Ьоокз. ЗЬе Ьаз — репсіїз. Му ЬгоІЬег Ьаз — іпк. Той 
Ьауе — репз. 

3. Поставте в третій особі однини (Ье, вЬе): 
І ореп іЬе Ьоок. \¥е риі ІЬе Ьоокз оп ІЬе ІаЬІе. Той геасі апсі \угіІе. ТЬеу 
^іуе те ІЬе гиЬЬег. ^е ііує іп Сегтапу. Той Ііке ту Ігіепсі. І \уогк іп а 
Іасіогу. 1 Ьауе а ЬгоіЬег. 
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іо ореп ['оироп] віднриваги, 

ЛУогДб 
відчин.^ти гпЬЬег ['глЬо] гумка 

уоиг [ІОІІ ваш іпіегезііп^ [Чпігізіід] цікавий 
Ьоок [Ьпк] ннижна іо іЬапк [бзедк] дякувати 
ріеазе [рИігІ будь ласка іо сіозе [кіопг] зачиняти 
іо рпі [рпії класти із ОУЄГ [іг 'опуз] закінчився 
іЬет [сіет] їх зіпсіепі ['зі]исІ9пі] студент, слухач 
оп [оп) на пате [пеіт] 

іо ЗІПСІу ['ЗІАСІІ] 
ім'я,прізвище 

ІаЬІе ІіеіЬІ] стіл вчити 
Еп^ІізЬ [Чд^іі]*) англійський іо Ііке [Іаік] любити 

Іеззоп [Чезоп] лекція іо ІІУЄ [Ііу] жити 
сііШсиІі ['сіііікаїі] важкий Сегтапу ['сіззітапі] Німеччина 
еазу [Чігі] легкий Ігіепсі [Ігепсі] друг, приятель (на) 

іо геасі [гіісі] читати \Уогкег ['угз’.кз] робітник, -ниця 
іо \угііе (гаіі] писати Іасіогу [Чзекізгі] фабрика 

\уііЬ [тс1| 3 ЬІЗ [ЬІ2] його 
реп [реп] перо луогк [\уз:к] робота; працювати 

репсії ['репзії] олівець зізіег ['зізіз] сестра 
сору-Ьоок І'корі'Ьпк] зошит ЬгоіЬег ['Ьглсіз] брат 
доосі [^псі] добрий уегу ['уегі] дуже 
рарег І'реіра] папір Ьотеіазк [Ьоптісіїзк] домашнєзавдання 
Ьасі [Ьаесі] 

ЬЄ880П 2 

поганий 

Техі І 
Науе уои а Сегтап пе\У8рарег? N0, І Ьате поі (Ьауеп’і;) Ьиі І Ьате а 

Ггеїкії опе. Із іі Ьеге? N0, іі із аі Ьоте. Вгіп^ іі іо те, ріеазе. Із уоиг 
репсії ге(і? N0, ІІ із а Ьіаск репсії Ьиі І сап Ьгіп^ уои а гесі опе. І саппоі 
(сапЧ) ^іуе іЬіз репсії іо уои. Наз уоиг ЬгоіЬег а ^оосі ЕпдІізЬ сіісііопагу? 
N0, Ье Ьаз поі, Ьпі ту £гіепс1 Ьаз. Аге іЬеге тапу сЬаігз іп іЬіз гоот? Тез, 
іЬеге аге. Із іЬеге а ІаЬІе іоо? N0, іЬеге із поі (ізпЧ). Аге уои а зіисіепі? 
Уез, І ат, Із зЬе а \уогкег? N0, зЬе із поі, зііе із а ІеасЬег. Тііеге аге тапу 
ІеасЬегз іп іЬіз 1о\уп. із Ье а іеасЬег іоо? N0, Ье із ап еп§іпеег. Із іЬіз іо\уп 
Іаг^е? Уез, іі із, іЬеге аге тапу Ьоіізез іп іі. \\'е Ьауе Іііііе іпк Ьпі \уе Ьате 
тпсЬ рарег. Не Ьаз тапу Ьоокз Ьпі І Ьауе Іе\у. ТЬеге аге Іе\у зіпсіепіз 
іп іЬіз гоот. 

Nоіе І 
І Ьате а ЬІаск репсії, апсі уои Ьауе а гесі опе. 
Не Ьаз ап Еп^ИзЬ сіісііопагу, апсі зЬе Ьаз а ЕгепсЬ опе. 

Ноіе II 
І — ТЬеге із (ТЬеге аге) ІІ — що НІ — де 

І. II. НІ. 
ТЬеге аге тапу Ьоокз оп іЬе іаЬІе. 
Аге іЬеге тапу Ьоокз оп іЬе іаЬІе? 
ТЬеге аге 110 Ьоокз оп іЬе іаЬІе. 

Техі II 
1 зіапсі Ьпі уои зіі. Зіапсі пр! Уои тпзі поі іаке іЬіз Ьох оі сі^агеііез. 

Сіує те іЬе таісії-Ьох, ріеазе. ТЬіз із а реп апсі іЬаі із а репсії. \УЬаі репсії 
Ьауе уои? 1 Ьауе а Іоп^ репсії. Еоок аі іі. І ппсіегзіапсі \уЬаі уои зау. 
ІЬіз репсії із гесі. ТЬезе репсіїз аге гесі. ТЬаі реп із ЬІаск. ТЬозе репз аге 
ЬІаск, \Угііе іЬе \уогсі “реп” оп іЬе ЬіаскЬоагсІ. ТЬіз рарег із у^Ьііе. ТЬезе 
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сору-Ьоокз аге ^гееп. \¥Ьа1; із ІЬе соїоиг о£ іЬе Поог? И із Ьго\^п. ІЬе 
\^а]1з оГ ту гоот аге уе11о\\^. Му сігезз із багк Ьіие. ТЬе іпк із тіоіеі. ТЬе 
зиіі о1 ту Ьгоікег із ^геу. 1 саппоі зтоке тисЬ. Мау І зтоке? Тез, уои 
тау. Мау І соте іп? Не сап зреак Еп^ИзЬ. 

Ноіе III 
іЬіз — іЬезе ТЬіз Ааіг із Ьго\у^п. ТЬеяе Ааігз аге Ьго\\^п. 
ІНаІ — ІЬозе ТЬаІ Ьоок із іпіегезііп^. ТЬозе Ьоокз аге іпіегезііп^. 

Ноте Тавк 
І. Тгап8Іаііоп 

Ці стільці жовті, а ті стільці чорні. Маєте ви добрий французьний словник? Так, 
маю, алея не маю доброго англійського словника. Ваш брат робітник? Ні, він 'нженер. На 
цьому столі багато книжок. В кімнаті є багато студентів. Чи маєте ви червоний олівець? 
Ні, я маю СИНІЙ, а мій приятель — зелений. Дайте мені чорнило, будь ласкаї Це вбрання 
синє, а те фіялкове. Який колір стін у цій кімнаті? Вони жовті. 

2. Поставте иі речення в множині: 
ТЬІЗ пе\узрарег із уегу іпіегезііп^. ТЬіз іеасЬег Ьаз а тегу ^оо(І зіптіепі;. 
ТЬаі зіисіепі ііуєз іп ту Ьоизе. ТЬіз еп^іпеег \^огкз іп а Іасіогу. ГЬаІ 1о\^п 
із Іаг^е. ТЬіз \^аІ1 із Ьіие. ТЬаі зиіі із §геу. 

3. Поставте ці речення в однині: 
ТЬозе сі^агеііез аге тегу ^оосі. ТЬезе гиЬЬегз аге Ьго\уп. ТЬезе ^ігіз аге ту 
зізіегз. ТЬезе Іеззопз аге поі біШспИ. ТЬозе Еп^ИзЬ Ьоокз аге тегу еазу 

Л¥огЙ8 

пел^^зрарег ['п ]и із'реірз] газета \уЬа1; [\уо1;] що 
Ьпі [Ьлі] але Іоп^ [Ьд] довгий 
Сегтап [Мзаїтап] німецький іо Іоок [Іпк] дивитись 
Егепск [Ггепі;]’] французьний і;оппсІегзі;ап(і[лп(І9'зі;зеп{1]розуміти 
Ьеге [Ьііо] тут іо зау [зеі] говорити, сказати 
аі Ьоте [аеі Ьоит] вдома Ь1а(ііЬоагс1 ['ЬІгек'Ьокі] чорна дошка 
іо Ьгіп^ [Ьгід] приносити \уЬііє [\\таіі] білий 
ге(і [геЗ] червоний ^гееп [&гііп] зелений 
Ьіаіі: [Ьізек] чорний соїоиг ['клЬ] колір 
сап [кагп] могти Поог [П.ті] підлога 
1о ^іує [діу] давати Ьго\уп [Ьгаип] брунатний, брон- 
(іісйопагу ['с1ік]*оп9гі] словник \уа11 [\уз1] стіна [зовий 

сЬаіг [Іієа] стілець уе11о\у [']еІои] жовтий 
гоот [гпіт] кімната Згезз [(ігез] сукня 
іоо [іп:] також надто (Іагк [сіаїк] темний 
іеасЬег [ТіїІХо] вчитель(ка) ЬІпе [ЬІиі] синій 
іо\уп [Іапп] місто (невелике) іпк [ідк] чорнило, атрамент 
Іаг^і^е [1акіз] великий уіоіеі ['уаіаїзі] фіялновий 
Ьоизе [Ьапз] будинок, дім зиіі [зіиіі] вбрання 
1о зіапсі [зіаепсі] СТОЯ1и ^геу [^геі] сірий 
1о зі! [зіі] сидіти тау [теі] могти{мати ДОЗВІЛІ 
тпзі; [тлзі] мусити іо соте іп [клт] входити 
Іо Іаке [іеік] брати іо зтоке [зтоик] курити, палити 
ІЬіз [йіз] цей ргогегЬ ['ргоуаЬ] приказка 
іЬаІ [(Ізеї] той еуегу ['єугі] ножний 
Ьох [Ьокз] скринька,коробка Ье^іішіп^ [Ьа'^іпіп] початок 
сі^агеїіе ['зі^згаі] цигарка епсі [епсі] кінець 
таісЬ [тзеіЛ сірник іо сго\^п [кгапп] увінчувати 

РгоуєгЬз 
Етегу Ье^іппіп^ із (іііїісігії. 
ТЬе епсі сго\\тп8 іЬе \^огк. 
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ЬЄ880П З 
Техі І 

Ьоок! ТЬіз із іЬе Поог, іЬіз із іЬе сеіііп^, іЬіз із іЬе йоог, іЬіз із іЬе 
тпс1о\^, ап(і іЬезе аге іЬе \у^а11з. 

Той зіі оп а сЬаіг. Той Ьате а іаЬІе ЬеГоге уои. 
ТЬіз із іЬе Ьоок-сазе. ТЬіз із а зЬе1£ тіЬ Ьоокз оп іі. 
Ко\у^ апз\у^ег ту диезііопз! 
\ТЬеге із уоиг Ьоок? Му Ьоок із оп ІЬе іаЬІе. 
Оп \у^Ьа1; йо уои зіі? І зіі оп а (ііаіг. 
Оп \V^Ьаі: із іЬе (ііаіг? ТЬе (ііаіг із оп іЬе £1оог. 
Із іЬе (ІООГ ореп? N0, іЬе (іоог із зЬиі Ьиі іЬе \уіп(іо\^ із ореп. 
Із ІЬе Ьоок-сазе зЬиі? Тез, іі із. 
^ТЬаі із іп іЬе Ьоок-сазе? ТЬеге аге тапу іпіегезііо^ Ьоокз іп іЬе 

Ьоок-сазе. 
Із іЬіз гоот Іаг^е? Тез, іі із Ьиі іЬе сеШп^ із поі Ьі^Ь. 
\УЬаі СІО уои зее оп іЬаі зЬеІі? Оп іЬе зЬеІІ І зее Ьоокз. 
8іап(1 ир! Со іо іЬе (іоог! ЗЬиі іі! Ореп іі, ріеазе! Со іо іЬе зЬеІі, 

іаке іЬозе уеііомг Ьоокз, риі іЬет іп іЬе Ьоок-сазе, зЬиі (сіозе) іЬе Ьоок-сазе! 
Со Ьаск іо уоиг ріасе! Зіі (1о\Уп! ТЬапк уои. ТЬе Іеззоп із отег. 

АІЇігтаііуе Рогт 
І зреак Еп^ІізЬ 
Ье зреакз Еп^ІізЬ 
зЬе зреакз Еп^ІізЬ 
іі зреакз Еп^ІізЬ 
\^е зреак Еп^ІізЬ 
уои зреак Еп^ІізЬ 
іЬеу зреак Еп^ИзЬ 

ІО 8реак 

Іпіегго^аііуе Рогт 
Оо І зреак Еп^ИзЬ? 
(іоез Ье зреак Еп^ІізЬ? 
йоез зЬе зреак Еп^ІізЬ? 
(іоез іі зреак Еп^ІізЬ? 
(іо \у’е зреак Еп^ІізЬ? 
(іо уои зреак Еп^ИзЬ? 
(іо іЬеу зреак Еп^ІізЬ? 

Техі II 

Nе§аііуе Рогт 
І (іо поі зреак Еп^ІізЬ 
Ье (іоез поі зреак Еп^ІізЬ 
зЬе (іоез поі зреак Ео^іізЬ 
іі (іоез поі зреак ЕпеіізЬ 
\у'е (іо поі зреак Еп^іізЬ 
уои (іо поі зреак Еп^іізЬ 
ІЬеу (іо поі зреак Еп^іізЬ 

Во уои зреак Еп^іізЬ? N0, І (іо поі ((іоп’і) Ьиі шу ЬгоіЬег (іоез. Воез 
Ье зреак ЕгепсЬ іоо? N0, Ье сіоез поі ((іоезп’і), Ье зреакз Сегтап ап(і ІІкгаіпіап. 
Воез Ье 1іуе Ьеге? Тез, Ье (іоез. ^¥е (іо поі зіи(іу ЕгепсЬ, \у^е зіи(іу Еп^ІізЬ. 
Із Еп^іізЬ (іі£ііси1і? N0, іі із поі, іі із еазу. Во уои \^гііе (іісіаііопз? Тез, 
\у^е (іо Ьиі \\ге таке тапу тізіакез. І (іо поі ііке іо \^гііе (іісіаііопз Ьиі; І 
Ііке іо геа(і ту ехегсізез. Воез уоиг Ьоу §о іо 8(Ьоо1? N0, Ье (іоез поі, Ье 
із іоо зтаіі. Воез Ье 8Іи(іу аі Ьоте? Тез, Ье (іоез, Ье геа(із ап(і \\^гііез 
ІІкгаіпіап апсі Киззіап. Науе уои ЬгоіЬегз ап(і зізіегз? Тез, І Ьате. \УЬеге 
(іо ІЬеу ііує? ТЬеу 1іуе іп а уіііа^е. Во уои ііує іп а уіііа^е іоо? N0, І 
(іоп*і, І ІІУЄ іп а іо\уп. Во уои у^огк аі а Іасіогу? Тез, І йо. Му рагепіз 
(іо поі ІІУЄ іп іЬіз іо\уп, ІЬеу ІІУЄ іп а іаг^е сііу. Із іЬіз сііу £аг £гот Ьеге? 
Тез, іі із. Во уои \у^гі1е іеііегз іо уоиг рагепіз? Тез, І (іо, ап(і іЬеу апз\^ег 
ге^иіагіу. ^ТЬо зреакз ЕпгІізЬ Ьеге? ТЬе іеа(ііег (іоез. ^ТЬо \у^гііе8 а (іісіаііоп? 
І гіо. \уЬаі £аі1з оп іЬе ііоог? А Ьаіі (іоез. 

Коіе 1 

І ^о Ьоте. 
І зіисіу аі Ьоте. 

N010 II 
Му Ьоу із іоо зтаіі, іо ^о іо з(іюо1. 
Тоиг Ьоу із зтаіі, ап(і ту зізіег із зтаіі іоО. 
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Ноте Тазк 

1. Тгап8Іаііоп 
Ваш брат говорить по французькому? Так, говорить. Ваша сестра живе в місті? Ні. 

вона живе на селі. Ви пишите і читаєте по а+іглійському? Так. Прошу, встаньте, закрийте 
вікно і верніться на своє місце. Що є на полиці? На полиці є багато цікавих українських і 
російських книжок. Який колір чорнила? Зелений. Чи пише вона листи до свого приятеля? 
Ні, не пише. 

2. Поставте в питальній і заперечній формі: 
Не \^гі1е8 Іеііегз Іо ЬІ8 ЬгоіЬегз ап(і 8І8Іег8. Той 1іуе іп а уіПаде. \¥е таке 
тІ8І:аке8 іп а сіісіаііоа. 8Ье \^огк8 аі а Іасіогу. ТЬеу 8реак Епд1І8Іі. І ореп 
іЬе луіп(1о\^. Не ап8\^ег8 ту диезііоп8. ЗЬе зЬиіз іЬе йоог. 

3. Дайте відповіді на питання: 
\\^Ьо ореп8 ІЬе Ьоок-сазе? \¥Ьеге сіо уои 1іуе? Во уои ііує іп а іо\уп? Во 
уои \уогк аі а іасіогу? Воез Ье 8Іи(1у Ьп^ІізЬ? Во уоиг рагепіз \угі1;е Іеііегб 
1о уои? Во іЬеу геасі Тікгаіпіап Ьоокз? Воез уоиг зізіег іо зАооІ? 

ЛУогдз 
сеіііи^ ['зіііід] стеля тізіаке [тіз'іеік] помилка 
(ІООГ [(ізі] двері ехегсізе ['е^гззаіх] вправа 
\уіп(іо\у ['\уіпс1ои] вікно зсЬооІ [зкиїї] школа 
ІО зЬиі [^лі] закривати, зачиняти зтаїї [зтзіі] малий 
зЬеІІ [Ге1£] полиця луЬеге [\уєз] де 
Ьоок-сазе ['Ьик'кеіз] шафа на книжки уіИа^е ['уі1і(1з] село 
Ьі^Ь [Ьаі] високий рагепіз ['рзегзпіз] батьки, родичі 
іо ^0 [дои] іти сііу і'зііі] місто (велике) 
Ьаск [Ьаек] назад іаг [£а:] далеко 
ПОЛУ [пай] тепер £гот [£гзт] від 
іо апзлуег ['аіпзз] відповідати Іеііег [Іеіз] лист; літера 
диезііоп ['клуе8І^^п] питання луЬо [пи] хто 
Тікгаіпіап[]ик'геіп}0п] український ге^піагіу ['геегтиЬіІіІ регулярно 
Киззіап [гл|п] російський іо £а11 [£зі1] падати 
(Іісіаііоп [сіік'іеі]*п] диктант Ьаіі [Ьзіі] м'яч 
іо таке [теїк] робити 

Ье880П 4 

Сагйіпаї NитЬе^8 

0—пои^Ьі [пзіі], 11—еіеуеп [і'ієуп] ЗО—іЬігіу [09ІІІ] 
2ЄГ0 [гіігои] 12—ІЛУЄІУЄ [і\уе1у] 40— £огіу 

1—опе [\УАП] 13—іЬігіееп [Озі'іііп ] 50—£і£іу ['£і£іі] 
2—і\УО [іи![ 14—£оигіееп 60—зіхіу 
3—іЬгее [0ГІ:] 15—£і£іееп [£і£'іі:п] 70—зеуепіу 
4—£оиг[£оі] 16—зіхіееп 80—еі^Ьіу 
5—£іуе [£аіу] 17—зеуепіееп 90—піпеіу 
6—зіх [зікз] 18—еі^Ьіееп 100—опе Ьипсігесі ['Ьлпсігзй] 
7—зетеп [зєуп] 19—піпеіееп 101—опе Ьип(1ге(1 апсі опе 
8—еі^Ьі [еіі] 20—ілуепіу [Члуєпіі] 121—опе Ьипсігесі апсі 
9—піпе [паіп] 21 —і\уепіу-опе ілуепіу опе 

10—іеп [іеп] ап(і зо оп 500—£іуе Ьипсігесі 
1000—опе іЬоизапсі ['Оаиззпсі] 

1947—піпеіееп Ьипсігесі агкі іогіу зетеп. 
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Техі І 
ТЬеге аге зіхіу йєсопсіз іп опе тіпиіе. 
ТЬеге аге 8Іхіу тіпи1е8 іп опе Ьоиг. 
ТЬеге аге і\^еп1у £оиг Ьоиг8 іп а сіау. 
ТЬеге аге 8еуеп (1ау8 іп а \Vеек. 
ТЬеге аге £оиг \^еек8 іп а топііі. 
ТЬеге аге і\уе1уе шопіЬз іп а уеаг. 
ТЬеге аге іЬгее Ьппсігесі ап(і зіхіу £іуе (іауз іп а уеаг. 
Но\^ тапу (іау8 аге іЬеге іп а \^еек? 
Но\у тапу Ьопгз аге іЬеге іп а (Іау? 
Но\у тапу \уеек8 аге іЬеге іп а топІЬ? 
Но\у оИ аге уоп? І ат і\^еп1у уеагз оИ. 

Техі II 
Т¥Ьаі аге іЬе сіау8 о£ іЬе \уеек? 
ТЬе (іауз о£ іЬе \уеек аге: Мопсіау, Тие8(іау, \Уейпе8бау, ТЬигзсіау, 

Ггісіау, 8аі;иг(1ау, ап(1 Зппсіау. 
^Ьаі І8 ІЬе сіау іо-сіау? То сіау із 8а£иг(іау. 
Л^ЬаІ І8 іЬе сіау о£ іЬе Еп^ІізЬ Іеззоп? ТЬе Еп^ІізЬ Іеззоп із оп Тие8(іау 

ап(і оп Егі(іау. 
Во уоп \VОгк оп 8ип(1ау? N0,! (іопЧ, І тезі оп 8ип(іау £ог іі із а Ьоіісіау. 

Вес1еп8Іоп о£ ^^оип8 
Кот. іЬе ІеасЬег 
Роз. о£ £Ье ІеасЬег 
Ваі. іо іЬе 1еа<Ьег 
Асс. ІЬе ІеасЬег 

Ноте Тазк 
1. \Угііе іп ^огйз: 

17; 29; 36; 45; 58; 79; 84; 93; 162; 202; 312; 461; 611; 705; 913; 1437. 

2. А^гііе іп їі^игез; 
ТЬігіу опе; іЬігіееп; опе Ьппсігесі ап(і зетепіу іЬгее; опе іЬопзапсі піпе 

Ьппсігесі апй £і£іееп; іЬгее іЬопзапсі £іуе Ьип(1ге(1 апсі еіетеп; піпеіееп іЬопзапсі 
апй £огіу. 
3. РШ іп іЬе Ьіапкз: 

Во уоп кпо\у іЬе сіауз . . . іЬе \уеек? Уоп тпзі діуе іЬіз Ьоок . . . іЬе 
ІеасЬег. Іі із іЬе сору-Ьоок . . . іЬе Ьоу. І геай іЬе Іеііег . . . ту зізіег. 
Сіує те іЬе сіісііопагу . . . ту £гіепсі. Сіте іЬіз пеу^^зрарег . . . уопг £гіеп(і. 
ТЬе СОІОПГ . . . іЬе \уа1І8 із ^гееп. ТЬе сеіііпд . . . іЬіз гоот із Ьі^Ь. 

тіппіе ['тіпіі] хвилина 

\¥оГЙ8 

ТЬпГЗСІау ['00!2(ІІ] четвер 
Ьопг ['апо] година Егісіау [Тгаійі] 

8аіпггіау ['ззеіасіі] 
8ппсіау і'злпсіі] 

п’ятниця 
сіау [^еі] день субота 
\^еек [\уі!к] тиждень неділя 
топіЬ [тлпО] місяць іо тезі [гезі] відпочивати 
уеаг [Іііа] рін ЬоИсіау ['ЬоИсіеі] свято 
ЬоVV [Ьап] як ЛУОГСІ [УУЗКІ] слово 
Ьо\у тану [Ьап'тзепі] скільки £і^пге [Ті^з] цифра 
оісі [опМ] старий сіесіепзіоп [ЙІ'кІепХп ] відміна 
Мопсіау ['тлпсіі] понеділок попп [папп] іменник 
Тпезсіау [ЧІпігсіі] вівторок іо ЙІІ [£і1] наповнювати, виповняти 
\¥еСІПЄ8СІау ['ЛУЄП2(1І] середа Ьіапк [Ьізедк] пропуск (вільне місце) 
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Ье880П 5 
ОгЛіпаІ NитЬе^8 

І8І; іЬе £іг8і; [Гзізі] 

2^^ іЬе зесопсі ['зекапсі] 
3^*^ іЬе іЬігсі [031(1] 

ІоигіЬ. 
5^ь -іііе £і£іЬ 

ІЗ^ь |:ііе іЬігіеепіІі 
20*ь іл^епііеіЬ 
ЗО^Ь <;ііе іЬігііеіЬ 
32<^ь ^ііе Шігіу-зесопсі 

Техі І 
ТЬе £іг8і 
Тке зесопсі 
ТЬе іЬігсі 
ТЬе £оигіЬ 
ТЬе £і£іЬ 
ТЬе зіхіЬ 
ТЬе зєуєпіЬ 
ТЬе еі^ЬіЬ 
ТЬе піпіЬ 
ТЬе іепіЬ 
ТЬе єієуєпіЬ 
ТЬе 1;\\^е1£іЬ 

січень 
лютий 
березень 
нвітень 
травень 
червень 
липень 
серпень 
вересень 
жовтень 
листопад 
грудень 

Техі II 
ТЬе £іг8і (іау о£ іЬе \^еек із Мопйау, іЬе зесопсі сіау о£ іЬе \^еек із 

Тиезсіау. }апиагу Ьаз іЬігІу-опе сіауз. ГеЬгиагу Ьаз 1\^еп1;у-еі§Ьі сіауз, апсі 
і\^еп1у-піпе іп іЬе Іеар-уеаг. ТЬе уеагз 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 1Й4 апсі 
зо оп аге Іеар-уеагз. 

ТЬігіу сіауз Ьате ЗеріетЬег, 
Аргії, Іипе апсі КоуетЬег. 
АИ іЬе тезі; Ьате ІЬігІу-опе 
Ехсерііп^ ГеЬгиагу аіопе, 
)^^Ьісіі Ьаз Ьиі іт^епІу-еі^Ьі сіауз сіеаг, 
Апсі 1;\\гепіу-піпе іп іЬе Іеар-уеаг. 

ТЬе 8еа8оп8 
Во уои кпо\^ ІЬе сіауз о£ іЬе м^еек? 
Тез, І сіо. ТЬеу аге Мопсіау, Тиезсіау еіс. 
Во уои кпо\у^ ІЬе зеазопз? 
N0, І сіопЧ. \УЬа1; аге іЬеу? 
ТЬе £оиг зеазопз аге: зргіп^, зиттег, аиіитп, \уіпіег. 
АТЬісЬ зеазоп сіо уои рге£ег? 

'’ег зиттег. 

Весаизе іп зиттег іЬе сіауз аге 1оп§, іЬе \\^еаі;Ьег із йпе, апсі іі із \^агт. 
ВопЧ уои Ике м^іпіег? 
N0, І гіопЧ Ике тпіег, Ьесаизе іп \\^іпіег ІЬе сіауз аге зЬогі, іЬе пі^ЬІз 

аге Іоп^, апсі іі із тегу соісі. 
Іп т^Ьаі зеазоп Иоез іі гаіп? 
И гаіпз іп аіі зеазопз, сЬіе£1у іп зргіпд апсі іп аиіитп. Аиіитп із іЬе 

зеазоп о£ итЬгеіІаз. 
\¥Ьеп із СЬгізітаз? Во уои кпо\\т? 
Тез, І сіо. СЬгізітаз із оп іЬе 25о£ ВесетЬег. 
Но\\^ СІО уои саіі іЬе Ізі о£ іапиагуІ* 
Же саіі іі іЬе Nе\V'-Теаг’8 сіау. 
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8иттег апй Л^іпіег 

Зиттег Ьедіпз оп іЬе і\^еп1у-їіг8І о£ }дпе; іЬе (Іауз аге Іоп^, іЬе вид 
ГІ8Є8 аі 5 о’сіоск іп іЬе тогпіп^ ап(і зеіз аі 8 о’сіоск іп іЬе етепіп^; іі 8Ьше8 
^Іогіоизіу. Іі І8 \у^агт, єуєп Ьоі. 11 І8 ІЬе Ьагуе8І Ііте. 

\^іп1ег Ье§іп8 іп ОесетЬег апсі епсІ8 іп МагсЬ. Іп ^Уіпіег \^е Ьате гаіп, 
\^іп(1 ап(і 8по\^. ^УЬеп І1 І8 тегу соИ, І1 Ігее2Є8. ТЬе пі^Ьіз аге Іоп^ апД 
(Іагк, ІЬоп^Ь та]} у зіагз зЬіпе іп ІЬе зку. ТЬе 8ііо\у Іоокз Ііке зііуєг іп ІЬе 
тоопзЬіпе. 

Коїе 
ТЬе Ьоу 1іке8 ЬІ8 £гіеп(і. 
ТЬе Ьоу Іоокз (із) Ііке Ьіз Ігіепсі. 

Соосі тогпіп^ ['тошід] доброго ранну Но\^ (1о уоп (Зо? 
Соосі (Іау добридень Но\у аге уоп? 

(цілий день) ^о-(іау (1а'(1еі] 
Соо(і аііегпооп ['аіііаппіп] —(після 12г) уезіегсіау [']ез1з(іі) 
Соосі еуепіп^ [Тупід] добрий вечір ІЬе (іау Ьеі'оге уезіегсіау позавчора 
Соосі пі^ЬІ [паіі] добраніч 1о-тогго\у [Іо'шогоп] завтра 
Соосі Ьуе ['диісі'ЬаіІ до побачення іЬе (іау аііег 1о-тогго\у післязавтра 

Ноте Тазк 
І. Тгапйіаііоп 

Новий Рік е першого січня, я не люблю осені, бо ідуть дощі. Сьогодні тепло 1 сонце 
світить дуже ясно. Ночі в січні дуже довгі і холодні. Англійська лекція в п'ятницю, я починаю 
мою роботу вранці. Місяць і зорі світять на небі. Липень сьомий, а листопад одинадцятий 
місяць року. Тепер сонце сходить о шостій годині ранну. Вересень має тридцять днів. Зима 
— холодна пора року. 

1 як ся мае- 
/ те? 
сьогодні 
вчора 

Іеар-уеаг [Тіїр'іііз] 
ГЄ8І [ГЄ8І] 
схсерііп^ [ік'беріі^і] 
аіопе [аТопп] 
угЬісії [\УІ1Л 
сіеаг [сііз] 
еасі [піл 
8Єа80П [8І12П] 
1о кпо\у [пои] 
8ргіпд [зргц)] 
зиттег ['злтз] 
аиіитп ['аііат] 
л^іпіег ['\УІПІ0] 
1о ргеїег ІргіТаї] 

угЬу [\>гаі] 
\у'еаіЬег ['\^е(І9] 
Ііпе [£аіп] 
луагт [\у^оіт] 
зЬогІ [Хоіі] 
соМ [копісі] 
іо гаіп [геіп] 
(Ьіе£1у ['іГіі£1і] 
птЬгеІІа [лт'ЬгеЬ] 

перехідний рік СЬгізітаз ['кгізтаз] Різдво 
решта 1о саіі [коїІ] звати 
крім 1о Ьерп [Ьа'^іп] починати(сь) 
один, сам 
який 

1о ГІ8Є [гаіг] сходити (про сонце), 
вставати 

ясний І0 8ЄІ [8ЄІ] 
о’сіоск [о'кЬк] 

заходити, сідати (-„-) 
кожний година (за годин.) 
пора року ^ІОГІОПЗІу ['дІ0ГІ92ІІ] ясний, розкішний 
знати ЄУЄП [ІІУП] навіть 
весна Ьоі [Ьоі] гарячий 
літо Ьагуезі ['ЬаіУ98І1 жнива 
осінь Ііте [Іаіт] час 
зима 1о епЗ. [епй] закінчуватись 
віддавати ЛУІПСІ [\УІП(1] вітер 

перевагу 8по\^ [зпои] сніг 
чому 1о £гЄЄ2Є [£гІі2] замерзати 
погода іЬои^Ь [(Іоп] хоч 
добрий, гарний 8ку [зкаі] небо 
теплий 8ІІУЄГ ['8ІІУ9] срібло 
короткий 8Іаг [зіаіі зірка 
холодний 1о 8Ьіпе (іаш] сяти 
іти (про дощ) тоопвЬіпе ['тиіп'З’аіп] місячне сяйво 
головним чином 8\^^а11о\^ ['8\^о1ои] ластівка 
парасоля \уог1Ь [^0.'01 вартий 

РгоуєгЬз 

Опе 8\у^а11о\у^ (іоез поі таке ІЬе зргіп^. 
А Заппагу 8ргіп§ із поі \^огіЬ апуІЬіп^. 



22 

ЬЄ880П 6 

ТЬе Нитап Войу 
Ьате 1;\у^о агшз агкі і\іго Ьап(І8 луііЬ еі^Ьі Гіп^егз ап(і і\^о іЬіітЬз. 

Аі іЬе іірз о£ оиг Пп^егз \^е Ьате паііз. \\^е Ьауе і;\уоїед8 апсі 1;\^о £ее1;. Тіїе 
тап Ьаз і\уо Гееі. ТЬе ІаЬІе Ьаз £оиг 16^8. ЕасЬ £оо1; Ьаз £іте іоЄ8. 

ТЬІ8 І8 ІЬе песк. Оп іЬе песк ІЬеге із іЬе Ьеасі. Іі із соуєгєсі \уііЬ Ьаіг. 
Зотеіітез іЬе Ьаіг із £1аі апсі Ьіаск, зотеіітез — £аіг апсі сигіу. 

ТЬІ8 із ІЬе £асе. Іп £Ье шісісЗІе о£ іЬе £асе ІЬеге із іЬе позе. И із 
Ьеі\V"ееп ІЬе £л\"о еуез. ТЬе еуез тау Ье Ьго\уіі, §геу, ^гееп апсі ИдЬі Ьіие. 
ТЬе еуе-Ьголуз апсі еуеІазЬез аге сіагк. ІІпсіег £Ье позе із іЬе топіЬ \УІ1;Ь \уЬі£е 
іееІЬ Ьеі\уе€п іЬе £\уо гесі Іірз. Отег ІЬе позе іЬеге із іЬе £огеЬеасі. Іп іЬе 
тоїііЬ ІЬеге із ІЬе Іоп^ие апсі ІЬе раїаіе. Ппсіег ІЬе шопІЬ із іЬе сЬіп. Оп 
ІЬе 1е£і апсі гі^ЬІ .о£ ІЬе тоиіЬ аге ІЬе сЬеекз. Оп еасЬ зісіе о£ ІЬе Ьеасі із ап 
еаг. Мапу реоріе Ьате а §оо(і юзу сотріехіоп. 

Зотеіітез а тап Ьаз а Ьеагсі. Науе уоп а топзІасЬе оп уопг иррег 
Іір? N0, І Ьауе пеііЬег Ьеагсі пог тоизіасіїе. Му £асе із зЬауеп. 

\УііЬ оиг еуез \уе зее , \уііЬ оиг еагз \уе Ьеаг, \уіІЬ оиг позе \уе зтеіі, 
\УІІЬ оиг Іоп^ие, іірз апсі раїаіе \уе зреак апсі Іазіе, \УІІЬ оиг агтз апсі Ьапсіз 
\уе £ееі ог ІоисЬ апсі \уогк, \уіІЬ оиг іе^з апсі £ееІ \уе \уа1к апсі ріау £ооІЬаІ1 
І Ьауе І\уо зЬоиісіегз. ТЬіз із ту Ьаск апсі іЬіз із ту сЬезІ. Оп ІЬе іе£і зісіе 
о£ ІЬе сЬезІ (ЬгеазІ) із ІЬе ЬеагІ. Іп ІЬе иррег рагі о£ ІЬе сЬезІ аге ІЬе Іип^з. 

ВеІ\уееп ІЬе 1е^ а’ сі ІЬе іЬі^Ь із ІЬе кпее. Оо уои кпо\у \уЬаІ із іііе 
кпее? II із ІЬе рагІ о£ іЬе Ьитап Ьосіу, \уЬісЬ сопзізіз о£ \уЬііє Ьопез, гесі 
ІІезЬ апсі гозу зкіп. ТЬеге аге тизсіез, агіегіез апсі уеіпз іп ІЬе ІІезЬ. ТЬе 
£1оосі о£ Ьіоой іп УЄ88ЄІ8 із уегу гарісі. 

N016 ї ІооіЬ — ІееіЬ £ооІ — £ееІ 
N016 II Ііоосі, ЬІоосі 
N016 III ЬеІ\уееп, атоп^ 

У оиг Ьірз 
І£ уоиг Іірз \уі11 кеер £гот зИрз, 
Гіує ІЬіп^’з оЬзєгує \уііЬ саге: 
0£ \уЬот уои зреак, Іо \уЬот уои зреак, 
Апсі Ьо\у апсі \уЬєп апсі \уЬеге. 

Р088Є88ІУ6 А(1]ЄСІІУЄ8 

I ореп ту еуез 
Ье орепз ЬІ8 еуез 
зЬе орепз Ьег еуез 
II орепз ІІ8 еуез 
\уе ореп оиг еуез 
уои ореп уоиг еуез 
іЬеу ореп ІЬеіг еуез 

Аїїігтаїіуб Рогт 
І \уогк-есі 
І зтоке-сі 
І 8Іис1(у)-іесі 
І рге£ег-гесі 

ТЬе ОаІІУб Сазе апй іЬе Ассизаііуе Сазе о! 
Регзопаї Ргопоипз 

§іуе те ІЬе Ьоок 
^>іуе Ьіт ІЬе Ьоок 
^іує Ьег ІЬе Ьоок 
^■іує іі ІЬе Ьоок 
^іує из іЬе Ьоок 
§:іуе уои ІЬе Ьоок 
діуе іЬет ІЬе Ьоок 

Ье зеез те 
І зее Ьіт 
І зее Ьег 
І зее ІІ 
Ье зеез 113 
І зее уои 
І зее ІЬет 

Разі ІпДеїіпііе Теп8е 
Іпіегго^аііуе Рогт Nе^аIІVе Рогт 
Оісі І \уогк? еіс. І сій поі \уогк еіс. 

Техі 
Тазі уеаг І \уогкесі аі а Іасіогу. Іп ІЬе еуепіп^ 1 зіисііесі Сегтап \УІІЬ 

ту Ігіепсі. І Іікесі ту Ігіепсі уегу тиск. Зотеіітез \уе сіозесі ІЬе сіоог, орепесі 
ІЬе \УІпс1о\у, апсі зтокесі тапу сі^агеїіез, зреакіпд аЬоиІ оиг рагепіз апсі оиг 
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Ьотез. ВИ уои зіисіу Еп^ИзЬ Іазі уеаг? N0, \уе (Зій поі (сіИпЧ). Вісі уоиг 
ЬгоіЬег соте уезіегсіау? Тез, Ье сіісі. 

Ногае Тазк 
1. Апз^ег ІЬе їоПо^^іп^ ^иезііоп8: Но\у^ тапу іш^егз аге іЬеге оп оиг Ьапсіз? 
'\ТЬеге із іЬепозе? \Уі11і\\1іаі сіо уои зреак? \¥Ьегеіз іЬесЗііп? \Т1іа1 сіо \^е сіо 
\УІ1Ь оиг Іе^з апсі £ееі? \УЬаі рагі о£ іЬе Ьитап Ьосіу (іо уои кполу? 
2. Соп]и§а(е іЬе їоІІо^іп§ зепіепсез: І ат ргоисі о£ ту пате. 

І ііує \уііЬ ту рагепіз. 
І Ье§'іп ту Іеззопз іп іЬе тогпіп^. 

3. Риі іпіо ІЬе Разі 1п{1е£іпі1е Тепзе: Воез зЬе зііісіу Еп^ІізЬ? N0, зЬе зіисііез 
Сегтап. Во уои 1іуе Ьеге? Не сіоез поі зтоке, Ьиі І зтоке тисії. Не (Іоез 
поі зреак аЬоиІ Ьіз рагепіз. І Ііке Іііт уегу тіісЬ. 

Т¥огЙ8 

Ьитап [']итап] 
Ьосіу І'Ьзсіі] 
агт [аіт] 
Ьапсі [Ьаепсі] 
£іп§ег [Чід^а] 
іЬитЬ [0лт] 
Іір Ііір] 
паіі [пеіі] 
Іе? [Іед] 
песк [пек] 
Ьеасі іЬе(і| 
1о соуєг ['клуа] 
Ьаіг [Ьєз] 
£1а1 [£1зе1] 
зоте Іітеь ['злтіаітг 
£аіг [£ео] 
сигіу і'каїїі] 
£асе [£еіз] 
тісісіїе [тісії] 
позе [поиг] 
Ье1\\гееп [Ьіі'тіп] 
еуе [аі] 
еуеЬго\у ['аі'Ьгои] 
еуеІазЬ ['аі'ІзеЛ 
тоиІЬ [таи0] 
ІооіЬ [1иі0| 
Іір [Іір] 
І'огеЬеасІ [Чогісі] 
Іоп^ие [Ілд] 
раїаіе ['рзеШ] 
сЬіп [іііп] 
сЬеек [ІХіїк] 
еаг [іа] 
реоріе [ріірі] 
гозу ['гои2І] 
сотріехіоп 

[катр'Іек^п] 
Ьеагсі [Ьіасі] 
тоизІасЬе [тиз'іаХ] 
иррег ['лра] 

людський 
тіло 
руна (рамено) 
руна 
палець 
великий палець 
нінчин 
ніготь; гвіздок 

пеііЬег.. пог 
['ііаісіа.. паї] 

1о зЬате [£еіу] 
1о зее [зіі] 
1о Ьеаг [Ьіа] 
1о зтеїі [зтеї] 
1о Іазіе [ІЄІ8І] 

. __ 1о £ее1 [£І!і] 
нога;ніжка(столаіт.д)1о ІоисЬ [ІАІ|] 

ІО \уа1к [\V^;к] 
іо ріау [ріеі] 
зЬоиІсіег ['^оиісіа] 
Ьгоасі [Ьгаїсі] 
Ьаск [Ьаек] 
сЬезІ [1£є8і] 

Ьгеазі [Ьгс ЗІ] 
Ьеагі [Ьа:1] 
Іип^ [ІАц] 
ІЬі^-Ь [0аі] 
кпее [пі:] 
рагі [ра:1] 
Іо СОП8І8І [кап'8І8І] 
Ьопе [Ьоїш] 
£1Є8іі [£1е£] 
зкіп [8кіп] 
тизсіе [тА8І] 
теіп [уеіп] 
агіегу ['аііагі] 
£1оос1 [Най] 
Ьіоосі [ЬІАЙ] 
УЄ88ЄІ [УЄ8І] 

гарісі ['гаерісі] 
Іо кеер [кі:р] 
5Іір [зіір] 

Іо оЬ8егуе[аЬ'2аіу] 
саге [кєо] 

борода Іо 1о1Іо\у ['£оІои] 
вуса ЗеПІеПСе ['8ЄПІ9П8] 
верхній о\УП [оип] 

РгоуєгЬз 
Еуегу опе Ьаз Ьіз о\^п Іазіе. 

НІ . . НІ . . . 

шия 
голова 
вкривати 
волосся 
рівний 

[іноді 
світлий 
кучерявий 
обличчя, лице 
середина 
ніс 
між 
око 
брова 
вія 
рот 
зуб 
губа 
чоло 
язик 
піднебіння 
підборіддя 
щока 
в/хо 
люди 
рожевий 
колір обличчя 

голитись 
бачити 
чути 
нюхати 
пробувати (на смак) 
відчувати 
дотинатись 
гуляти, іти пішки 
грати 
плече 
широкий 
спина 
груди 

серце 
легеня 
стегно 
коліно 
частина 
складатись з 
кістка 
м'ясо (живе) 
шкіра 
м'яз 
вена 
арт ерія 
струм, течія 
кров 
судина 
швидкий 
тримати 
посковзнутись; тут: 
помилка 

спостерігати 
пильність 
стежиіи; іти слідом 
речення 
власний 
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\¥Ьаі Тіте І8 Іі? 
Ж 

1 _ 
II - 

III - 

ІІ І8 ілуо о’сіоск 
II І8 іеп шіпиіез разі 
II із а диагіег разі £оиг VI — 

із Ьа1£ разі £іуе 
із 1\^еіі1у тіпиіез 1о Іеп 

II із а диагіег 1о еіетеп 

Ье880П 7 

ТЬе \¥аІсІі апй іЬе Сіоск 
ТІ1І8 І8 а УігаІсЬ. 1 саггу ту \у^а1(іі іп ту роскеї ог оп ту \^гІ8І. Nо\V 

1 ат Іакіп^ І1 оиі о£ ту роскеї апй риіііп^ І1 ироп ІЬе ІаЬІе. \У1іеге із ІЬе 
сіоск? ТЬе сіоск Ьап§8 оп ІЬе \^а11 ог зіапсіз оп а ІаЬІе ог а зЬе1£. ТЬе 
сіоск апсі ІЬе \у^а1(Ь. 8Ьо\у^ іЬе Ііте. 

Ріеазе, Іоок а1 ту \у^а1(іі. Оп ііз £асе ІЬеге аге 1\у'о Ьапсіз. ТЬе 1аг§:е ап(1 ІЬіп 
Ьапсіроіпізіо іЬе тіпиіез, ІЬе зтаїї апсіІЬіск опе роіпіз ІоІЬе Ьоигз. І£ 1Ье\\га1сЬ 
8Іор8 уои тизі \уіпс1 І1 ид). А ^оосі \уа1(Ь тизі §о пеіІЬег Іоо 8іо\у^ пог іоо Іазі. 

\УЬеп сіоез уоиг Еп^ІізЬ Іеззоп Ьерп? II Ье^іп8 а1 4 о’сіоск вЬагр. 
Но\V" 1оп§ сіоез І1 1а8І? Аз а гиіе І1 Іазіз опе Ьоиг. 

Віаіо^ие 
Ехсизе те, Іатез: сап уои 1е11 те \уЬа1 Ііте І1 із? 
А тотепі, ріеазе (Іакез оиі Ьіз \уа1сЬ). II із 12 тіпиіез 1о 7 о’сіоск 
Ьу ту \уа1(іі. 
Іпсіеей? II із ПОІ уеі разі зєуєп. 

N0, ту \у^а1сЬ кеерз Ііте; іі пеііЬег ^аіпз пог Іозез. 
Тез, уои аге гі^Ьі. Во уои Ьеаг ІЬе сЬигсЬ сіоск зігіке а диагіег 
1о ЗЄУЄП іизі по\\г? 
\Уе11, уои зее, І петег £ог^е1 1о тпсі ту \\^а1(іі ир іп ІЬе тогпіпд, 
зо ІІ сіоез ПОІ зіор. 
ТЬапк уои тегу тисЬ. І ат іп Ііте £ог ту Ігаіп. 
Тез, Ьиі таке Ьазіе. 
Соосі Ьуе. 

СЬагІез: 
Іатез: 

СЬагІез; 
Іатез: 
СЬагІез: 

Іатез: 

СЬагІез: 
Іатез: 
СЬагІез: 
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Рге8епі Сопііпиои8 Теп8е 
АИігшаІіуе Рогш 
І аш бтокіп^ 
Ье із зтокіп^ 
зЬе із зтокіп^ 
іі із зтокіп^ 

аге зтокіп^ 
уои аге зтокіп^ 
ІЬеу аге зтокіп^ 

Іпіегго^аііуе Рогш 
ат І зтокіп^? 
із Ье зтокіп^? 
із зЬе зтокіпг? 
із іі зтокіп^г 
аге \уе зтокІБ^? 
аге уои зтокіп^? 
аге іЬеу зтокіп^? 

Nе§а1іуе Рогш 
І ат поі зтокіп^ 
Ье із поі: зшокіп^ 
зЬе із поі зтокіп^ 
іі із поі зтокіп^ 
\уе аге поі зтокіп^ 
уои аге поі зтокіп^ 
іЬеу аге поі зтокіп^ 

А Ьейег 
Оеаг ігіепсі, 

І аггіуесі Ьеге уезіегсіау. І ат зііііп^ по\у іп іЬе ^агйеп оГ ту зізіег, 
сігіпкіп^ іеа. ТЬе гаі1\уау зіаііоп із і\^о тіїез а\уау апсі І луаікесі асгозз іЬе 
ііеісіз. Оиг сіоск із ]и8І зігікіп^ £оиг. А£іег іеа аі Ьа1£ разі £оиг І ат ^оіп^ 
£ог а луаїк \^ііЬ ту зізіег. 

ТЬеге аге опіу і\уо ог іЬгее зЬорз Ьеге. І \У€пі іо опе уезіегсіау. Той 
сап ^еі аітозі еуегуіЬіп^ іЬеге: соіїее апсі іеа, зидаг апсі сЬосоІаіе, Ьат апсі 
заиза^е, Ьиііег апсі ЬгеаЗ, \уіпе апсі іоЬассо. 

ТЬеге із по ЬиісЬег ог ^гееп^госег Ьеге, Ьиі іЬеге із а Ьакег. Реоріе 
Ьиу іЬеіг теаі апсі уе^еіаЬіез ог іТиіі іп іЬе пеі^ЬЬоигіп^ іо\уп. ТЬе Іосаі 
Ьиз іакез іЬет іЬеге іп іеп тіпиіез. 

ТЬе соїшігу гоипсі із Іоуеіу апсі уои сап Ьауе ^оосі ЬаіЬіп^ іп іЬе гітег. 
1 зепсі уои а рісіиге розісагсі о£ зоте соііа^ез апН о£ іЬе уіііа^е сЬигсЬ. 

Тоигз зіпсегеіу 8іеуе. 

І. \Тгііе іп ^огйз: 
4 25 , 7 15, 9 45, 

Ноте Та§к 

1150, 6 05, 3 20, 10 55, 5 10, 8 40, 2 30 

2. Тгап8Іаііоп 
Ми починаємо лекцію о пів на четверту і закінчуємо о п'ятій годині. Ви заводите ваш 

годинник ввечері? Ні, я завожу його вранці Що ви робите о сьомій годині? О сьомій годині 
я вчу англійську мову. Ви багато курите? Ні, але зараз я курю добру цигарк/. Зараз чверть 
на десяту, 1 я встигну на потяг, але я мушу поспішати. Автобус відвезе мене на станцію за 
двадцять хвилин. Його годинник іде вірно. 

Т^ОГЙ8 

ІО ехсизе [ікз'кіиїх] 
іо іеіі [іеі] 
м^аісЬ [\^оіЛ 

іпсіеесі [іп'сііїй] 
іо кеер [кіір] 
іо ^аіп [^еіп] 

іо іозе [іиіг] 

гі^Ьі [гаіі[] 

сЬигсЬ [іХоїіЯ 
іо зігіке [зігаік] 
диагіег ['к\У02І9] 
пєуєг ['пєуз] 

вибачати 
говорити 
годинник(ручний, 
кишеньковий) 
ДІЙСНО 
тримати 
вигравати, 
спішити 

втрачати, 
відставати 

правий, 
правильний 

церква 
бити (про год.) 
чверть 
ніколи 

ІО £ог^еі [£оі'^еі] 
іо тпсі ир 

[\уаіпс1 лр] 
іо таке Ьазіе 

[теік Ьеізі] 
іо саггу ['кзегі] 
роскеі ['рокіі] 
\угізі [гізі] 

іо Ьап^ [Ьзед] 
іо 8Ьо\у [Іои] 
іЬіп [0іп] 
іЬіск [0ік] 
іо роіпі [роіпі] 
8Іо\у [зіои] 
£а8І [£аі8І] 

забувати 
накручувати 

поспішати 

нести 
кишеня 
суглоб між руною 

і раменом 
висіти 
показувати 
тонний 
товстий 
вкаЗ(/вати 
повільний 
швидкий 
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зЬагр [Хаїр] госгро, рівно іоЬассо [із'Ьаекоп] тютюн 

іо аггіуе [зТаІу] 
(про год) ЬпісЬег ['ЬпіХа] різник 

прибувати ^гееп§госег [дгіїп'^гозз] продавець го¬ 
^агсіеп [ ^аісізп] ’^^дон родини 
іо сігіпк [сігідк] пити Ьакег ['Ьеікз] пекар 
іеа [ііі] чай реоіе [ріірі] люди 
гаі1\уау [ТеіГ\УЄІ] 
а\уау [9'\уеі] 

залізниця іо Ьпу [Ьаі] купувати 
геть теаі [тіїі] м’ясо (їжа) 

іо \уа1к [\уо:к] гуляти, іти пішни уе^еіаЬІез ['уесіззіеіЬІг] городина 
асгозз [а'кгоз] через £гиіі [іТпі] овочі, садовина 
£іе1с1 1£іі1с1] поле пеі^ЬЬопгіп^ ['пеіЬзгід] сусідній 
опіу І'оипіі] тільки іосаі ['іопкзі] місцевий 
гпіе [гпіі] правило соїшігу ['клпігі] країна, місцевість, 
іо іазі [Іаїзі] тривати село 

ІОЗІ [(І7А8І] саме, як раз гоппсі [гаїшсі] навколо, круглий 

зЬор [.|ор] .нрамниця Іоуеіу [Тлуіі] гарний 

\УЄПІ [\УЄПІ] минулий час від ЬаіЬіп^ ['Ьеісіід] купання 
„до‘‘-пішов гіуєг ['гіуз] річна 

іо ^єі [,^еі] діставати іо зепсі [зепсі] посилати 
еуегуіЬіп^ ['еугіОід] все рісіпге ['рікіХз] малюнок, картина 
аітозі І'оїтозі] майже зоте [злт] деякий 
зп^аг ['Іп^з] ^ 
заиза^е ['зо.’зісіз] 
Ьат [Ьзет] 

цукор соііа^е ['коіїйз] будинок 
новбеса 
шинна 

зіпсегеїу [зіп'зіоіі] щиро, відверто 

РгоуєгЬ 

Хіте І8 топеу. 

ЬЄ880П 8 

А ЛУеек-Епй Іп ТЬе Соипігу 
ТЬе луЬоіє £аті1у із ^Іасі \VЬеп Ше \уеек-епс1 сотез, Гог іЬеп \уе 1о 

іЬе соипігу. \Уе Ьате §геа1; £ип. 
Хазі 8аіиг(іау \^е \^епі іо зоте геїаііуез. ТЬе Гагтег із ту тоїЬег’з соизіп. 

ТЬеу зеїсіот тееі апсі іЬегеїоге Ье азкей а ^геаі тапу диезііопз аЬоиі ипсіез 
ап(1 аипіз, перЬе\^з апсі піесез. Не Ьаз а Іаг^е £агт. Ве£оге Ьіт іі Ьеіоп^есі 
10 Ьіз іаіЬег апсі ^гап(і£аіЬег. 

\Уе \уепі іпіо іЬе зіаЬІез тіЬ Ьіт. ТЬеге \^е Ьасі а іоііу Ііте \уі1;Ь 
іЬе апітаїз. И л^аз £іпе іо зее іЬе Ьі^, Ьеауу охеп апсі іЬе со\у8 \уііЬ іЬеіг 
Іііііе саіуез. ТЬеге \уеге зоте Ьогзез іоо, апсі а \уЬо1е £Іоск о£ зЬеер. 

ТЬе £агтег 8Ьо\уес1 пз іЬе Іііііе рі^з. ТЬеу \уеге уегу ргеііу. Ког ап 
Ьопг ог зо ту ЬгоіЬег Іоокесі а£іег іЬе ^еезе іп іЬе £іе1сІ8. Не \уа8 зо Ьарру. 
ТЬе іагтег’з \уі£е Ьаз а Іоі о£ ропіігу: сіпскіз, а соск, Ьепз \уііЬ сЬіскепз, іигкеуз. 

ТЬеге аге оіЬег реоріе оп іЬе £агт. ТЬе теп \уогк іп іЬе ііеісіз апсі іЬе 
\уотеп іп іЬе Ьоизе ог іп іЬе кіісЬео-^агсіеп. 

ТЬеге \уа8 а Іоі іо зее апсі \уе Ьасі §оосі ііте. 

Разі Іпйеїіпііе Теп8е 
іо Ье іо Ьауе 

І \уа8 \уе \уеге ^Уаз І? І \уа8 поі І Ьасі Пасі І? 1 Ьасі поі 
Ье \уа8 уоп \уеге апсі зо оп апсі зо оп апсі зо оп апсі зо оп апсі зо оп 
зЬе \уа8 іЬеу \уеге 
11 \уа8 
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ТЬе 8ахоп Гогт ої Ше Ро88Є88ІУе Са8е 
ІЬе соизіп о£ ту тоіЬег — ту тоІЬег’з соизіп 
іЬе \^і£е о£ іЬе £агтег — іЬе Гагтег’з \^і!е 
Ше £агт о£ ту ЬгоШегз — ту ЬгоіЬегз’ £агт 
іЬе Іюизе о£ ту рагепіз — ту рагепіз’ Ьоизе 

8ахоп Ріигаї 
шап — теп £оо1; — £ее1; тоизе — тісе ох — охеп зЬеер — зЬеер 
>уотап — \^отеп ІооіЬ — іееіЬ Іоизе — Іісе сЬіМ — сіїіїсігеп (іеег — (іеег 
['луигпоп — 'тітап] §оозе — §ее8е 

ЕхЄГСІ8Є 
Му тоШег’з пате із Іаііе. Нег ЬгоіЬег’з \уі£е із саііесі Магу. 8Ье із 

ту аипі. Му ипсіе’з сІаи^ЬІег із ту соизіп. Му £аі1іег із ІЬе зесопсі зоп 
о£*ту ^гап(і£аЦіег. Му ^гапсІтоіЬег із уегу оіс] апсі Ьаз тапу §гап(ісіїіїсігеп. 
Му ^гапсітоіЬег’з ЬігіЬсІау із оп ІЬе 12Чі о£ Іпіу апсі \уе ^іує Ьег тапу 
ргезепіз. 8І1Є Іікез £1о\уегз апсі \уе зепсі Ьег гозез £гот ту зізіег’з ^агсіеп. 
Опе о£ ту ипсіез, ту тоІЬег’з ЬгоіЬег, Іітез іп Атегіса, апсі \уе о£іеп \¥гі£е 
Іеііегз 1о Ьіт. 8отеіітез Ье зепсіз пз ргезепіз. 

Ноте Та§к 
1. Замініть саксонсьну форму родового відмінну в цьому „Ехегсізе** на звичайну, 1 

навпаки. 

2. Тгап8Іаііоп 
я дуже радий бачити моїх родичів. Дуже багато людей вчать тепер англійську мову. 

Він має безліч цікавих книжок. Чн ви любите працювати на городі? Минулої неділі я пішов 
до свого прияіеля і дуже весело провіз час. Її день народження 20 ли'„топада. Мій день 
народження . . . Начни, гуси, курни, півні та індики є свійські птахи (дріб.) У мене немає роди¬ 
чів у Німеччині. На заводі працює 200 чоловіків і триста жінок. Людина має дві ноги і 
тридцять два зуба. В цій кімнаті є миші. Фармер має сім корів, два воли і цілу отару 
овець. Його батьки мають троє дітей. 

3. Напишіть твір ,,Моя родина”. 

\¥огД8 

\уЬоІе [Ьопі] цілий Іоііу і'сізаіі] веселий 
£аті1у ['£аеті1і1 родина 1о Ьауе а іоИу Ііте добре проводити 
§1асі [§1зес1] задоволений апітаі ['гепітзі] тварина [час 
1о Ьауе і'пп [£лп1 розважатись Ьщ [Ьід] великий 
геіаііуе ['ГЄІ9ІІУІ родич, кревний- Ьеауу ['Ьеуі] важний 
зеісіот ['зеїсіат] рідно [свояк ох [окз] віл 
іо тееі [тіїї] зустрічати со\у [кап] корова 
1Ьеге£оге ['СІЄЗІОї] тому са1£ [ка:£] теля 
1о азк [аізк] питати Ьогзе [Ьзіз] кінь 
а §геа1 тапу 

[з ^геіі 'таепі] 
дуже багато £1оск [£Ьк] 

зЬеер [Хіір] 
отара 
вівця 

аЬопІ [з'ЬапІ] про РІ& [рі&І свиня 
ппсіе [лдкі] дядько(стрий,вуй) ргеїіу ['ргіїі] гарний 
аипі [аіпі] тітка ІО Іоок а£іег доглядати 
перЬеу/ ['цеу]и] племінник [іпк 'аіі'із] 

^оозе [^піг] 
• 

піесе [піІз] 
1о Ье1ои§ [Ьі'іод] 

племінниця гуска 
належати Ьарру ['Ьаері] щасливий 

дгап(1£ашег 
І'^гаепсі'іаісіз] 

дід а ІОІ [ІОІ] 
роиіігу ['рзіИгі] 

безліч, дуже багато 
домашня птиця. 

^гапсітоіЬег 
['^гаепсі'тлйа] 

баба 
сіпск [сілк] 

1 г 1 11 

дріб 
качка 

зІаЬіе [зІеіЬІ] стайня соск [кок] півень 
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Ьеп [Ьеп] нурка , сЬіісі [х^аіМ] дитина 
(Ьіскеп ['іДкап] нурча сіеег [сііа] олень 
іпгкеу ['іоікі] індин сіап^Ьіег ['сіоііа] дочна 

оіЬег ['лйа] Інший ^гапсісЬіісі онун, -а 
кіісЬеп-^агсіеп 

['кіНап '^аісіап] 
город ['^гаепсі'іХаіІсІ] 

- ЬігіЬсіау ['Ьаі0сіі] 
ргезепі ['ргехапі] 

день народження 
тап [таеп] чоловій, людина подарунон 
Ук^отап [^птап] жінка £1о\\"ег [ііаиа] квітна 
топзе [тапз] миша о£іеп [а£п1 часто 
Іоизе [іапз] воша 

^е880I1 9 

Сггеаі; Вгііаіп 
Сгеаі Вгіїаіп із ап ізіаїкі. Іі із іЬе Ьеагі р£ ап етріге. ТЬе ізіапсі 

Іоокз зтаїї оп іЬе тар Ьиі а зігоп^ реоріе іпЬаЬііз іі, іЬе Еп^ІізЬ. 

Еп§1ап(1, 8соіІап(і ап(і ^Уаіез Ьауе тапу гоосі ЬагЬоигз апсі рогіз. ТЬе 
зоиіЬегп рагі о£ іЬе соипігу із 1о\у^ апсі іегііїе, апсі Ьаз тапу Гагтз. ТЬе 
\у^езіегп апсі погіЬегп рагіз аге сотегесі \уііЬ топпіаіпз апсі Ьіііз. Аіоп^ іЬе 
еазіегп соазі іЬеге аге тегу тапу іізЬіп^ уіііа^ез. 

Іп іЬе тісісііе о£ іЬе соипігу іЬеге аге тапу ігоп лу^огкз апсі соаі тіпез. 
Еопсіоп із іЬе сарііаі о£ Сгеаі Вгііаіп. Іі із зііпаіесі оп іЬе ТЬатез. 

Іі Ьаз пеагіу еі^Ьі тіїііоп іпЬаЬііапіз. І£ \уге ^о оп Ьоагсі а зтаіі зіеатег 
апсі ігауеі сіо\^п іЬе ТЬатез, \^е соте іо іЬе Воскз апсі іЬе Рооі о£ Еопсіоп. 
ТЬе зЬірз о£ аіі паііопз саІІ іЬеге. 

ТЬе Сііу І8 іЬе Ьпзіпезз рагі о£ Еопсіоп. Іі із £и1І о£ Ьапкз, о££ісез, 
\^агеЬоизез, зіогев апсі зЬорз, риЬІіс Ьпіїсііп^з апсі сЬпгсЬез. 

ТЬеге, іоо, £іпсі іЬе Вапк о£ Еп^іапсі, іЬе сепіге о£ ЕпгІізЬ Ьпзіпезз 
1і£е. А \Уопсіег£иІ зігеат о£ ігаіїіс ^оез Ьу. Моіогсагз, іахіз, Іоггіез, сагіз, 
Ьизез апсі Ьісусіез сігіте разі. ТЬе зігееіз аге сго\усіесі Ьу сіау. ТЬе зЬор \уіп- 
сіо\^з аге ЬгіШапі. Аі пі^Ьі апсі оп Випсіауз іЬе зігееіз аге сіе8егіе(і. 

N016 І. оп Ьоагсі а зЬір 
N010 II. іп іЬе тогпіп^, іп іЬе єуєпіп^, аі пі^Ьі, Ьу сіау 

РГЄ8ЄПІ ІПЙеїІПІІе ТЄП8Є 
Асііує Уоісе Раззіуе Уоісе 

ТЬе іеаАег азкз іЬе зіпсіепі. ТЬе зіпсіепі із азкесі Ьу іЬе іеасЬег. 
І лугііе іЬе Іеііег. ТЬе іеііеі із м^гіііеп Ьу те (\УІіЬ а реп). 
Не саііз Ьіз зізіег. Не із саііесі ІоЬп. 

Віаіо^ие ['сіаіаЬд] 

Магу: Ноуг сіо уоп сіо, Еііу? 
Еііу: Тегу луєИ, іЬапк уоп. Апсі Ьо\\г аге уоп (^еіііп^ аіоп^)? 
М.: Ргеііу \^е11, іЬапкз. 
Е.: Із уопг тоіЬег аіігі^Ьі? 
М.: 8о-80. ТЬіз гаіпу луеаіЬег із поі §оой £ог Ьег. 
Е.: Ве зо кіпсі. Магу, іепсі те уопг Ьоок о£ Еп^іізЬ роеіз. І тпзі Іеагп а 

роет Ьу Ьеагі. 
М.: І ат уегу зоггу Ьиі ту соизіп Ьаз іЬіз Ьоок. Ве зиге, І Ьгіп§ іі іо 

уои аз зооп аз І §еі іі а^аіп. 
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ТЬапк уои, Магу, уои аге а1\^ау8 геасіу іо Ьеір те. Му кіікі ге^агсіз 
іо уоиг тоіЬег. 

М.: ТЬе зате іо уоиг £аті1у. Соо(1-Ьуе. 
Ь.: 8о Іоп^, (іагііп^. Саіі оп те і£ уои Ьате ііте. 

Nоіе III. 1 Ьгіп^ уои а Ьоок. 
І Ьгіп^ а Ьоок іо уои. 

Техі 
Но\у аге уои? Уои (Іо поі Іоок \у^е11 іЬіз тогпіп^. І ат поі ^уе11. І Ьауе 

а ЬеасіасЬе ап(і а Ьасі іооіЬасЬе. І тизі ^о іо іЬе сіепіізі’з. 
І ат соИ. Із іі соМ іп іЬіз гоот? N0, іі із поі. І іЬіпк уои Ьате а 

соИ. Уои аге іИ. Уои тизі поі го оиі. І Ьеаг уои аге соидЬіп^. Уои Ьауе а 
зоге іЬгоаі. Уои тизі зіау іп Ье(і, ап(і зепй £ог а (іосіог. Таке зоте те- 
(Іісіпе, ріеазе. 

Му £гіеп(і Ьаз зоге еуез. Не саппоі зее \^е11 тіЬоиі зресіасіез Ьиі Ье 
із поі ЬІіпй. ТЬіз Ьоу із йеа£, Ье Ьеагз поіЬіп^. Не із сіитЬ іоо, Ье саппоі 
зреак аІіЬои^Ь Ье Ьаз а іоп^ие. 

Nоіе IV. І ат соИ. 
І Ьауе а соМ. 

Ноте Тазк 
1. Тгап8Іаііоп 

Ви працюєте вдень чи вночі? Снільни населення є в Лондоні? Яна частина Англії 
низька і родюча? В південній частині Англії є багато добрих фарм. У вас є вдома велоси¬ 
пед.? Ні. Де Англійський Банк? Він в центрі Лондона. Будьте ласкаві, позичте мені ваш слов¬ 
ник. На жаль я не можу вам дати його, бо я вчу англійську мову. Будь ласка, допоможіть 
мені зробити цей переклад, якщо ви маєте час. Він знає цей вірш напам 'ять. Нажаль я не 
маю мапи Англії. Він не німий і не глухий, він сліпий. Мій батько добре бачить без окуля¬ 
рів. У нього болить горло і він кашляє; тому він лежить у ліжку і п’ є ліки. 

2. Риі іпіо іЬе Раззіуе Уоісе: 
ТЬе зіисіепі орепз іЬе Ьоок. ТЬе тоіЬег іоуєз Ьег сЬіМ. ТЬе іеасЬег 

еіуез іЬе Іеззоп. І зтоке а сігагеїіе. Не геасіз іЬіз Ьоок. ТЬе ЕпгІізЬ іпЬаЬіі 
Сгеаі ВгИаіп. 

Сгеаі Вгііаіп 

\¥огсі8 
Великобританія соаі [копі] вугілля 

['^геіі 'Ьгііап] тіпе [тат] копальня 
із1ап(і ['аііопсі] острів сарііаі ['кзерііаі] столиця 
ЬеагІ [Ьаіі] серце із зііиаіесі розташований 
етріге [іт'раіз] Імперія ['зіііи'еііісі] 
тар [тагр] мапа пеагіу ['піоіі] майже 
зігоп^ [зігод] сильний іпЬаЬііапі мешканець 
іо іпЬаЬіі [іп'ЬзеЬіі] населювати [іп'ЬаеЬіІ9пі] 
ЬагЬоиг ['ЬаіЬа] порт, пристань і£ [і£] якщо, коли 
зоиіЬегп ['зАЙоп] південний зЬір [Др] корабель 
1о\у" [Іои] низький зіеатег ['зіііто] пароплав 
£егШе [Тзііаіі] родючий іо ігауеі ['ігаеу9І] подорожувати 
\УЄЗІЄГП ['\УЄ8І0П] 

погіЬегп ['поійоп] 
західній (іоск [сіок] дон 
північний рооі [риіі] ставок, тутіприс- 

тоипіаіп ['таппііп] гора паііоп [пеі.Гп] нація [тань 
ЬіИ [Ьіі] горб, невелика ЛУОГІСІ [\У9!І(І] світ 
а1оп§ [з'Ьч] вздовж [гора Ьизіпезз ['Ьігпез] Діло 
еазіегп [Тізіоп] східній £и11 [£и1] певний 
соазі [коизі] беріг оШсе ['зііз] установа 
£і8Ьіп^ [ТЦід] 
ігоп ['аІ9п] 
луогкз [\^9:к8] 

рибальський \у^агеЬои8е [^єоЬаиз] склеп 
залізо зіоге [зіоі] склеп, крамниця 
завод риЬИс ['рлЬИк] громадський 



зо 
Ьпіїсііпд ['Ьіібід] будівля а§аіп [а'^еіп] знову 
іо £іпсі [£аіпсі] знаходити аі'суауз ['оі1\У92] завжди 
1і£е [1аі£] життя геасіу ['гесіі] готовий 
\уопсіег£и1['\^лпсІ0£и1] дивний іо кеір [кеір] допомагати 
зігеат [зігіїт] 
ігакіс [Чгзеїік] 

потін 
вуличний рух 

кіпсі ге^агсіз 
[каіпсі гі'^а:сІ2] 

щирі привітання 

саг [каї] авто іке зате [зеіт] той же самий 
Іоггу (ам. ігпск) 

['Ьгі, ігАк] 
вантажне авто іо саіі оп [кої] 

кеасіаске ['Ьесізк] 
заходити 
біль голови 

сагі [каїі] віз Ш (ам. біск) [і1, зік] хворий 
Ьісусіе ['Ьаізікі] велосипед іо сои^к [ко£] кашляти 
іо кгіуе [сігаїу] їхати іо ікіпк [0ідк) думати 
сго\усі [кгаисі] 
ЬгіШапі ['Ьгі1]зпі] 

натовп 
блискучий 

зоге [зо:] хворий (про окре¬ 
му частину тіла) 

іо сіезегі [сіі'гзіі] покидати ікгоаі [Вгоіі] горло 

ргеііу ['ргііі] гарний, вродли¬ 
вий; тут:досить 

іо зіау [зіеі] 
тесіісіпе ['шесіізіп] 

залишатись 
ліки 

а11гі§кі [оГгаіі] добре, гаразд Ьііпсі [Ьіаіпсі] сліпий 
кіпк [каіпсі] добрий, люб' язний с1еа£ [ке£] глухий 
іо Іепсі [Іепсі] позичати сіитЬ [сілт] німий 
Ьу кеагі ['Ьаі'каїі] напам'ять аіікоигк [оіГсІоп] хоч 
іо Ье зоггу ('зогі] шкодувати зресіасіез (еуе§1а88Є8)окуляри 

І'зрекізкіз, 'аі'§1а;8І2] зиге ['Іиз] певний 
зооп [зиіп] незабаром кш^ [кід] король 

РгоуєгЬ 
1п іЬе соипігу о£ іЬе Ь1іп(і іЬе опе-еуесі із кіп^. 

Ье880П 10 
Бп^ІапА апА 8соі1апд 

Еп^1ап(і із тисЬ Іаг^ег іЬап Зсоііапсі. А Ьип(іге(і уеагз а^о Еп^іапсі 
\уа8 тиск гісЬег апсі ргосіисесі Ьеііег сгорз. ТЬеге л^еге аізо а ^геаі тапу 
тоге реоріе іп Еп^іаікі апсі іЬеу \уеге \^еа1іЬіег, апсі касі Ьеііег Гоосі апсі 
сіоікіп^ Ікеге ікап іп Зсоііапсі. 

Тке іо\Упз аізо \^еге тоге питегопз апсі тоге рорпіоиз. Іп Зсоііапсі 
іке сШез апсі 1о\^п8 \^еге £е\\гег, зтаїїег апсі Іезз £иІ1 о£ іпкаЬіІапІз Ікап іп 
Еп^іапй. 

і\о\^асіау8 Зсоііапсі із едпаї о£ Еп^іапсі, Ьпі іі каз аі іеазі опе тегу 
§геаі тапи£асіигіп§ сепіге, Сіа85о\^. ' 

Тке §геаіег рагі о£ іке Іапсі із соуегесі луіік топпіаіпз апсі із поі £ег- 
іііе Ьпі ікеге аге тапу іогезіз апсі луоосіз £и11 о£ ^ате, апсі кппііп^ аіігасіз 
тапу реоріе \уко Ике іо зкооі. Іп іке 1о\\^-іуіп^ рагіз іке сгорз аге аз ^оосі 
аз ог етеп Ьеііег ікап іке сгорз іп Еп^іапсі. 

Ве§гее8 ої СотрагІ8оп 
^геаі ^геаіег іке ^геаіезі 
Ьеаиіі£и1 тоге Ьеаиіі£и1 іке тозі Ьеаиіі£и1 

N0(6 І. Еп^іапсі із Іагдег ікап Зсоііапсі. 
Зсоііапсі із Іезз іаг^е ікап Еп^іапсі. 
Тке сгорз аге аз ^оосі аз іп Епдіапй. 
Зсоііапсі каз поі зо тапу Іаг^е іо\УП8 аз Еп^іапсі. 
Тке тоге \уе 1іуе іп ікіз соипігу, іке Ьеііег \уе Ііке іі. 
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Техі 
Ьоікіоп І8 іЬе 1аг^е8І, іЬе гісЬе8І: апс^ ІЬе то8І: рориіоиз сііу о1 Еигоре. 

боте Ііте адо іі \^а8 іЬе то8І ітрогіапі і;о\^п іп іЬе \уЬо1е Аі іЬе 
рге8еп1 ііте Nе\V-¥огк Ьаз а8 тапу тЬаЬііапІ8 а8 Ьопсіоп, апсі ІІ8 іпОиепсе 
оп іпіегпаііопаї ігасіе І8 етеп ^геаіег. ТЬІ8 Ьои8Є І8 іЬе ЬІ5^Є8І іп оиг 8Ігееі. 
Во уои гететЬег іЬе Ьарріе8І сіау іп уоиг Іііе? Му ігапзіаііоп І8 Ьасі Ьиі 
ЬІ8 л^огк І8 етеп \у^ог8Є. ТЬІ8 Ьоок І8 ^оосі Ьиі ту ігіепсі Ьа8 а Ьеііег опе. 
ТЬІ8 тап І8 поі оісі Ьді ЬІ8 ек1е8і 80п І8 аігеасіу і\^епіу уеаг8 оі а^е. Му 
Ье8І ігіепсі І8 оМег іЬап І. Іиіу І8 іЬе Ьоііе8І топік о£ іЬе уеаг. }оЬп 1іуе8 
іагіЬег £гот іЬе 8Іаііоп іЬап ^ое с1ое8. Тке пеаге8І \у^ау іо іЬе зіаііоп І8 
іЬгои^Ь іЬе пехі зігееі іо іЬе гі^Ьі. Тке пеагезі ровзіЬІе сіау £ог а \^г1к із 
пехі Зипсіау. ЕеЬгиагу із поі зо Іоп^ аз іке оікег топікз. Тке саі із поі зо 
зігоп^ аз іке сіо^. Му соїізіп із поі зо оМ аз ту зізіег. Іп зиттег іке сіауз 
аге Іоп^ег ікап іке пі^кіз. Тке зесопсі ігапзіаііоп із тоге с1і££іси1і ікап іке 
кгзі опе. Тке тоге \Vе \^гііе, іке Іезз тізіакез таке. 

Ехєгсійє 
Му репсії із Іоп§. Ніз репсії із Іопгег. Нег репсії із іке Іоп^езі. мікозе 

репсії із іке Іоп^езі? Із іі уоиг репсії? Із ікіз репсії уоигз? Тез, іі із тіпе. 
Оиг коизе із Іаг^е. Уоиг коизе із Іаг^ег. Ткеіг коизе іб іке Іаг^езі. 

ТУкозе коизе із іке Іаг^езі? Ткеігз із іке Іаг^езі. Му реп із Ьасі Ьиі кіз реп 
із етеп лтогзе ікап тіпе. Мікозе реп із іке \^ог8І? Негз із іке \^ог8І. Із уоиг 
зігееі Ьгоасіег ікап оигз? Із ікеіг гоош Ьі^кег ікап оигз? N0, ікеіг гоот із 
поі зо кі^к аз оигз, оиг гоот із тиск кі^кег ікап ікеігз. 

Ноте Тазк 
1. Тгапвіаііоп 

„ Моя книжна цікавіша, ніж ваша? Ні, вона не тана цікава як моя, але вона довша. 
Його кімната тана ж велика ян і наша, але там є три вікна. Чи є врожай в Шотляндії такий 
же добрий як і в Англії? Мій старший орат не в Німеччині. Жовтень холодніший за травень, 
але грудень найхолодніший місяць у цьому році. Чи кіт такий же сильний які собака? Ні. 
Чи е у вас кращий зошит? Ні, ие мій найкращий. Ви знаєте найкоротший шлях до річки? На 
жаль, не знаю 

2. Поставте подані прикметники у відповідному ступені: 
Не із (гіск) тап іп іке тіїїа^е. Ткіз топік із (коі) ікап іке Іазі опе. 

Сап уои 8ко\^ те (пеаг) зкор? Ткіз іогезі із (Ьі^) ікап уоигз. Іі із іке (Ьасі) 
гоот іп іке \уко1е коизе. Во уои кпо\у^ кіз (оИ) зоп? Теззоп 10 каз а (с1і£й- 
сиіі) ігапзіаііоп ікап Іеззоп 3. Оиг сііу із (рориіоиз) ікап уоиг іо\уп. То-сіау 
із (йпе) сіау о£ іке лтеек. 

Му Неагі’й іп іЬе Ні^Мапйз 
Ьу КоЬегі Вигпз, 

іке ^геаіезі паііопаї роеі о£ Зсоііапсі (1759—1796) 

Му кеагі’з іп іке Ні^кіапсіз, ту кеагі із поі кеге: 
Му кеагі’з іп іке Ні^кіапсіз, а-сказіп^ іке сіеег, 
А-сІїазіп^ іке \ті1(1 сіеег апсі Ео11о\\гіп§ Іке гое - 
Му кеагі’з іп іке Ні^кіапсіз \укегеуег І ^о. 

Еаге\те11 іо іке Ні^кіапсіз, £аге\те11 іо іке Nопк, 
Тке Ьігікріасе о£ таїоиг, іке соипігу о£ \уогік; 
\Укегетег І \тапс1ег, лукегетег 1 готе, 
Тке кіИз о£ іке Ні^кіапсіз £ог етег 1 Іоте. 

Коіе П. 
лукепеуег- коли б не . . 
іткаіетег- що б не . . . 
\укоеуег- хто б не . . . 
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ЛУогйз 

Шап [сїаеп] 
а^о [з'^ои] 
ГІД [гііЛ 
іо ргойисе [рг9'(і]иі8] 
Ьеііег ['Ьеіа] 
сгор [кгор] 
тоге [тзі] 
Уігеаііііу |'\^е10і] 
£оо(1 [£иі(1] 
сІоіЬіп^ ['кЬісІід] 
питегои8 ['іі]иіт9гз8] 
рори1ои8 ['рор]иІ98] 
£е\\^ег ['£1и9] 
ІЄ88 [ІЄ8І 
по\^а(іау8 ['паизсіеіг] 
едиаі ['іік\\г9І] 
гезресі; [гіз'рекі] 
ігие [Ігиі] 
а1 Іеазі [зе£ Ііізі;] 
іо тапи£асіиге 

[таещи'£аекіХ9] 
1ап(1 [Іаепсі] 
£огє8і ['£9гІ8і;1 
тіосі і\у^иі(і] 
£и11 1£и1] 
§ате [^еіт] 

- Ьипііп^ ['Ьлпііді 
іо аіігасі [з'ігаекі] 
іо 8І100І [Іиіі] 
1о\у^-1уіп^ [Іои'іаіід] 
етеп Іііуп] 
Еигоре ['іиігзр] 

ніж 
тому 
багатий 
виробляти 
кращий 
врожай 
більше 
багатий, замож- 
їжа [ний 
одяг 
численний 
населений 

{ менше 
тепер 
рівний 
відношення 
правдивий 
принаймні 

виробляти 
країна 

} ЛІС 
повний 
дичина 
полювання 
приваблювати 
стріляти 
низинний 
навіть 
Европа 

ітрогіапі [іт'роіізпі] важли ви й 
\уог1(1 [\^9:1(і] 
іпОиепсе [Іпйизпз] 
іпіегпаііопаї 

[іпіз'пеіХпзІ] 
ігасіе [і;геі(1] 
іо гететЬег 

[гі'тетЬз] 
£агіЬег ('£аіЙ9] 
пеаг [пІ9] 
іЬгои^Ь. [0ги1 
Р088ІЬІЄ ['ро8ІЬ1] 
8ІГ6115 [н^гзд] 
(ІО^ (СІ9§] 
саі [каеіі 
аігеасіу ['оігейі] 
аде [еі(і:^] 
Ьеаиіі£ш ['Ь]иііі£и1] гарний, вродливий 
НігЬІап(І8 ['Ь.аІІ9Іі(І2І Гайленд (гірська 

част. Шотл.) 
а-сЬазіп^ [зе-'і£еІ2Ід] полюючи 
тМ [\уаі1(і] дикий 
іо £0ІІ0\\г ['£о1ои] слідкувати,стежи- 
гое (гой] серна [ти 
£аге\\ге11 (£є9'\\гє1] прощай 
\уЬеГЄУЄГ [\\ГЄ9'ЄУ9] куди б НЄ 
ЬігіЬрІасе ['ЬзіОрІеіз] місце народжен- 
уаіоиг [Чаеіз] гідність [ня 
\УОГІІі [\У910] вартість, цінність 
іо \^ап(1ег ['\\Г9П(І9] мандрувати 
ІО готе [гону] бродити 
іо ІОУЄ [ІАУ] любити 

світ 
вплив 
міжнародній 

торгівля 
пам'ятати 

далі 
близько 
через, крізь 
можливий 
сильний 
собака 
кіт 
вже 
вік 

РгоуєгЬ 
Т\Уо Ьеайз аге Ьеііег іЬап опе. 

Ье880І1 11 

Му Оау 
І. 

І ^еі ир (І гізе) еагіу іп іЬе тогпіп^, \уЬєп оиг сіоск І8 зігікіп^ зєуєп. 
Зотеіітез І ат 1а2у апсі І зіау іп Ье(і £ог зоте тіппіез тоге. Виі изиаііу 
І іитр оиі о£ іЬе Ьесі іттесііаіеіу апсі \уа8Ь тузеїі луііЬ соИ \^аіег апй 
зоар. І сіеап ту іееіЬ, ЬгизЬ апй сотЬ ту Ьаіг апсі сігезз іі. ТЬеп І риі оп 
ту сІоіЬез, таке ту Ьей, риі іп огсіег а11 ту іЬіпдз, апсі 8\^еер іЬе £1оог 
£ог \\ге Ьауе по зегуапі. ТЬеп І Ьауе ту Ьгеакіазі. 

1 (ігіпк іеа тіЬ тіїк апсі зпдаг апсі еаі зоте зіісез о£ Ьгеасі апсі Ьпііег, 
е§§8, Ьасоп ог заиза^е. І о£іеп іаке зотеіЬіп^ злуееі, |ат ог Ьопеу. І Ьауе 
^оосі арреіііе, апсі еп]оу ту Ьгеакіазі уегу тпсЬ £ог І ат Ьпп^гу. 

Аі еі^Ьі о’сіоск І §0 іо ту \уогк. І ^епегаїїу \Vа1к (^о оп £ооі) Ьпі 
зотеіітез І іаке а ігат ог а Ьпз. Му \уогк Ье^іпз аі Ьа1£ разі еідЬі апсі 
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еп(із аі £іуе о’сіоіі. І Ьате ап іпіегуаі \\гЬеп І іаке ту ІипсЬ ап(і тезі £ог ап 
Ьоиг. \УЬеп І соте Ьоте І Ьате ту сііппег. 

А іаЬІе-сІоіЬ сотегз Ше іаЬІе. Т\^о ріаіез, а кпі£е, а £огк ап(і а 
зрооп аге риі Ье£оге те. ТЬеге аі:;е аізо ^Іаззез ап(і паркіпз (зегуіеііез) £ог 
еасЬ регзоп. Оп Зипсіауз іЬеге із а Ьоіііе о£ \\гіпе оп іЬе іаЬІе. Сепегаїїу 
\уе (ігіпк еііЬег \уаіег ог Ьеег (іигш^ іЬе сііппег. ТЬе Ьгеасі із іп іЬе Ьгеа^ 
Ьазкеі, іЬе заіі із іп іЬе заіі сеііаг. Везісіез іЬеге із а сгиеі; зіапсі \\гііЬ оіі 
апсі тіпе^аг. 

II. 

А£і;ег ту сііппег І ііауе а тезі. Оиг гоот із созу. ТЬеге із а гоппсі 
ІаЬІе \УІі;Ь а 8о£а апсі зеуегаї еазу сЬаігз. Іп іЬе согпег іЬеге зіапсіз а ріапо, 
апсі ту тоіЬег о£іеп ріауз іі іп іЬе єуєпіп^. іп апоіЬег согпег ІЬеге із а 
ЗІОУЄ апсі іп іЬе іЬігсі — а \^іге1е88-5е1 (а гаЗіо-зеі). \УЬіі;е спгіаіпз Ьап^ а1 
іЬе \уіпсіо\у^8 апсі тапу £1о\уег-роІ8 8Іап(1 оп іЬе тпсіо\у-8ІІІ8. 

Іп іЬе єуєпіп^ і геасі а Ьоок ог ^о іо іЬе іЬеаіге ог сіпета (тоуіез). 
Оп 8ипсіау8 І риі оп ту Ьезі сіоіЬез апсі рау уІ8ІІ8 іо ту Ігіепсіз ог іпуііе 
іЬет іо 8репсі іЬеіг £гее ііте \уііЬ те. Аз \\^е Ьауе а ^гаторЬопе \уе сап 
сіапсе ог ІІ8ІЄП іо оиг Іауоигііе зоп^з. 

Іп іЬе єуєпіп^ і Ьауе ту зиррег, І сігіпк а сир о£ іеа апсі ^о іо Ьесі. 
І зіеер іп а зтаіі гоот. ТЬеге із а \у^агсігоЬе, а іаЬІе, а зоїа апсі а Ье(і. А 
Ьі^ тіггог (іоокіп^-^іазз) Ьап^з оп іЬе V\'а1і. ТЬе £іоог із соуегесі \УІіЬ а 
сагреі. ТЬе Ьесі із соуеге^ луііЬ і\уо зЬееіз апі а ЬІапкеі. ТЬеге із а рі11о\у 
оп ту Ьесі. Оп іЬе 8о£а іЬеге із а сизЬіоп тасіе о£ зіік. 

І §0 іо Ьесі еагіу, зіеер \уе11, апсі Ьауе ріеазапі сігеатз. 

Кейехіуе Ргопоипв 
(іп Кейехіуе УегЬз) 

іо т^азЬ опезеї! 

І \у^а8Ь тузеіі \уе \^а8Ь оигзеіуез 
уои \уа8Ь уоигзеіі уои \^а8Ь уоигзеіуез 
Ье угазЬез ЬітзеіІ іЬеу \уа8Ь іЬетзеІуез 
зЬе луазЬез ЬегзеіІ 
іі хуазЬез ІІ8ЄІІ 

Коіе І. Той тизі поі Ьеір Ьіт, Ье сап сіо іі Ьітзеії. 
І 8ее іі тузеїї. 

Техі І 
\УЬаі Ьауе уои а кпі£е £ог? І сиі ту теаі \уііЬ а кпі£е. \УЬаі із іЬе 

£огк £ог? \¥е риі іЬе теаі іпіо оиг тоиіЬ \\гііЬ іЬе £огк. \\^Ьаі сіо уои сіо 
\уііЬ іЬе зрооп? \¥е еаі зоир \^ііЬ іЬе зрооп. Во уои ііке Ьоііесі ог £гіе(1 
роіаіоез Ьезі? І ргеГег Ігіесі опез. Во уои ііке тисЬ заіі іп уоиг £оо(і? N0, 
1 ііке іііііе заіі іп ту £оосі Ьиі І ііке реррег уегу тиА. Во уои Ііке 8\уееі8 ? 
Тез, І сіо. І ііке сакез апсі сапсііез. Аге уои Ьип^гу? N0, І ат поі, І ат 
іЬігзіу. Сіує те а ^іазз о£ \у^аіег, ріеазе. Із іЬіз луаіег Ьоііесі? N0, іі із £гезЬ. 

ТЬе ЬиісЬег 8ЄІІ8 теаі: Ьееі, уеа1, рогк апсі тиііоп. ТЬе ^гееп^госег 
8ЄІІ8 уе^еіаЬІез: роіаіоез, саггоіз, саЬЬа^е, Ьеапз, реаз ап(1 зо оп. ТЬе Ьакег 
такез апсі зеііз Ьгеасі апсі Ьипз. ТЬе \уіпе • тегсЬапі зеїіз ^уіпе апсі зрігііз. 
\УЬеге (іо уои Ьиу тіїк? І Ьиу тіїк, Ьиііег апсі сЬеезе аі іЬе сіаігу. І Ьасі 
по арреіііе апсі іЬегеІоге І сіісі поі епіоу ту сііппег. І сіісі поі еп]оу ту 
біппег Ьесаизе (£ог) і Ьасі по арреіііе. 

Коіе II. І луаз іИ апсі іЬеге^оге І соиісі поі соте. І соиісі поі соте Ьесаизе (їог) 
І \V^а8 І11. 
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Еиіиге (Іпйеііпііе) Теп8е 
АПігтаііуе Рогт 
І зЬаІІ соте 
Ье шИ соте 
8Ье луіИ соте 
іі \уі11 соте 
ЛУЄ бЬаІІ соте 
уои соте 
іЬеу \уі11 соте 

Іпіегго^аііуе Рогт 
вЬаІІ 1 соте? 
\^І11 Ье соте? 
\уШ бЬе соте? 
\уШ іі соте? 
8ЬаІІ \уе соте? 
аЬаІІ уои соте? 
\^Ш шеу соте? 

Ке^аііуе Рогт 
I зЬаІІ поі соте 
Ье \уі11 поі соте 
бЬе \уі11 ПОІ соте 
II \^і11 поі соте 
\уе зЬаІІ поі соте 
уои луіИ поі соте 
іЬеу \^ІІ1 поі соте 

Техі II 
То-тогго\у 1 зЬаІІ (ГИ) соте еагіу зо іЬаі \уе зЬаІІ Ьауе тисЬ ііте 

£ог оиг \уа1к. Му ЬгоіЬег \уі11 соте \УІіЬ из. 8Ьа11 уои іаке уоиг ігіепсі \УІіЬ 
уои, іоо ? ОЬ, Ье \уі11 |оіп из \уііЬ ^геаі ріеазиге. Уои \^і11 Ье азіопізЬесІ 
луЬеп 1 геїаіе уои іЬіз зіогу. І \уі11 (1о іі опіу £ог уои. І \уі11 поі (\у^оп’і) еаі 
іЬіз саке, 1 (іоп’і Ііке іі. уои кіпсіїу діуе те а Ьоок? І зЬаІІ ^іуе уои 
а уегу іпіегезііп^ Ьоок \^Ьеп ту Ігіепсі геіигпз іі. ОЬ, \\гі11 уои? ТЬапк уои 
уегу тисЬ. 1 зЬаІІ уугііє іЬіз Іеііег іо-(іау і£ І Ьауе ііте. Уои зЬаІІ поі до 
іо Ьіт, Ье із а Ьа(1 тап. \Уе зЬаІІ уізіі іЬет і£ іЬе \УеаіЬег із доосі. 

Ноте Тазк 
І. Тгапзіаііоп 

я не можу їсти цунерніп, бо у мене дуже болить зуб. Ми купимо м'яса і городини 
для нашого обіду. Ви поснідаєте зі мною? Ні, я буду снідати вдома. Коли я маю спрагу, я 
п’ ю воду, чай або каву. Я лягу спати рано і встану також рано. Що е у вашій кімнаті? В 
моїй кімнаті є шафа на книжки, софа з великою кількістю подушок, добрий радіо-приймач, 
стіл 1 маленька пічна. Наступного тижня вони запросять нас до себе послухати нових пісень. 
Ввечері вона гратиме на фортеп’яно янідо матиме час. 

2. Напишіть коротенький твірсСотрозіііоп) „Мій день". 

3. Риі „Му Вау‘‘ іп іЬе Разі Іпсіеііпііе Тепзе (Газі уеаг 1 доі ир 
еагіу . . . ). 

4. Випишіть з ,,Му Вау" неправильні дієслова в трьох основних формах і вивчить їх. 

\\^ОГЙ8 

ІО деі ир [деі лр] вставати Ьасоп І'Ьеікап] бекон (копчене 
Іагу ['ІЄІ2І) лінивий з\уееі [з\^ііі] солодкий [сало) 

изиаііу ('іаїзиоіі] звичайно ;ат [аззет] мармеляда 
іо ]итр [(Ізлтр] скочити Ьопеу ['Ьапі] мед 
іттесііаіеіу негайно іо ещоу [іпЩзоі] насолоджуватись 

[і'тіїсііоііі] Ьипдгу ['ЬАі)дгі1 голодний 
іо \уазЬ опезе1£ [\уоЛ митися депегаїїу [Щзеп9Г9Іі[ звичайно 
угаіег ['\уоіа] вода ігат [ігает] трамвай 
зоар [зоир] мило іпіегуаі ['іпІ9Уа9І] перерва 
іо сіеап 1к1і:п[ чистити ІипсЬ (ІАпі.П другий сніданок 
іо ЬгизЬ [ЬгаХ] чистити (щіткою) іо тезі [гезі] відпочивати 
іо сотЬ [коит] розчісувати сііппег ('(Ип9] обід 
іо (Ігезз іЬе Ьаіг робити зачіску іаЬІе-сІоіЬ скатертина 
іо риі он одягати ['іеіЬІ'Йоб] 
сІоіЬ Ік1о0] убрання, одяг ріаіе [ріеіі] тарілка 
огсіег ['оісіо] порядок кпі£е [паі£] ніж 
іЬіпд [Єід1 річ £огк [£оік1 вилка 
іо з\уеер [з\уіір] замітати зрооп [зриш] ложка 
зегуапі ['ззіуапі] служник, -ця діазз [діаіз] скло, склянка 
Ьгеак£азі ['Ьгекіазі] сніданок паркіп (зегуіеііе) серветка 

зіісе [зіаіз] скибка, шматок ['пЗеркІП, '392УІ9І] 
[ед] яйце Ьоіііе [Ьоіі] пляшка 
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еііііег ... ог ['аі^з'оі] 
Ьеег (ЬІ9] 
(Іигіпд [М^иIгід] 
Ьазкеі ['Ьаізкаі] 
8а1і-сеИаг ['зоїі'зеїа] 
сгаеі-зіапсі 

['кгиаі'біаеікі] 
ОІІ [оіі] 
уіпе^аг [Чіпідз] 
сову ['коигі] 
веуегаї ['веуагаїї 
еаву-сііаіг 

['іі2І-1;]є0І 
согпег ['коша] 
ріапо ['р]а!пои] 
віоуе [віоит] 
\УІГЄІЄ88-ЗЄІ 

або . . . або 
пиво 
підчас 
ношин 
сільнична 
підставна 

олія 
оцет 
затишний 
нільна 

нрісло 
ріг 
фортеп’яно 
пічна 

І'\уаіа1е8 8еі] радіоприймач 
сигіаіп ['каїіап] фіранна 
іо Ьап§ [Ьаед] висіти, вішати 
£1оVVе^-роі вазон 
\УШ(І0\У-8ІІ1 підвіноння 
сіпета (тоуіез) 

І'зіпата 'тиіУІ2] НІНО 
іо рау а УІ8ІІ 

[реі а'уІ2Іі] 
іо іпуііе [іп'уаіі] 

відвідувати 
запрошувати 

іо зрепсі іЬе ііте провадити час 
£гее [£гіі| вільний 
іо сіапс [сіаіпз] танцювати 
іо Іізіеп [1І8П] слухати 
іауоигііе [Теіуагіі] улюолений 
80П5 [зад] пісня 
зиррег ['злра] вечеря 
сир [клр] чашна 
іо зіеер [зііір] спати 
\уагс1гоЬе ['ууоіагоиЬ] шафа тдля одягу) 
сагреі ]'каіріі] пилим 
зЬееі [|ііі] простирало 

Ьіапкеі ['Ьіаедкіі] 
рі11о\у ['ріііоиі 
сизЬіоп [ки^п 

8ІІк [8І1к] 
шіггог І'тіга] 
1оокіп^-^1а88 

[Чиїкід'^іаіз] 
ріеазапі І'ріегапі] 
сігеат [(ігіїт] 
1о Ьоіі [Ьоіі] 
1о £гу [£гаі] 
роіаіо [ра'іеііои] 
їоосі [£и!с1] 
реррег ['рера] 
саке [кеік] 
сапсіу ['ксеіі(1і] 
1Ьіг8Іу ['ваїзіі] 
£гє8Ь [£геХ] 
8ЄІ1 [8ЄІ] 
Ьееі [Ьіі£1 
уеа1 [уііі] 
рогк [раїк] 
тиііоп [тліп] 
саггої ['кзегаї] 
саЬЬа^е ['кзеЬісІз] 
Ьеап [Ьііп] 
реа [ріі] 
Ьип [Ьлп] 
8РІГІІ8 ['зрігіїз] 
сЬ.ЄЄ8Є [1|І12] 
(Іаігу [сієагі] 
іо ;оіп [сізоіп] 
1о азІопізЬ [аз'іопіЛ 
ЬеаИЬу ['ЬеШі] 
\УІ8Є [\УаІ2] 
\уЬі1є (\уаі1] 
Ьип^ег ['ііАд^а] 
заисе [8018] 

новдра 
подушна 
подушна 

(деноративна) 
шовн 

дзернало (люсіро) 

приємний 
сон 
варити 
смажити 
нартопля 
їжа 
перець 
печиво 
ласощі 
спрагнений 
свіжий 
продавати 
воловина 
телятина 
свинина 
баранина 
морква 
напуста 
нвасоля 
горох 
булочна 
спиртні напої 
сир 
молочарня 
приєднатись 
дивуватись 
здоровий 
мудрий 
хвилинна 
голод 
підлива 

РгоуєгЬз 
Еагіу іо Ьесі ап(і еагіу іо гІ8Є 
Маке8 а шап ЬеаІіЬу, \уеаІіЬу апсі \УІ8Є. 

А£1ег сііппег 8Іеер а луїіііе. 
А£іег зиррег \уа1к а тіїе. 

Нип^ег І8 іЬе Ье8І заисе. 

Ье580П 12 
ТЬе Раігу аі іЬе Л¥е11 

(А £аігу іаіе) 

І. 
ТЬеге \уа8 опсе а \уІ(Іо^у \уЬо касі і\Уо сІаи^Ьіегв. ТЬе еШег дігі \уа8 

Ііке Ьег шоіЬег, уегу ргоий апсі і11-іетреге(1 Ьиі іЬе уоип^ег \уа8 ^епііе апсі 
ріеазапі. ТЬе тоіЬег іоуєсі іЬе еШег сіаи^Ьіег апсі ^ауе Ьег а11 зЬе \уапіес1. 
Виі зЬе Ьаіесі іЬе уоипдег §іг1, апсі тайе Ьег \Уогк аіі йау іп іЬе кіісЬеп. 
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Тшсе а (іау іЬе роог ^ігі Ьай іо луііЬ іЬе Іаг^е ріісЬег іо Ьгіп^ 
\\гаіег £гот Ше \У’е11, \уа8 тоге іЬап а шііе £гот ІЬе Ьоизе. Опе (іау 
аз зЬе зіоосі пеаг £Ье \>ге11 ап оИ \у^отап сате ир іо Ьег ап(1 азкесі £ог а 
йгіпк £гот Ьег ріісЬег. 

“Сегіаіпіу,” заісі іЬе дігі тіЬ а ріеазапі зтіїе, ап(і зЬе ЬеИ іЬе ріісЬег 
іо іЬе \>готап’8 тоиіЬ \^Ьі1е зЬе сігапк. \УЬеп зЬе йпізЬесі (ігіпкіп^, іЬе \\готап 
8аі(і: “Іп геіигп £ог уоиг кіпсіпезз І тії ^іте уои а ^і£і. ^ііЬ етегу \\гог(і 
уои зреак а £1о\\^ег ог а ргесіоиз зіопе зЬаІІ £а11 £гот уоиг Іірз.” 

\¥Ьеп іЬе ^ігі сате Ьаск Ьег тоіЬег Ье^ап іо зсоИ Ьег Ьесаизе зЬе 
\^а8 іаіе. “І ат зоггу, тоіЬег’*, зЬе 8аі(1, “іЬаі І \\га8 аЬзепі £ог зисЬ а Іоп§- 
ііте.” Ап(і аз зЬе зроке іЬеге £е11 £гот Ьег Іірз і\^о (Ііатоікіз, і\\?^о реагіз, 
і\\го гиЬіез, і\у^о Шіез, і\^о гозез, і\^о рапзіез ап(і і\\го £ог^еі-те-поІ8. 

ТЬе луотап іоокесі аі Ьег іп ^геаі \^оп(іег: “Но\У’ із іЬіз, ту (іеаг (Ьіїсі?”, 
вЬе азкесі, диііе азіопізЬесі. 

ТЬе ^ігі іоИ Ьег а11 аЬоиі іЬе оМ \у^отап аі іЬе \^еИ; апсі \\гЬеп Ьег 
зіогу \^а8 отег а Ьеар о£ ргеііу £1о\у^ег8 ап6[ зЬіпіп^ ргесіоиз зіопез о£ тапу 
соїоигз Іау аі Ьег £ееі. 

п. 
Коі Іозіп^ іЬе ііте іЬе тоіЬег саііесі іЬе еИег (іаи^Ьіег, ^ате Ьег а 

ріісЬег ап(і ІоИ Ьег іо ^о аі опсе іо іЬе тії. 
“І \^оп’і ^0,” заісі іЬе ^ігі. 
“Уои тизі, апсі аі опсе,” заісі іЬе тсіо\у, зіатріп^ Ьег £ооі. 
“ТЬеп і£ І тизі,” заісі іЬе ^ігі, “І тії іаке іЬіз зтаїї зіітег Ьооііе 

іпзіеасі о£ іЬе Ьеауу апсі и^іу ріісЬег.” Апсі о££ зЬе \^епі \уііЬ Ьег позе іп 
іЬе аіг. 

VVЬеп зЬе сате іо іЬе тії зЬе теі а іасіу іп тегу £іпе сіоіЬез, \у^Ьо 
азкесі £ог а сігіпк о£ г^аіег £гот Ьег Ьоіііе. 

“Во уои іЬіпк І сате Ьеге іо сіга\>г л^^аіег £ог уои?,” сгіесі іЬе ^ігі іп 
а іетрег. 

“Той тау Ьогго\\^ іЬе Ьоіііе, і£ уои \уізЬ Ьиі уои зЬаіі сігал^ \^аіег £ог 
уоигзеіі.” 

“Іп геіигп £ог уоиг гисіепезз,” заісі іЬе Іайу, “І тії діте уои а ^і£і 
\уЬісЬ уои тії поі еп]оу. \УііЬ етегу \у^огсі уои зреак а зпаке ог а іоасі 
зЬаіі £а11 £гот уоиг тоиіЬ.” 

\УЬеп ІЬе ^ігі сате Ьоте Ьег тоіЬег сгіесі: “\¥е11, сіагііп^, \уЬаі сіісі 
уои бо?” 

“^УеіІ, тоіЬег . . . Ье^ап іЬе ^ігі. Виі ^у’Ьеп зЬе орепеб Ьег тоиіЬ ‘ 
іо зреак а зпаке апб а іоаб сате £гот Ьег тоиіЬ. апб Ьег тоіЬег гап £гот 
Ьег тіЬ а сгу о£ £еаг апб біз^изі. 

N016 І 
І тизі тііе а ігапзіаііоп іо-бау. 
І Ьаб іо \\ггіі€ а ігапзіаііоп уезіегбау. 
І зЬаІІ Ьауе іо тііе іо-тогго\^. 

Nоіе II 
І ііке іо зреак іо (тіЬ) ту £гіепбз. 
І іоіб Ьег іо Ьгіп^ те іЬіз Ьоок. 
І заіб: “Вгіп^ те іЬіз Ьоок.” 
І заіб іо Ьег іЬаі І пеебеб іЬіз Ьоок. 
І ат іоіб іо \угііе іЬіз ігапзіаііоп. 
І ат заіб іо Ье а уегу ^ооб ^ігі. 

Коіе III 
ТЬе £аігу зауз іЬаі зЬе іуіП ^іує Ьег а ^ііі. 
ТЬе £аігу заіб іЬаі зЬе \VоиIб діуе Ьег а ді£і. 
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Риіиге іп іЬе Разі 
І 8аій іЬаі І зЬоиШ соте заій іЬаі зЬоиИ соте 
Ье 8аі(і іЬаі вЬе лу^оиИ соте уои заісі іЬаі уои \^ои1(і соте 
8Ье 8аі(і ІЬаі зЬе \^ои1(і соте іЬеу заісі іЬаі іЬеу \у^ои1(і соте 
іі заісі іЬаі іі \>гоиИ соте 

Ноте Тазк 
1. ІІзе Разі ІпЛеііпііе апй Риіиге іп іЬе Разі іп іЬе їоІ1о\¥Іп§[ зеп^епсез: 

ЗЬе зауз іЬаі зЬе тії §о іог а \^а1к іо-тоггот Не іеііз іЬаі Ьіз ЬгоіЬег 
тії соте Ьаск уегу зооп. "^е рготізе іЬаі \^е зЬаІІ ргераге оиг Іеззопз уегу 
\^е11. Ніз тоіЬег зауз іЬаі іЬе Ьоу зЬаІІ поі зее Ьіз Ьасі ігіепсі апу тоге. 
І рготізе ІЬаі І мгіїї (іо іі £ог уои. ^Уе аге іоИ іо (іо оиг іазк іттесііаіеіу. 
Не із заід іо Ье іЬе Ьезі зіпсіепі о£ оиг ^гоир. 

2. Тгапзіаііоп 
Вона відкрила вікно і сказала: „Сьогодні прекрасна погода". Я сказав їй що цей 

хлопець дуже грубий. Він вміє (іо ип(1ег8іап(і Ьо-иг) говорити з дітьми і вони дуже люблять 
його. Нажуть, що вона примушує свою доньку працювати цілий день. Мені сказали позичити 
цю книжну у вас. Вона сказана їй витягти відро води з криниці. Нажуть що вона дуже горда 
і зла, але її молодша сесгра дуже мила і привітна. Він сказав що він найбільше любить лілеї. 

3. Випишіть всі неправильні дієслова з лекції 12 в трьох основних формах і вивчіть їх. 

\¥огЙ8 

тсіо^у^ ['\^і(іои] 
ргоисі [ргаисі] 
і11-іетр:ге(і 

[іі'іетрзсі] 
уоип§ [Ілд] 
^епііе [й^епії] 
іо Ьаіе [Ьеіі] 
ітсе [і\^аІ8] 
ріісЬег ['ріііо] 
л^еіі [\УЄІ] 
сегіаіпіу ['8ЄІІ0ПІІ] 
зтіїе [зтаіі] 
іп геіигп [іп гіЧаш] 
кіпйпезз [каіпйпіз] 
ді£і [5І£і] 
ргесіоиз ['ргеХаз] 

вдова 
гордий 
8 поганою вдачею, 
злий 

молодий 
привітний, лагід- 
ненавидіти [ний 
двічі 
відро 
криниця 
звичайно 
посмішка 
взамін, на відпла- 
добрість [ту 
подарунок 
дорогоцінний, 
коштовний 

зіопе [зіоип] 
іо 8СОІСІ [зкоиШ] 
аЬзепі ['аеЬзапі] 
реагі [роїі] 
аіатоп(і ['(іаітапсі] 
гиЬу [ЧиїЬі] 
Шу [Ші] 
рапзу ['раепзі] 

камінь 
лаяти, дорікати 
відсутній 
перлина 
діямант 
рубін 
лілея 
братки 

£огееі-те-поі 
[юі'^еі ті'поі] 

аІ ОПСе [зеІ \¥ЛП8] 
іо зіатр [зіаетр] 
іпзіеасі [іп'зіесі] 
и^іу ['а^И] 

іо §0 оЯ 
тіЬ іЬе позе іп 

іЬе аіг 
аіг [єз] 
іо Яга\у^ [бгої] 
іо сгу [кгаі] 
іетрег [Четра] 
іо Ьогго\^ ['Ьогои] 
іо тзЬ [тЛ 
гисіепезз [Чикіпіз] 

зпаке [зпеік] 
іоаЯ [іоікі] 
іо гип [гАп] 
£еаг [£іа] 
(ііз^изі [сііз'^АЗі] 
іо рготізе [^рготіг] 
іо ргераге [ргі'реа] 
апу тоге [апі'тої] 

незабудьна 

відразу 
тупати 
замість 
негарний, потвор¬ 
ний 

піти геть, 
закопиливши губу 

повітря 
тягти 
нріічати 
вдача, тут: гнів 
позичати 
бажати 
грубість, нечем¬ 

ність 
гадюка 
жаба 
бігти 
страх, жах 
відраза 
обіцяти 
готувати 
більш ніколи 

Ье880П 13 

ТЬе Нои8е 
Оиг Ьоизе Ьаз і\\го зіогіез: іЬе ^гоипсі £1оог апй іЬе £іг8І £1оог. Ппсіег 

іЬе дгоипсі £1оог іЬеге із а Ьазетеш ап<і а сеііаг. Оуєг іЬе £іг8І £1оог іЬеге 
із іЬе ^аггеі. 
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Нои8€8 аге соуєгєсі \уііЬ гооГз, луЬісЬ аге тасіе оГ ігоп ог іііез. ^У’оосіеп 
ііои8Є8 зотеіітез Ьауе гооГз о£ 8<;га\у. Іп оиг іо\уп іЬеге аге зоте Ьоизез 
\уіі1і Ше гооГз о£ Ше8 Ьиі іЬеге аге по Ьоизез \уііЬ зігалу гооГз 

Еуегу Ьоизе Ьаз а уагсі \уііЬ а \уа11 ог £епсе апсі а ^аіе іп іі. І£ а 
£аті1у Ьаз поі а Ьоизе о£ іЬеіг о\уп іЬеу гепі іі £гопі ііз о\упег апсі рау іЬе 
гепі еуегу уеаг ог етегу топіЬ. Зотеіітез £Ье о\упег йоез поі Іеі; іЬе луЬоІе 
Ьои8е Ьиі; а £1аі ог зеуегаї £1а1;8 іп І1. Іп Еп^іапй, аз а гиіе реоріе (іо поі 
Ііке іо 1ІУЄ іп £1аІ8 ассогйіп^ іо іЬе зауіп^: “Му Ьоте із ту сазіїе.” 

Еіаіз Ьауе зеуегаї гоотз іп \уЬІ(1і реоріе 1іуе. Аз а гиіе іп еуегу ^оод 
£1аі іЬеге із а (Ііпіп^ гоот, опе ог і\Уо Ьесі гоотз, а (1га\уіп5 гоот, а кіісЬеп 
апсі зотеіітез а зіисіу. ТЬеге із а ЬаіЬгоот апй а іоііеі іоо. ТЬеге із а Ьаіі 
апсі а соггійог оп еасЬ £іаі. Егот іЬе ^гоипй £1оог іо іЬе Іігаі £іоог \уе 
Ьу а зіаігсазе. §о прзіаігз апсі сіо\уп8Іаігз. 

ТЬе \^а1І8 о£ іЬе гоотз аге о£їеп рарегесі. Зотеіітез іЬеу аге соуегей \уііЬ 
ріазіег апсі \уЬііе\уазЬе<і ог раіпіесі. ТЬе \уаіІ8 о£ оиг кіісіїеп аге \уЬііе’\уа8Ьесі 

\¥Ьеп 1 соте Ьоте, і£ іЬе сіоог із іосіей, I риі ту кеу іпіо іЬе кеу- 
Ьоіе апй ипіоск іЬе сіоог. 1£ I Ьауе по кеу I гіп^ іЬе Ьеіі ог I кпоск аі іЬе сіоог. 

ТЬе Еуєпіп§ ВеШ 
Ьу ТЬотаз Мооге, іЬе сіаззісаі ІгізЬ роеі (1779—1852) 

ТЬозе єуєпіп^ Ьеіізі ТЬозе еуепіпд Ьеіізі 
Но\у тапу а іаіе іЬеіг тизіс іеііз, 
0£ уоиіЬ, апсі Ьоте, апсі іЬаі 8\уееі ііте, 
\УЬеп іазі I Ьеагсі іЬеіг зооіЬіп^ сЬіте. 

ТЬозе іоуоиз Ьоигз аге разі а\уау 
Апй тапу а Ьеагі, іЬаі іЬеп \уа8 ^ау, 
ТУ'ііЬіп іЬе іотЬ по\у сіагкіу (1\уеіІ8, 
Апсі Ьеагз по тоге іЬозе еуепіп§ Ьеііз. 

Апсі 80*і ЛУІІІ Ье \уЬеп I ат допе; 
ТЬаі іипеїиі реаі \уіі1 зіііі гіпг оп, 
АУЬіІе оіЬег Ьагсіз зЬаіі \уаік іЬезе сіеііз, 
Апсі зіп^ уоиг ргаізе, 8\уееі єуєпіп^ Ьеііз. 

Ргезепі Регїесі ІпЛеїіпііе Ргезепі Регїесі Сопііпиоиз 
I Ьауе \угіііеп 
Ье Ьаз \угіііеп 
зЬе Ьаз \угіііеп 
і і Ьаз \угіііеп 
\уе Ьауе \угіііеп 
уоп Ьауе \угіііеп 
ІЬеу Ьауе \угіііеп 

I Ьауе Ьееп \угіііп5 

Ье Ьаз Ьееп \угіііп5 

зЬе Ьаз Ьееп \угіііп2 

іі Ьаз Ьееп \угіііпд 
\уе Ьауе Ьееп \угіііп5 

уои Ьауе Ьееп \угіііп^ 
іЬеу Ьауе Ьееп \угіііп^ 

Техі 
I Ьауе кпо\уп ту Ігіепсі зіпсе оиг зсЬооі-сіауз Ьиі 1 Ьауе поі зееп Ьіт 

£ог тапу уеагз. Не \уепі іо Атегіса іп 1920. I Ьауе Ьееп соггезропсііп^ 
\уііЬ Ьіт а11 іЬіз ііте апсі по\у Ье іпуііез те іо соте іо Ьіт. I Ьауе зепі 
Ьіт а іеііег іЬіз топіЬ, апсі I Ьоре іо гесеіуе ап ап8\У€г зооп. I Ьауе Ьгои^Ьі 
аіі ту іЬіп^з іп огсіег , зо I ат геасіу іо іеауе £ог Атегіса аз зооп аз I ^еі 
а регтіззіоп. 

Ноте Тавк 
1. \¥гііе 5 ехатріез оп іЬе изе о£ іЬе Ргезепі Регіесі Тепзе. 
2. Риі Ргезепі Регіесі Тепзе іпзіеасі ої іЬе Разі Іпсіеїіпііе: 
1 залу Ьег іп іЬе зігееі. I йісі поі зреак іо Ьіт. ЗЬе сігелу луаіег £гот 

іЬе \уе11. ТЬе дігі Ье^ап іЬе зіогу. Не іоісі те аіі аЬоиі іЬіз. I §ауе іЬет 
тисЬ топеу. ЗЬе \уепі Ьоте. Той сате іп ііте. 1 (ігапк луаіег £гот іЬе 
Ьоіііе. Не зіері \уеіі. 
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3. Тгап8Іаііоп 
я написав переклад сьогодні вранці і тепер маю вільний час. Я написав цей перек¬ 

лад позавчора. Я відвідала моїх дфузів цього літа і сподіваюсь поїхати до них на Різдво. 
Минуле Різдво ми провели разом. Потяг не прийшов вчасно і тому я спізнююсь. Я не читала 
СЬОГОДНІ цієї книжки і тому не кінчила її. Я закінчила цю книжну вчора. Я живу в цьому 
місті два рони. В 1940 р. я жив у Львові. Я пишу цей переклад вже дві години. Сьогодні з 
12 до 2 я вчила англійську мову. 

8ІОГу ['8ІОГІ] 
Поог [По:] 
роипй £1оог['§гаипй] 
Ьа8етепі ['Ьеігтапі] 
сеііаг ['8е1а] 
даггеі ['^гегіі] 
гоо£ [гиі£] 
іііе [іаіі 

8Іга\у^ [зігзі] 
уаг(і Ііаі(і] 
іепсе [£єп8] 

еаіе [^еіі] 
о£ іЬеіг о\у^п 
1о гепі 
о\^пег ['оипа] 
гепі 

} поверх 

ІО 1е£ 
£1а£ Пзеі] 
гиіе [гиіі] 
ассог(ііп^ £о [а'ко:(іід] 
іЬе 8ауіп^ І'зеііі)] 
сазіїе [каїзі] 
йіпіп^ гоош 

ІМаіпід 'гиїт] 
Ьесігоот ['Ьесігиїт] 
(Ігатп5 гоот 

['(ігоіід гиїт] 
віисіу ['8Іл(іі] 
Ьаііігоот ['Ьаібгиїт] 
іоііеі [Чоііаі] 
Ьаіі [ЬоіГ 
8іаігса8е 'зієзкеіз] 

партер 
підвал 
льох, пивниця 
горище 
дах 
дахівка 
дерев'яний 
солома 
двір 
огорожа, паркан 
ворота 
їх власний 
наймати 
власник 
платня за примі¬ 
щення 

здавати в найми 
приміщення 
правило 
згідно з 
приказка 
замок 
їдальня 

спальня 
вітальня 

кабінет 
ванна, лазнична 
вбиральня 
заля 
сходи 

рарегесі ('реірз<1] 

ріазіег ['ріаїзіз] 
\^Ьі1е\уа8ііЄ(і 

('\уаі1'\^о!|і] 
ІО раіпі [реіпі] 

Іоскесі [Ькі] 
кеу (кіі] 
кеу-ЬоІе ['кііЬоиІ] 
ІО ипіоск [Ап'Ьк] 

ІО гшг [гіп] 
Ьеіі [Ьеі] 
ІО кпоск [пок] 

ІО Ье Іаіе [Іеіі] 
уоиіЬ [іиіб] 
80()і1ііп§ І'зиібід] 
(іііте [ііаіш] 
Іоуоиз ['(ізоізз] 
&ау [?еі] 
\уііЬіп [т(Ііп1 
іотЬ [іиіш] 
ІО (І\^ЄІ1 [(І\УЄІ] 

іипе£и1 [Ч]иіп£и1] Ееаі [рі:1] 
агсі ('Ьаі(і] 

аеіі {(1е1] 
ргаізе [ргеіг] 
ІО соггезроікі 

[когаз'ропсі] 

ІО гесеіуе [гі'зіїу] 

ІО Іеате £ог [Иіу] 
регшіззіоп [р^'ті^п] 

обклеєний шпаг 
лерами 

тиньн 
побілений 

малювати, роз¬ 
мальовувати 

замкнений 
ключ 
отвір для ключа 
відмикати 
дзвонити 
дзвоник, дзвін 
стукати 
спізнюватись 
молодість 
заспокійливий 
дзвеніння 
радісний 
веселий 
в 
могила 
жити, перебувати 
мелодійний 
дзвеніння 
поег, співець 
долина 
хвала 
листуватись 

одержувати, 
діставати 

виїжджати до 
дозвіл 

ЬЄ880П 14 
А Еатоив Еаііі^ау Іоигпеу 

ТЬе о£ ОсіоЬег 1829 луаз а ^геаі (іау £ог Сеог^е ЗіерЬепзоп, іЬе 
іпуєпіог о£ іЬе іосошоііує. 

ТЬе Оике о£ ^^еііів^іоп, \^Ьо Ьай с1е£еаіе(1 Кароіеоп апсі аі іЬе ргезепі 
ііте \уа8 Ргіте Міпізіег, сате \уііЬ шапу о£ іЬе тозі іатоиз теп іо аііепТ 
іЬе сегетопу. 8іх Ьигкігеїі раззеп^егз \уеге багіп^ епои^Ь іо іаке рагі іи 
зисЬ. ап ипизиаі ]оигііеу. ТЬе епдіпез зіагіесі, іЬе \^ЬееІ8 гоіієїі Іазіег апсі 
іазіег, ІІІ1 іЬе зреесі Ьасі геасЬесі і\^епіу тіїез ап Ьоиг. 

“\\^Ьеп реоріе йгзі Ье^ап іо іаїк аЬоііі іЬіз гаі1\уау”, геїаіесі а ^епііетап, 
"іЬеу изесі іо зау іЬаі Мг. ЗіерЬепзоп \уаз ргоЬаЬІу тасі \уііЬ Ьіз іпуепііоп.” 
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8оте £агтег8 1:Ьои^Ь1 іЬаі іЬеіг со\У8 \V^ои1(і зіорріп^ шіік Ггош £еаг оГ іЬе 
ра88Іп^ Ігаіп.” 

Іп а вЬогі ііте іЬе ігаіп 8Іолуе(і (1о\^п апсі сате іо а 8І:ап(І8Іі11. Моге 
\^аіег \^а8 \у^апіе(і £ог іЬе еп^іпе. ТЬе раззеп^егв о£ іЬе пехі ігаіп \у^еге апхіоиз 
іо Іеагп \\^Ьа1: Ьасі Ьаррепей тіЬ іЬе £г8І опе, Ьиі іЬеіг ігоиЬІе (іі(і поі 1а8І; 
Іопд. 

ТЬе пехі сіау етегуопе Ьасі іЬе ро88ІЬі1ііу о£ §оіп^ £гопі Мап(Ье8Іег іо 
Ьіуегрооі. ТЬе ’іоигпеу \\га8 ассотр1І8Ье(1 іп і\^о Ьоиг’з ііте апй собі £іує 
8Ьі11іп^8. ТЬе (іауз о£ іЬе 8Іа^е-соасіі (1га\^п Ьу Ьог8Є8 \у^еге сотіп^ іо ап епсі. 
Nоіе 
Теоріє изей іо 8ау іЬаі Ье \^а8 тай. 
Теоріє ^оиШ 8ау іЬаі Ье \^а8 шасі. 

Рате 
‘‘^Ьаі’з уоиг пате?”, заісі іЬе £асіогу тапа§ег іо а зтаїї Ьоу \>гЬо 

аррііесі £ог а ]оЬ. 
“Оеог^е”, герИесі іЬе Ьоу. 
“Апсі уоиг зигпате?” 
“8іерЬеп80п”. 
“А тегу \уе11-кпо\^п пате, ту Іасі, і£ І тау зау зо”, гетагкесі іЬе 

тапа^ег. 
“ОЬ, уе8, 8ІГ, І Ьате Ьееп сієИуєгіп^ тіїк гоипсі іЬіз сіізігісі £ог іЬгее, 

уеагз по\у.” 

Тазі Тегіесі Іпгїеііпііе Разі Регїесі Сопііпиоиз 
І Ьасі 8Іисііесі 
Ье Ьай зіисііесі 
зЬе Ьасі зіисііесі 
іі Ьасі зіисііесі 
\^е Ьасі зіисііесі 
уои Ьасі зіисііесі 
іЬеу Ьасі зіисііесі 

І Ьасі Ьееп зіийуіп^ 
Ье Ьасі Ьееп зіисіуіп^ 
зЬе Ьасі Ьееп зіисіуіп^ 
іі Ьасі Ьееп зіисіуіп^ 
\^е Ьасі Ьееп зіийуіп^ 
уои Ьасі Ьееп зіисіуіпд 
іЬеу Ьасі Ьееп зіисіуіп^ 

Техі 
І Ьасі ііпізЬесі ту ігапзіаііоп \^Ьеп уои сате. І Ьасі \^гіііеп тапу 

іеііегз іо Ьіт луііЬоиі апу ап8\у^ег Ье£оге І іеагпесі іЬаі Ье Ьасі сЬапдесі Ьіз 
асісігезз. І Ьасі Ьеагсі іЬіз зіогу а іопд ііте Ье£оге І геасі аЬоиі іі іп іЬе 
пе\\^8рарег8. \¥Ьеп зЬе Ьгои^Ьі те іЬіз сіісііопагу І Ьасі аігеасіу ігапзіаіесі 
ІЬіз агіісіе. Не Ьасі Ьееп зіисіуіп^ Еп^ІізЬ £ог іЬгее уеагз Ье£оге Ье \^епі 
іо Атегіса. І Ьасі уізііесі Ьіт тапу іітез Ье£оге Ье Ьесате зисії а \уе11-кпо\^п 
регзоп. ТЬе рег£огтапсе Ьасі аігеасіу Ьегип \у^Ьеп \^е аггіуесі. ТЬе Ьігсі £1е\^ 
алуау аз зооп аз іі 8а\^ (Ьасі зееп) из. Не ЬоидЬі іЬіз Ьоизе а£іег ту ипсіе 
сііей (Ьасі сііесі). 

Ноте Тавк 
1. Тгапйіаііоп 

я подивився на мій годиннин перед тим, ян він спитав мене про час. Ноли я приніс 
їй словник, вона вже написала свій лист до її англійського друга. Я бачила цей срільм перш 
ніж він запросив мене піти до кіна. Я вже позамітала підлогу, коли він постукав у двері. 
Він жив тут п’ять років перед тим як поіхав до свого брата. 

2. складіть самі 4 речення, де б б/ло вжито давноминулий час. 

ЛУоГЙ8 

іатоиз [Теітзз] славетний іо сіеіеаі [сііТіїі] перемагати, подолати 
Іоигпеу ['СІ39ІПІ] подорож (суходолом) іо аііепсі [а'іепсі] відвідувати (лекції) 
іпуєпіог [іпЧепіа] винахідник сегетопу ['зегатапі] церемокія 
сіике [сі]и:к] герцог раззеп^ег ['рге89пс1з9]пасажир 
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(іагіп^ ['(1є9гід] 
епои^Ь [і'пл£] 
іо іаке рагі 
ипизиаі [Ап']иізиа1] 
еп^іпе ['еікізіп] 
Іо зіагі [8Іа:1;] 
\^ЬееІ 
іо гоИ [гої] 
вреесі [зріїі] 
іо геасЬ [гіііЛ 
іо іаїк [іоїк] 
депііетап 

[Мзепіітап] 
іо изе [Іиіг] 
ргоЬаЬІу ['ргоЬаЬІі] 
шасі [тзесі] 
іпуєпііоп [іп'уеп£п] 
іо 8ІО\У СІОЛУП 
зіапсізіііі ['зіаепсі'зііі] 
іо Іеагп [І0ііі| 
іо Ііарреп [Ьзерп] 
ігоиЬІе [ігаЬІ] 
роззіЬШіу 

[розі'ЬіІііі] 

сміливий, відважний 
досить 

ІО ассотріізк 
(з'котрИЛ 

вивершувати 

взяти участь іо созі [козі] коштувати 
незвичайний зкіШп^ ГЛИг)] шилінг 
машина, двигун 
стартувати, починати 

зіа^е-соасїі 
['зіеісіз'-коиіЯ 

диліжанс 

нолесо £ате [£еіт] 
тапа^ег ['тзепасізз] 

слава 
котитись керівник 
швидкість іо арріу [а'ріаі] зголошуватись 
досягати ІоЬ [сізоЬ] робота, праця 
говорити іо геріу [гі'ріаі] відповідати 
пан, добродій зпгпате ['зоіпеіт] 

іасі Іізесі] 
прізвище 
хлопчисько 

вживати іо гетагк [гі'таїк] замічати 
можливо іо сіеііуег Ісіі'ііуа] постачати 
божевільний сіізігісі ['(іізігікії округа 
винахід іо Аап^е [іХеіпсіз] міняти 
сповільнювати асісігезз [а'сігез] адреса 
зупинка аігеасіу [оіГгесіі] 

агіісіе ['аііікі] 
вже 

вивчати, довідатись стаття, допис 
статись 
турбота, тривога 

рег£огтапсе 
[роТоїтзпз] 

вистава 

можливість Ьігсі [Ьзісі] 
іо йу [£1аі] 
іо сііе [сіаі] 

птах 
летіти 
вмирати 

Ье88011 15 

ТЬе 8ип апй Ше 
Опсе іЬе \¥іпсі заісі іо іЬе 8ип: “І аш зігоп^ег іЬап уои.” “Аге уои іпсіеесі?”. 

герИесі іЬе 8ші \УІіЬ а Ьгоасі апсі ріеазапі зшіїе, “1 \уоп(іег Ьо^у \уе соиИ 
£іп(1 іі оиі.” 

Гог а ііше іЬеу іаікесі аЬоиі іі, іЬе \¥іпс1 іп а іешрег апсі іке 8ип 
іп а уегу §оо(і китоиг. Аі Іазі іЬе 8ип Іоокесі асгозз іЬе Ьгоасі ріаіп, апсі 
заісі з1о\УІу: “Неге сотез іЬе ігауеііег \уЬо \уеагз а Ьіг сіоак. Ьеі пз еаск. 
ігу іо іаке Ьіз сіоак £гопі кіт. Не \уко сіоез зо, зкаіі саіі кітзеіі іке зігоп^ег”. 

“Уегу \уе11,” заісі іке У^іпсі, іп а §геаі кпггу аз изпаі, “1 луііі ігу 
£ігзі.” Ткеп іке АУіпсі гпзкесі асгозз іке ріаіп іо тееі іке ігауеііег. Не Ь1е\у 
аі кіт \уіік ^геаі £огсе. Тке ігауеііег \угарресі кіз сіоак сіозег гоппсі кіз Іе^з 
апсі Ьосіу. Тке \Уіпсі Ь1е\у зігоп^ег апсі зігоп^ег, зо ікаі іке тап \уаз дпііе оиі о£ 
Ьгеаік. Впі іке зігоп^ег іке АУіпсі Ь1е\у іке сіозег іке тап сіге\у кіз сіоак аЬопі 
кіт. Не кеісі іі іі^кііу \уіік Ьоік капсіз, апсі іке \Уіпсі сопісі поі іаке іі £гот кіт. 

“Nо\у,” заісі іке 8ип луіік кіз ріеазапі зтііе, “іі із ту іпгп.” Гкеп ке 
зепі кіз луагт гауз проп іке ігауеііег. А£іег а \укі1е іке тап касі іо зіор 
апсі іаке а тезі. Тке 8ип зкопе Ьгі^кіег апсі Ьгі^кіег, апсі іке ігауеііег §ге\у 
коііег. Аі іазі ке §ге\у зо коі ікаі ке касі іо зіі сіо\уп Ьу іке зісіе о£ іке гоасі. 

і ке 8ип \уепі оп зкіпіп^ проп кіт ппііі іп іке епсі іке тап ікге\у ой 
кіз сіоак. Тке зтііе о£ іке 8ип по\у зеетесі іо Ье Ьгоасіег ікап єуєг. Не заісі 
іо іке ап^гу \^іпс1: “Теагп £гот ікіз ікаі ^епііепезз апсі кіпсіпезз о£іеп \уіп 
\укеге £огсе апсі ап^ег іозе.” 

Ноіе І 
Іп а ^геаі кпггу; аз изпаі; оиі о£ Ьгеаік; іо іаке а тезі. 
То §го\у коі, іо ^го\у сіагк, іо §го\у ап^гу. 

Nоіе її 
Не ^ігЬо . . . , зке \уко ... 
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Ро8ІііУЄ Рогт 
опе 
8оте 
8отеіЬіп§ 
8отеЬо(1у 
зотеопе 

Іпйеїіпііе Ргопоипз (І) 
Іпіегго^аііуе Рогт Nе§а1іуе Рогт 

апу 
апуіЬіпд 
авуЬосіу 
апуопе 

попе 
поіЬіп^ 
поЬосІу 
по опе 

Тех<: 
\^Ьеп опе І8 іИ опе сапЧ \уогк. ТЬіз Шт такез опе сгу. 
І Ьауе Ьоп^Ьі зоте Ьоокз. Сіте зоте тіїк іо іЬе са4. Виу зоте 

сі^агеііез. Науе уои доі апу пе\У8 £гот уоиг ЬгоіЬег? N0, І ат зоггу іо 
зау, І Ііауе ^оі попе (І ЬатепЧ доі апу). Науе уои ^оі апу їгіепсіз іп іЬіз 
іо\уп? N0, І Ьауе попе Ьеге, Ьиі; І Ьауе зоте іп ту паііуе 1о\уп. Nопе о£ 
из Іікез Ьіт. ТЬе сЬіІсі у^апіз зоте таісіїез, ^іує Ьіт попе £ог І1 із (іап^егоиз. 

Не дате те зотеШіп^ Іазі етепіп^, Ьиі 1 соиИ поі таке оиі \уЬаі; й 
луаз іп йагк. Нате уои апуіЬіп§ іо геасі ? І ат зоггу, 1 Ьауе поіЬіп§. Не 
іоИ те зотеіЬіп^ уезіегйау. ’^Уаз іі апуіЬіп^ о£ ^геаі ітрогіапсе? ОЬ, поіЬіп^ 
рагіісиїаг, ]и8І а ігі£1е. Уои тизі поі Ьеііеуе апуіЬіпд реоріе іеіі уои. 
ВотеіЬіпд тизі Ье йопе іо Ьеір Ьіт. NоіЬіп^ Ьаз Ьаррепеа. 

і ат зиге, зотеЬойу із іЬеге іп ту гоот. Оо уои зее апуЬоду? N0, 
І зее поЬогіу (І (іоп’і зее апуЬосІу). То-(1ау 1 Ьауе теі зотеопе іп іЬе зігееі. 
Наз апуопе іоМ уои аЬоиі іЬаі? N0 опе кпо\^8 луЬеге Ье ііуєз. 

Апуопе сап іеіі уои Ьіз адсігезз. Не із сараЬІе о£ апуіЬіп^. Уои сап 
соте аі апу ііте. Іп апу сазе 1 зЬаІІ Ьеір уои. Аі апу гаіе зЬе із а §оос1 
\уотап. Не із апуіЬіп^ Ьиі сієуєг. 

Nоіе 111 
І Ьауе по ігіепйз Ьиі Ьіт. 
ЗЬе іпуііез поЬойу Ьиі те. 

Ноте Тазк 
1. Тгап8Іаі;іоп 

Будь ласна, дайте мені трохи грошей. Я нічого про нього не чула. Хтось хоче вас 
бачити. Дайіе мені ідонебудь почитати. Я мушу знайти когось, хто може мені допомогти. 
Чи є вода в пляшці? Я нікого не бачила. Я не купив ніяких книжок. Хтонебудь знає, де 
він живе? Я не даю котові молока. Я не можу знайти ніяких помилок в його перекладі. 
Деякі квіти були червоні; деякі-білі. Ви бачите цей старий будинок на кінці вулиці? Ні, 
я нічого не бачу, тут темно. Чи є хтонебудь тут? 

2. Напишіть 10 прикладів на вживання невизначених займенників. 

3. Риі “зоте, зотеЬосіу, зотеїЬіп^, апу, апуЬойу, апуіЬіп^, по, поЬо^у, 
поіЬ!п§’’ іпзіеа^ о! іЬе Ьіапкз. 

1 ат зиге іЬаі — тизі Ьауе іЬіз Ьоок. — сап іеіі уои \уЬеге Ье із. 
Вгіп^ те — \уаіег, ріеазе. Науе уои зееп — Атегісап ііітз ? Не Ьаз Ьои^Ьі — 
уегу ргеііу £ог а ЬігіЬсІау ргезепі. Не кпо\У8 — аЬоиі Ьіз рагепіз. Во уои 
кпо\у^ — аЬоиі уоиг тоіЬег? \Уа8 — ргезепі аі іЬе тееііп^М Ьауе — ^оов 
пе\^8 £ог уои. Воп’і азк — іо Ьеір уои; уои сап таке іЬіз ігапзіаііоп 
\уііЬоиі — (ііШсиІіу. І Ьауе — диезііопз Ьиі — сап ап8\уег іЬет. 1 зЬаІІ 
^іує уои — іЬаі уои луііі Ііке уегу тисЬ. 

ЛУогіІз 

Ьгоасі ^ ] 
іо \уоп(1ег ['\улп(іа] 
іо £іп(1 оиі 
Ьіітоиг ['Ь^ит^] 
ріаіп [ріеіп] 

\УІП(І 
Ьгоасі 

вітер 
широкий 
дивуватись 
встановити 
настрій, гумор 
рівнина 

ігауеііег [Чгаеуоіа] 
8Іо\у [зіои] повільний 

мандрівник 
носити 
плащ 
пробувати 
поспіх 

ІО \уеаг [\уєз| 
сіоак [кіоик] 
іо ігу [ігаі] 
Ьиггу ['Ьагі] 
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аз изиаі [зег'іиїзизі] 
іо гизЬ (гаХ] 
іо теег [тіїі] 
1о Ь1о\^ [Ьіои] 
£огсе (£оі8] 
Іо \у^гар [гаері 
^иі1е [к\^аіі] 
оиі о£ ЬгеаІЬ [Ьгеб] 
Іі^Ьі [Іаіі] 
ЬоіЬ [Ьои0] 
Іигп [І01ПІ 
гау [геі] 
Іо зіор [зіор] 
іо іаке а гезі 
Ьгі^Ьі [Ьгаіі] 
зісіе [заій] 
гоасі [гоий] 
іо ^о оп 

ироп [з'роп] 
ипііі [зп'ііі/ 
іо іЬго\^ ОІІ [0гои] 

ян звичайно 
нинутись 
зустрічати(сь) 
дмухати 
сила 
загортати(сь) 
зовсім 
захеканий 
щільний 
обидва 
черга 
промінь 
зупинятись 
відпочивати 
яскравий 
сторона, бін 
дорога, шлях 
іти далі, 

продовжувати 
Но 

до 
скинути 

іо зеет [зіїт] здаватись 
ап^гу І'аед^гі] сердитий 
^епііепезз ['(1зепі1пІ8]лагідність 
іо тп [тп] 
ап^ег І'аед^о] 
паііуе ['пеіііу] 

сіап^егоиз 
['(ІЄІП(І39Г98] 

іо таке оиі 
ітрогіапсе 

[іт'р9:І9П8] 
рагіісиїаг 

[ра;'іік]иІ9] 
ігі£1е [ігаі£1] 
іо Ьеііете [Ьі'іііу] 
сараЬІе ['кеіроЬІ] 
аі апу ііте 
іп апу сазе 
аі апу гаіе 
сієуєг ['к1ЄУ9] 

вигравати 
злість 
рідний (про нрай, 

тощо) 
небезпечний 

розібрати, встановити 
важливість 

особливий 

дрібниця 
вірити 
здібний 
будьколи, завжди 

у всякому випадну 

розумний 

Ье880П 16 
ТЬе Сгагйеп 

І 
ВеЬіпсі оиг Ьоизе уге Ьате а Іііііе ^агсіеп. Іп оиг ^агсіеп іЬеге гго\у 

зетегаї ігеез, зоте ЬпзЬез ап(і а Іоі о£ £1о\уєг8. іп зргіп^ \уе о£іеп ^о гог а 
\уа1к іо іЬе рагк. ТЬеге аге оИ оакз, скезіпиі-ігеез апа ЬігАез. АИ аіопг 
іЬе раі1і8 іЬеге аге Ьеаиіі£и1 Іііасз. ТЬеіг Ьіоззотз зтеїі зо 8\уееі. ТЬе зтеїі 
о£ Ьи(І8, уоип^ дгееп Іеауез апсі ігезЬ ^газз із уегу 8\уееі іоо. 

Еуегу ігее Ьаз а ігппк апсі Ьгапсіїез. ТЬе гооіз о£ іЬе ігеез Ііе сіеер 
ипсіег іЬе ^гоип(і. 01(3 ігеез §іуе из ріеазапі зЬасіе іп зиттег. 

Іп апіитп іЬе Іеауез о£ іЬе ігеез аікі ЬизЬез ^голу уе11о\у. \\^Ьеп зігоп^ 
\уіп(3 Ь1о\У8 іЬеу £а11 апсЗ соуєг іЬе ^гоипсі. Гігз апсЗ ріпез аге еуег^гееп. 
ТЬеу Ьауе по Іеауез, іЬеу Ьауе пеесНез. 

II 
Науе уоп тапу £Іо\уег8 іп уоиг ^агсЗеп? Уез, \уе 80\у ог ріапі іЬет іп 

зргіп^ Ьиі тапу о£ іЬет зіау іп іЬе ^гоипсі іЬе \уЬо1є \уіпієг. іп зргіпд \уе 
Ьауе 8ПО\У(1гор8 Ьгзі, іЬеп уіоіеіз, (Заізіез, рапзіез апсі ііііірз. Іп іЬе \Уоо(І8 
іЬеге аге тапу Шіез о£ іЬе уаІІеуз. ТЬеге аге зеуегаї гозе-ЬизЬез іп оиг 
§аг(іеп. ТЬеу Ьіоот іп зиттег ап(і іп аиіитп. 

Хизі ЬеЬіпсі іЬе §:аг(іеп іЬеге із ап огсЗіагсі. АУЬаі ^гоууз іЬеге? ОЬ, а 
Іоі о£ Ігиіі-ігеез: арріе-ігеез, реаг-ігеез, а £е\у ріит-ігеез апсі а ^геаі тапу 
(ііеггу-ігеез. І Ііке арріез Ьиі І Ике реагз Ьеііег, іЬеу аге зо злуееі ап(3 зоїі 
\уЬєп іЬеу аге гіре. І Ііке сЬеггіез аз \уе11. 

Науе уои по газрЬеггіез іп уоиг огсЬагсі? ОЬ, уез, \уе Ьауе ріепіу о£ 
іЬет. \Уе Ьауе газрЬеггіез, ^оозеЬеггіез, 8Іга\уЬеггіе8 апсі гесі апсі Ьіаск 
сиггапіз. Виі І йпсі гесі сиггапіз гаіЬег зоиг. 8іга\уЬеггІ€8 ^го\у іп Ьесіз. А¥е 
Ііке іо рі(к: іЬет \уЬеп іЬеу аге гіре. 

Іп оиг кіісЬеп-^агсіеп ^го\у реаз, Ьеапз, сиситЬегз, іотаіоез, саггоіз, 
роіаіоез, Ьееіз, опіоп, дагііс апсі оіЬег уе^еіаЬІез. АУе Ьеір іо 8о\у саггоіз ог 
іо ріапі роіаіоез ог уоип^ саЬЬа^е. Зотеіітез \уе Ьеір іо \уеес1. 
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ТЬе Ве8І Тіте Еог Арріеа 
Опе (іау іп а соипігу всЬооІ, іЬе іеасЬег ваісі іо іЬе Ьоуз: “Іп а уеаг 

іЬеге аге £оиг 8еа80П8: 8ргііі5, виттег, аиіитп аікі \у^іп1ег. Іп вргіп^ іЬеге 
аге тапу йо\^ег8, іп впттег іі І8 уегу Ьоі, іп апіишп ІЬеге аге а11 кіпсіз о£ 
Ігпії, апй іп тпіег іі із уегу соИ, апсі етегуіЬіп^ І8 сотегесі \>гііЬ 8по\^ апсі 
ісе. Nо\V, 1ате8, уоп аге поі Іізіепіп^. Зіапй пр, апсі іеіі те \уЬІ(Ь із іЬе 
Ьезі ііте іо ^еі арріез?” “Іі із \уЬєп іЬе Іагшег із поі аі Ьоте апсі іЬеге із 
по (іо^ іп іЬе огсЬагсі”, ап8\У€гесі іЬе Ьоу. 

1п(1е!іпііе Ргопоипз (II) 
еасЬ = етегу 
аіі == \^Ьо1е 
ЬоіЬ = іЬе ілуо 
еііЬег = пеііЬег (еііЬег ... ог; пеііЬег... пог) 
оіЬег = апоіЬег (еасЬ оіЬег, опе апоіЬег) 

Техі 
Еуегу Ьопзе Ьаз а гоо£. 1 тееі Ьіт етегу сіау ог етегу оіЬег йау. Не 

гоез іо сЬигсЬ еуегу Зппсіау. 8Ье пзез іо іеіі те еуегуіЬіп§. ЕуегуЬосіу Икез 
піт £ог Ье із а уегу кіпсі тап. Еуегу опе із уегу Ьарру іп іЬіз £аті1у. ТЬе 
сопсегі іакез ріасе еуегу іогіпі^Ьі. ЕасЬ зіпсіепі Ьаз \угіііеп Ьіз \Уогк \^е11. 
ТЬезе Ьоокз созі а зЬіИіп^ еасЬ. ЕасЬ о£ іЬет ігіез іо йо Ьіз Ьезі іо зреак 
Еп^ІізЬ аз зооп аз роззіЬІе. 

АІІ теп тпзі \\гогк. АИ іЬе Ьоуз сате іо зее Ьіт. АИ іЬе паііопз іоок Еагі іп ІЬе соп£егепсе. Іп Ьіз Іеііегз іо Ьіз тоіЬег Ье сіезсгіЬез а11 ^уЬаі Ье 
аз зееп іп іЬе £огеі^п соипігіез. Не із поі аі а11 іИ. Не Ьаз поіЬіп^ аі а11 

іо руе те. Аїіег а11 зЬе із а гаіЬег ^оосі ^ігі. Рігзі о! а11 \уе \^гііе а сіісіаііоп 
апсі іЬеп \уе йпізЬ оиг іехі. А11 о£ а зисісіеп Ье сгіесі £гот £еаг £ог Ье 8а\у 
а Іаг^е зпаке сгееріп^ іп іЬе ^газз. ТЬе \уЬо1е соппігу \УеІсотес1 іЬе Ьего. 
ТЬе \уЬо1є £аті1у зрепі іЬе зпттег іп іЬе соппігу. 

ВоіЬ сЬіИгеп луеге уегу ріеазесі апсі Ьеагіііу іЬапкесі іЬеіг рагепіз £ог 
іЬе ргезепіз, Топсіоп із зііпаіесі оп ЬоіЬ зісіез о£ іЬе ТЬатез. Не Іозі ЬоіЬ 
Ьіз ЬгоіЬегз іп іЬе \уаг. ТЬе ітуо ігіепсіз о£іеп уізіі сопсегіз апсі іЬеаігез 
іо^еіЬег. ТЬе 1\уо о£ іЬет Ьасі а дпаггеї. 

І Ьауе і\^о арріез, уоп тау Ьауе еііЬег. і Ьауе і\уо Еп^ИзЬ ^гаттагз 
Ьпі І сап ^іує уоп пеііЬег. Оп еііЬег зісіе о£ іЬе гіуег іЬеге дго\\г тапу ігеез. 
ТЬе дпаггеі о£ іЬе і\уо Ьоуз іазіесі £ог а 1оп§ ііте апсі пеііЬег о£ іЬет 
угапіесі іо таке реасе. Сіує те еііЬег а Ьоок ог а пе\У8рарег, ріеазе. Не 
зреакз пеііЬег ЕгепсЬ пог Еп^іізЬ. 

Зоте ОіЬег Ьоуз аге ріауіп^ £ооіЬа11 іЬеге. 1 \уа8 іЬеге іп ііте, іЬе 
оіЬегз \уеге Іаіе. Воп’і Іеауе іо оіЬегз луЬаі уоп сап сіо уопгзеИ. Во уоп 
\уапі апоіЬег сир о£ іеа? Nе11у апсі ]аск іоуєсі еасЬ оіЬег. А¥Ьеп іЬе Ьоуз 
гап іпіо опе апоіЬег, Реіег £е11 йо\уп. 

Nоіе І 
поі аі а11 зовсім не 

Nоіе II 
іЬв оіЬег сіау недавно 

поіЬіп^ аі а11 зовсім нічого еуегу оіЬег йау через день 
а£іег а11 кінець кінцем, опе а£іег апоіЬег один після другого 

іігзі о£ аіі 
а11 о£ а зисісіеп 
аіі о£ из 

нарешті зоте (Іау ог оіЬег одного дня 
насамперед 
раптом 
всі ми 

Ноте Табк 
1. Тгап8Іаііоп 

Ножна дитина любить своїх батьнів. Я не прочитала всієї ннижни, але початок дуже 
цікавий. Я втратив всіх своїх старих друзів, але маю декілька нових. Ми не бачили один 
одного довгий час, але я знав все про нього. Обидві мої сестри живуть в Америці, але ні 
одна з них зі мною не листується. Скажіть мені всю правду. Ножний може це зробити. 
Я зроблю для неї все. Мені подобається все, що вона співає. 
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2. \\^гі1;е ехатріез изіп^ “еасЬ - еуегу”, “а11 - \у1іо1е*’ “еііЬег . . . ог”, 
“пеіШег ... пог”. 

3. ^Vгі1е а сотрозШоп “Оиг дагііеп”. 

ЬеЬіпсі [Ьі'Ьаіп(11 за, поза 
ЬизЬ [ЬиХ] кущ 
оак [оик] дуб 
(іезіпиі [ЧГезіплі] каштан 
ЬігсЬ [Ьаіі '1 береза 
раіЬ [раі0 доріжка 
Шас ['1аіІ9 бузок 
Ьіоззот ['Ьіозат] цвіт (дерева тощо) 
Ьисі [Ьл(і] брунька 
1еа£ [1іі£] листок 
^газз [^гаїз] трава 
ігипк [іглдк] стовбур 
Ьгап(іі [ЬгаїпіГ] гілка 
гооі [ги І і] корінь 
іо Ііе [Іаі] лежати 
(Іеер [йі:р] глибоко 
зЬаае [Геі(і] тінь 
£іг [£9:] ялинка 
ріпе [раіп] сосна 
еуеге^гееп ['€У9^гі:п] вічнозелений 
пеетіІе [піїсії] голка 
іо зіау [зіеі] залишатись 
іо 80\У [зон] сіяти 
іо ріапі [ріаіпі] садити 
8по\усІгор ['зпоисігар] підсніжон 
уіоіеі ['уаІ9Іеі] фіялна 
(іаізу ['СІЄІ2І] стокротка 
іиіір ['і]и:1ір] тульпан 
Іііу о£ іЬе уаііеу конвалія 

[ІІІІ 9І йо'уаеіі] 
іо Ьіоот [Ьіиїт] цвісти 
огсЬагсІ ['з іГакІ] сад 
арріе [зері] яблуко 
реаг [рЕ9] груша 
рійт [рІАт] слива 

сіїеггу ['<:Хегі] 
8о£і [8о££] 
гіре [гаір] 
га8рЬеггу ['гаїгЬегі] 
ріепіу ['ріепіі] 

^оо8еЬеггу ['^иіхЬегі] 
8І;га\^Ьеггу ['8І;го!Ьегі] 
сиггапі ['клгапі] 
гаШег ['гаїйа] 
8оиг ['8аиа] 
Ьесі [Ье(і] 
іо ріск [рік] 
сисшпЬе^['к^иI катЬа] 
Ьеаі; [ЬІ!І] 
опіоп ['ащ9п1 
^агііс ['^аііік] 
ІО \УЄЄ(І [\УІ!(І] 
кіпсі [каіпсі] 
ісе [аІ8І 
ІО іаке ріасе 
іогіпі^ііі ['£о!іпаіі] 
ІО (ІО опе'8 ЬЄ8І 

ІО сІезсгіЬе [сІіз'кгаіЬ] 
£огеі^п ['£огіп] 
ІО сгеер [кгіїр] 
ІО \^е1соте ['іу^еікзт] 
диаггеї ['кууогаї] 
ІО таке реасе [рі:8! 
ІО Ье ріеавесі [р1і:2(і] 
\уаг [\уо:] 
агсЬііесі ['аікііекі] 
£огіипе ['іоііХап] 
ІО £іі [£іі] 

РгоуєгЬз 

вишня, черешня 
м'який 
стиглий 
малина 
багато, велика 

кількість 
агрест 
суниця, полуниця 
порічка 
досить 
кислий 
грядка 
збирати 
огірок 
буряк 
цибуля 
часник 
полоіи 
вид, гатунок, сорт 
лід 
відбуватись 
два тижні 
робити все за¬ 
лежне 

описувати 
чужий, чужоземний 
повзти 
вітати 
сварка 
миритися 
бути задоволеним 
війна 
архітект 
доля; багатство 
підходити, пасувати 

АІГз \уе11 іЬаі еп(І8 \^е11. 
Етегу тап із іЬе агсіїііесі о£ Ьіз о\у^п £огіипе. 
Коі етегу £ооі £іі8 етегу зЬое. 

Ье880П 17 
ТЬе Ьагк апй Нег Ьііііе Опез 

І 
ТЬеге \^а8 опсе а £аті1у о£ Іііііе Іагкз, \уЬо 1іує(1 іЬеіг тоіЬег 

іп а ПЄ8І іп а согпііеісі. \^Ьеп іЬе согп §ге\^ іаіі ап(і гіре іЬе МоіЬег Ьагк 
кері а тегу СІ08Є \^аі(4і. 

8Ье кпе\у іЬаі іЬе геарегз \уои1(1 зооп соте іо сиі іЬе согп, апсі зЬе 
\уа8 а£гаісІ іЬаі іЬеіг 8Ііагр зіскіез ті^Ьі сіо зоїпе Ьагт іо Ьег Іііііе опез. 
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Еуегу йау, ЬеГоге ^оіп^ оиі 1о ішпі £ог £оо(1, зЬе \уоіі1(і зау іо Ьег 
Шііе Іагкз: “Уои тизі Іоок апсі Іізіеп, апсі \уЬєп і соте Ьаск, іеіі те \уЬа<; 
уои Ьауе зееп апсі ЬеагсІ.” 

Опе (іау \уЬеп зЬе сате Коте іЬе ІШІе Іагкз луеге ^геаііу а£гаі(і. “ОЬ, 
тоШег”, іЬеу заісі, ‘‘\уе тизі; а\уау аі опсе. ТЬе £агтег Ьаз зепі Іо азк 
кіз пеі^ЬЬопгз 1о соте 1о Ьеір кіт іо сиі Іке согп.” 

Тке МоіЬег кагк луаз поі аігаісі. 8ке опіу Іаи^кесі апсі заісі: ‘‘И ке 
\уаіІ8 £ог кіз пеі^кЬоигз \уе зкаїі кате ріепіу о£ ііте. ТеІІ те лукаї ке зауз 
іо-тогго\у.” 

II 
Кехі єуєпіп^ іке Моікег Ьагк £оипс1 а^аіп кег Іііііе опез іп ^геаі £еаг. 

“Ок, тоікег”, ікеу заісі, “\уе тпзі ^о а\уау аі опсе. Тке £агтег каз зепі кіз 
зопз іо азк ікеіг ипсіез апсі соизіпз іо соте іо спі іке согп.” 

8ІІ11 іке Моікег Тагк опіу Іап^кесі. “И ке ууаііз £ог іке ипсіез апсі 
соизіпз”, зке заісі, ‘‘\уе зкаїі кате ріепіу о£ ііте іо тоуе оиі. ТеІІ те \укаі 
уои кеаг іо-тогголу.” 

Nеxі еуепіпд іке Іііііе Іагкз \уеге а^аіп £и11 о£ £еаг. ‘‘Ок, тоікег”, ікеу 
заісі, ‘‘\уе толе оиі аі опсе. Тке £агтег зауз кіз пеі^кЬоигз апсі кіз геїаііуез 
кауе поі соте іо кеір іо сиі іке согп. 8о ке зауз ке апсі кіз зопз тпзі сиі 
іі ікетзеїуез.” 

“Ткаі із апоікег зіогу”, заісі іке Моікег кагк. ‘‘Іі із ііте £ог из іо 
тоуе. ^Vе луіИ Іеауе іо-підкі.” 

Іпіегго^аііуе Ргопоипз 
іїуко (іуЬо8є-Ро8. Сазе, л<гкот-Ваі. Сазе) — опіу £ог регзопз; 
^Ьіск — £ог регзопз апсі ікіп^з; 
\уЬаі — £ог ікіп^з \укеп зіапсііп^ аіопе, £ог регзопз апсі ікіп^з \уіік а поип. 

Техі: І 
\УЬо із ікаі тап \уіік іке еуе-^іаззез? \Уко8е коизе із ікаі? То \уЬот 

(іісі уои ^іує іке Іеііег? \Укот йісі уои зее аі іке сопсегі Іазі пі^кі? 0£ 
\укот кауе уои зрокеп \уіік уоиг £гіепс1? \У1іо із зіапсііп^ ікеге? 

\УкісЬ о£ іке ікгее ^ігіз сіо уои Ііке Ьезі? ^VЬісі^ із іке зкогіезі луау 
іо іке зіаііоп? їои тау кауе ап арріе ог ап огап^е, - \уЬІ(Іі сіо уои рге£ег? 
\¥кісЬ о£ уои сап сіо іі? М^кісії Гап^иа^е сіо уои Ііке Ьеііег, Сегтап ог 
Еп^ІізЬ ? 

\Укаі кауе уои сіопе луіік а11 уоиг топеу ? \Укаі із іке асісігезз о£ уоиг 
іеаскег? \Укаі а £оо1 каз іоМ уои ікаі? \Укаі тап із ке? Не із а уегу сієуєг 
тап. \Укаі аге уои? 1 ат а зіисіепі. \Укаі соіоиг із кег сігезз? \Укаі сіісі 
уои зреак о£? \Укаі аге уои зреакіп^ аЬоиі? \Укаі аге уои Іоокіп^ £ог? 
\Укаі а рііу, 1 кауе поі Ьгоидкі іке Ьоок. 

Кеіаііуе Ргопоипз 
іуЬо (туЬозє, іукот) — £ог регзопз, зотеіітез £ог апітаїз; 
\¥кісЬ — £ог ікіпдз; 
іукаі — £ог ікіп^з; 
ікаі — £ог регзопз апсі ікіп^з. 

Техі II 
Шз £аікег угЬо із а рііоі \уі11 Ье коте уегу зооп. Тке ^ігі \уЬот \уе 

кауе теі аі іке сопсегі із ту соизіп. Ткіз із Іке ^епііетап туЬозе скіїсігеп 
кпо\у те. Тке Ьоу о£ л^кот кіз рагепіз аге зо ргоисі із ту рирії. Не лу^ко 
із по\у уоиг £гіепс1 опсе каіесі уои Ьіііегіу. Неір ікозе \уко саппоі кеір 
ікетзеїуез. Ткіз із іке тап \уко кпо\У8 те. Із ікаі іке Іасіу о£ лукот уои зроке? 

^¥е зее ігаіпз улЬісЬ гіш іп а11 сіігесііопз. Тке зіогу іо \укіс1і \уе Іізіепесі 
луаз уегу іпіегезііп^. \¥е кауе а луазк-зіапсі оп \укіск ікеге аге зоар апсі 
Ьгизкез. Ткіз із іке коизе іп \укіск І 1іуе. 
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Той тії геар туЬаі уои 80\^. Той тизі поі Ьеііете а11 ^Ьаі уои Ьеаг 
£гот уоиг асаиаіпіапсез. Не сіоез поі кпо\у \уЬаі іо (1о. 

Не із іпе уегу тап іЬаі сап Ьеір уои. \¥1іеге із іЬе Ьоок іЬаі уои 
геай уе8Іег(іау? Не із іЬе Ьезі тап ікаі І Ьауе єуєг зееп іп ту 1і£е. А11 
ІЬаі уои сап (іо £ог Ьіт із іо зепсі Ьіт зоте топеу. 

N016 

ТЬіз із іЬе тегу Ьоок іо зіийу Еп^ІізЬ. 
Не із іЬе тегу тап іо (іо іЬіз ]оЬ. 

Ноте Та8к 

1. Тгап8Іаііоп 
Хто ця пані? Це пані Дорошенко. В якому будинку ви живете? Ми живемо в най¬ 

більшому будинку на цій вулиці. Хлопець, який відвідав нас вчора, син моєї сесгри. Чий це 
портрет? Це портрет моєї маленької дочки. Собака, якого я люблю, дуже розумний. Я не 
міг відчиниги дверей, які були замкнені. Все добре, що добре кінчається. Про ного вони 
говорять? Яке місто вам найбільш подобається в Німеччині? Я не знаю дівчину, про яку 
він говорить. Хто співає? Ному ви дали цю книжну? 

2. Поставте замість рисок слова “^Ьо, їуЬозє, ^Ьот, ^ЬісЬ, \¥Ьаі”. 
ТЬе ^ігі — 8ЄІІ8 £^о\Vег8 із ту пеігЬЬоиг. ТЬе дігі — Ьоок уои Ьауе 

із ту пеі^пЬоиг. — із уоиг пате? ТЬе Ьоок — уои аге геасііп^ Ьеіоп^з іо 
ту £гіепсі. — (іо уоирау уізііз оп 8ип(1ау? 0£ — сіісі уои іеіі те Іазі ііте? — 
Ьоок аге уои геасііп^? ТЬе Ьоизе іп — \уе 1іуе Ьаз а Ьі^ ^агсіеп. ГЬе іеасЬег 
луііЬ — \^е зіисіу Еп^ІізЬ із уоип^. ТЬе соіїее — \уе (Ігапк уезіегсіау \уа8 уегу 
8\уееі. ТЬе тап — \уогк8 іп іЬе ІїеШ із іЬе іагтег’з ЬгоіЬег. ТЬе сігезз — зЬе 
Ьаз оп із уегу оШ, — Ьаз £оип(1 ту топеу ? 1 сіоп’і ипсіегзіапсі — уои зау. 
Оо уои кпо\у — сЬіМгеп аге ріауіп^ іп ту ^агсіеп? — Ьоок із еазіег, тіпе 

‘\уЬо”, “\уЬісЬ”, “\уЬаі” аз Іпіегго§аііУЄ апсі 

ог уоигз? 

3. \¥гііе ехатріез изіп^ * 
Кеіаііуе Ргопоипз. 

Іііііе опе маля 
Іагк [Іаїк] жайворонок 
пезі [пезі] гніздо 
согп [ко:п] хліб (на полі) 
іо кеер а \уаі(Ь стерегти 
геарег ['гііра] жнець 
іо Ье а£гаі(1 [зТгеісІ] боятись 
іо ІаигЬ [1аі£] сміятись 
зіскіе [зікі] серп 
Ьагт [Ьа:т] лихо 
зіШ [зШ] ще 
іо \уаіі £ог [\уеіі] чекати 

Ье880П 18 

\У0ГСІ8 

ІО тоуе оиі [ти:у] 
огап^е ['зглп Із] 
£оо1 [£иі1] 
рііу ['рііі] 
рііоі ['раііоі] 
Ьіііег ['Ьііо] 
(іігесііоп [сІіТекХп] 
\уа8Ь-8Іап(1 

['\угоТ8Іаеп(1] 
іо геар [гі:р] 
ас^иаіпіапсе 

[о'к\^ЄІПІ0П8] 

вибратись 
помаранча 
дурень 
шкода, жалість 
летун 
гіркий, тут: запен- 
напрям [лий 
умивальниця 

жати 
знайомий 

СІ0ІЬЄ8 
І 

ТЬіз із ту соаі. ТЬіз із іЬе соПаг апсі іЬаі із іЬе зієєує о£ ту соаі. 
ТЬе соїіаг оі ту соаі із поі іі^Ьі, іі із Іоозе. Ііпсіег ту соаі 1 \уеаг а \у^аІ8Ісоаі. 
І ^о оиі іпіо іЬе зігееі, 1 риі оп ту оуегсоаі. \¥Ьеп і соте іпіо іЬе Ьоизе 
1 іаке іі о££. Но\у тапу Ьііііопз Ьауе уои оп уоиг соаі ? І Ьауе £іуе Ьиііопз. 
N0, 1 аіп \угоп^, І Ьауе зіх Ьиііопз оп ту соаі. 
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А соаі, а \\^аІ8І;соаі апсі Ігоизегв таке а виіі. Но\^ тапу роскеіз Ьате 
уои іп уоиг ігоизегз? І Ьате іЬгее роскеіз. Му зиіі £ііз те ^Ьаі 
соїоиг із уоиг сар ? Іі із Ьго\^п. \\^Ьаі соїоиг із уоиг Ьаі ? Іі із аізо Ьго\^п. 

Оп ту песк І \у^еаг а пескііе ог а ііе. І ііе і1 іпіо а пісе кпоі. ІІікіег 
ту соаі апа \уаіз1;соа1 І \\^еаг а зЬігі. Му зЬігі із тасіе о£ Ііпеп. І Ьате рапіз 
іоо. Оп ту Ьапсіз І \V^еаг ^Іотез. І Ьауе еііЬег кісі ^Іотез ог \уоо1еп ^іоуєз. 

\\^Ьо такез зиііз ? ТЬе іаііог такез іЬет. М^Ьаі; сіоез Ье таке зиііз о£? 
Не такез Шет о£ сІоіЬ. Ооез Ье тепсі зиііз \уЬеп іЬеу аге £огп? Уез, Ье 
<іоез? Не такез пе\^ зиііз апй теп(1з оІ(і опез. ТЬе іаііог такез пе\у зиііз 
£о теазиге. Зотеіітез \уе Ьиу геас1у-та(іе зиііз. 

II 
ТЬезе аге ту зЬоез. ТЬеу аге тасіе о£ ІеаіЬег. \УЬо такез зЬоез? 

ТЬе зЬоетакег (соЬЬІег) такез іЬет. Не тепйз оИ зЬоез іоо. Не риіз пе\у 
зоїез оп іЬет. ДУе \уеаг Ьооіз ог зЬоез. 8оте реоріе \уеаг ЬігЬ Ьееіз апсі 
зоте рге£ег іЬе 1о\у опез. ТЬе зЬоез тизі поі Ье іоо пагго\у іог іЬеп іЬеу 
ріпсЬ ЬоггіЬІу. 

ТЬезе аге ту зЬое-Іасез. Етегу тогпіп^ І ат 1асіп§ ту зЬоез апсі 
етегу єуєпіп^ і ат ипіасіп^ іЬет. Уои тизі а1\уауз Іасе ог Ьиііоп уоиг 
зЬоез ргорегіу. 

Оп оиг £ееі \уе \^еаг зоскз апсі зіоскіп^з. ТЬеу аге соііоп, зіік апсі 
^уооіеп зіоскіп^з. \Уоо1еп зіоскіп^з аге тасіе о£ \уоо1. ТЬеу аге іЬіск Ьиі 
іііеу аге >уагт. \Уе \уеаг іЬет іп \уіпіег. 8і1к зіоскіп^з аге іЬіп. Соііоп 
зіоскіп^з аге сЬеар. 

III 
Сігіз апсі \уотеп \уеаг (ігеззез. ТЬе сігеззтакег такез сігеззез. 8Ье 

такез Ьіоизез, зкігіз апсі £госкз аз \уе11. 8Ье такез сігеззез іо теазиге. 8Ье^ 
8Є\У8 а сігезз \УІіЬ а зєууіп^ тасЬіпе. Еуегу сігезз тизі Ьауе Ьиііопз апсі 
Ьиііоп-Ьоіез ог Ьоокз апсі еуез ог сіірз. 

То (іо Ьег \уогк а сігеззтакег изез ріпз, пеесіїез, соііоп апсі зіік іЬгеасіз. 
8Ье сиіз іЬе зіи££ \уііЬ а раіг о£ зсіззогз, апсі \уЬєп зЬе зе\уз зЬе \уеагз а 
іЬітЬІе оп іЬе тісісіїе £іпгег о£ Ьег гі^Ьі Ьапсі. 

Еасііез Ьиу Ьаіз о£ аі££егепі раііегп аі іЬе тіШпег’з. Наіз апсі Ьоппеіз 
аге ігіттесі \уііЬ гіЬЬопз апсі £еаіЬегз. ТЬіз Ьаі зиііз уои ргеііу \уе11 Ьиі 
іі із іоо ехрепзіуе апсі іоо зЬо\уу. 

ТЬе Іасіу’з ипсіегсІоіЬез (ипсіег\уеаг) аге сЬетізез, сіга\уегз, сотЬіпаііопз, 
Ьгаззіегез апй пі^Ьісігеззез (пі^Ьііез). Еасііез’ ЬапсікегсЬіе£з о£іеп Ьауе 
етЬгоі(іегесі согпегз. 

ТЬе Іаипсігезз \уазЬе8 зЬігіз, соИагз, ЬапсікегсЬіеіз апсі оіЬег Ііпеп. 8Ье 
\уа8Ье8 іЬет іп а Іаипсігу. \УЬеп уои ^іує уоиг Ііпеп іо Ье \уа8Ьей уои 
тизі таке а Изі оп а ріесе о£ рарег. 

Гиіиге Регїесі Тепзе 
І зЬаІІ Ьауе \угіііеп \уе зЬаІІ Ьауе \угіііеп 
Ье \уі11 Ьауе \угіііеп уои \уіі1 Ьауе \угіііеп 
зЬе \уі11 Ьауе \угіііеп іЬеу \уі11 Ьауе \угіііеп 
іі \уі11 Ьауе лугіііеп 

Техі 
І зЬаІІ Ьауе \угіііеп а 11 ту ехегсізез \уЬєп уои соте іо зее те іо-тогго\у. 

ТЬе іаипсігезз \УІ11 Ьауе луазЬесІ аіі ту Ііпеп Ьу 8аіигсіау. І зЬаІІ Ьауе 
£іпІ8Ьє(І ту \уогк Ьу іеп о’сіосі. Же зЬаІІ Ьауе 1е£і Ьу іЬе ііте уои аге 
Ьаск. Іп а £огіпі^Ьі оиг ігіепсіз \уШ Ьауе аггіуесі іп Ке\у-Уогк. 

їои \уі11 Ьапсі іп уоиг сору-Ьоокз \уЬеп уои Ьауе ііпізЬесі уоиг сот- 
розіііоп. ТЬеу \уі11 рау Ьіт а уізіі аз зооп аз Ье Ьаз соте Ьаск. ТЬе тап 
Ггот іЬе зЬір \уі11 поі зее іЬе соазі Ье£оге іЬе £о§ Ьаз 1і£іей. 
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Нот Є Тазк 
1. Апз^ег ІЬе !оІІоілгіп§ ^ие8ііоп8: 
АУЬаі (ІОЄ8 а ^епііетап \^еаг? \У^1іа1; сіоез а Іайу \^еаг? \^Ьаі сіо 

уои \уеаг іп тпіег? \^Ьаі (1о уои \\"еаг іп зиттег? ^¥Ьаі соїоиг аге 
іоиг зЬоез, Ьаіз, ^іоуєз ап(і сІоіЬез? 

2, Тгапйіайоп 
Чим тонші панчохи, тим більше вони мені подобаються. Швець полагодить мої старі 

черевики до вівторка. Я не ношу черевиків, що є надто вузькі. ІДо має кравчиня на пальці? 
Цей капелюх вам не до лиця. Я куплю собі готову сукню перш ніж ця кравчиня пошиє моє вб¬ 
рання. ЗастіОніть добре своє пальто, бо дуже холодно. З чого зроблена ваша сорочка? Вона 
зроблена з шовну. Я напишу список своїх речей перш ніж віддам пралі свою білизну. Я не 
можу купувати дорогі вбрання, я купую дешеві. 

3. Напишіть З приклади на Еійиге РегГесІ Тепзе. 

\¥оГЙ8 

соаі [коиі] піджак 
соИаг ['коїа] комір 
зієєує [вИїу] рукав 
Іоозе [1иі2І ВІЛЬНИЙ (про одяг 

тощо) 
\\гаІ8Ісоаі ['\УЄІ8Ікоіі] жилетна,намізель- 

скидати 
гудзик 
неправильний, 
неправий 

штани 
кашкет 

вузол 
сорочка (чол.) 
білизна 
штанцята 
рукавична 
нозля, тут: шкіря- 
вовняний 
кравець 

ІО Іаке ОЙ' 
Ьиііоп [Ьліп] 
\^гоп^ [год] 

Ігоизегз [Чгаигог] 
сар [кзер] 
пескііе (ііе) ['пекіаі] краватка 
кпоі [поі] 
зЬігІ; [Хаіі] 
Ііпеп ['Ипап] 
рапіз [раепів] 
гіоуе [^ІАУ] 
кій [кій] 
\^оо1еп [\^иіІ9п] 
іаііог [Чеііз] 
сІоіЬ [к1о0] 
ІО тепсі [тепсі] 
ІО іеаг [ієа] 
теазиге ['тезо] 
геасіу-тасіе 

['гейі'теісі] 
ІеаіЬег ['Іейа] 
зЬоетакег ['Хиїтеіка 
соЬЬІег ['коЬІа] 
зоїе [зоиі] 
Ьооі [Ьиіі] 
Ьееі [Міі] 
пагго\у^ ['паегои] 
ІО ріпсЬ [ріпі|] 
ЬоггіЬІу ['ІіогіЬІі] 
зЬое-Іасез ['Хиі'іеізі?. 
ІО ипіасе [ап'ієіз] 
ргорегіу {'ргорзіі] 
8оск [зок] 
8Іоскіп^ ['зіокід] 
(йеар [іДф] 

[на 

сігеззтакег 
['(ігезтеіка] 

Ьіоизе [Ьіаиг] 
зкігі [зкаїі] 
£госк [£гок] 
ІО 5е\^ [зої] 
Ьоок [Ьик] 
еуе [аі] 
сИр [кіір] 
ріп [ріп] 
соііоп [коіп] 
іЬгеасі [0г€(і] 
зіпй [зіа£] 
раіг [рє9] 
8СІ380Г8 ['8І292] 
іЬішЬІе [0ітЬ1] 
СІІЙегепІ ['(ІІІ9Г9ПІ] 
раііегп ['рзеІ9п[ 
шШІпеГ ['П1І1ІП9] 
Ьоппеі І'Ьопіі] 

кравчиня 

блюза 
спіднична 
суконка 
шити 
гачок 
застібка до гачка 
кнопка, затрісна 
шпилька 
бавовна, бавовняна 
нитка [матерія 
матерія 
пара 
НОЖИЦІ 

напераон 
різний, відмінний 
взір, зразок 
моднярка 
капелюх (жіноч. 
невеликий) 

сукно ІО ігіт [ігіш] прикрашувати, оз¬ 
лагодити доблювати 
порвати гіЬЬоп ['гіЬоп] стрічна 
мірна £еаіЬег ['£єіі9] перо 
готовий ІО зиіі [8]и:і] личити, підходити 

ехрепзіуе [ікз'репзіу] дорогий 
шкіра (матеріял) 8Ьо\^у і'^опі] показний 

ппсіегсІоіЬез білизна швець 
['АПсІ9'к1ои(ІІ2] 

підошва ип(іег\уеаг ['ап(1є\ує9]білля 
черевик, чобіт сіїетізе []‘е'шіі2] сорочка (жіноча) 
закаблук (1га\^ег8 ['(ІГ9192] штанці 
вузький сошЬіпаііоп комбінація 
щипати,тут: давити [кошЬі'пеіХп] 
жахливо Ьгаззіеге [Ьг9'2І9] бюстгальтер, станин 

] шнури ш^йісігезз (пі^Ьіу) нічна сорочка 
розшнуровувати ['паіісігез] . 
належно, як слід 1іап(1кегсЬіе£ хусточка для носа 
шкарпетка ['Ьгедк9і£і£] 
панчоха ІО етЬгоібег вишивати 
дешевий [іт'ЬгоісІо] 
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туман 
підіймати 
злітатись, збиратись 
до нупи 

РгоуєгЬй 

Сиі ІЬе соаі ассогсііп^ іо іЬе сІоіЬ. 

Віг(І8 о£ а ГеаіЬег £1о(Зі іодеіЬег 

1аип(]ге88 ['Ьіп(іге8] праля 
Іаипсігу ['1о:п(ігі] пральня 
ІІ8І: [ІІ8І;] список 
ріесе (рііб] шматок 

їо§ [Ь§] 

іо 1і£і [1Ш] 
іо £1о(к [£1ок] 

Ье880І1 19 

ТЬе Каі1\уау 
\¥Ьеп \уе апу\^1іег€ Ьу ігаіп \Vе ти8І Ьауе а ііскеі. Ьиу іЬе 

іі(кеі аі іЬе Ьоокіп^ о££ісе. ТЬе топеу \уЬІ(Іі \ує рау £ог іі І8 саііесі іЬе £аге. 
ТІїе іп8ресіог8 рип(іі іЬе ііскеі аі уагіоіі8 р1асе8 оп іКе \уау. 

І£ \уе кате апу Іи^^а^е, Ііеауу 8иііса8Є8 ог ігипк8 іЬаі \уе саппоі саггу 
оиг8ЄІУЄ8, \уе ^іує іЬет іо іЬе рогіег. ТЬе Іі^Ьі 8иііса8€8 \У€ Іаке аіоп^ іпіо 
іЬе саггіа^е апсі риі іЬет оп іЬе гаск іп оиг сотрагітепі. 

Тгаіп8 іЬаі саггу ^оосіз аге саііесі ^оосІ8 (£геі^Ьі) ігаіпз. Тгаіпз іЬаі 
ігауеі Іоп^ сіізіапсе аз а гпіе Ьауе а (ііпіп^ саг апсі зоте 8Іееріп^ сагз 
аііасЬей іо іЬет; іЬеу аге саііесі соггісіог ігаіпз, Ьесапзе іі із роззіЬІе іо ^о 
£гопі опе еп(і о£ іЬет іо апоіЬег. 

\¥е £іпсі іЬе ііте о£ сіерагіпге апсі о£ аггіуаі о£ іЬе ігаіпз іп іЬе ііше-іаЬІе 
іЬаі Ьапдз оп іЬе \уа11 аі іЬе гаі1\уау зіаііоп. І£ а ігаіп (іерагіз, зау, аі Ьа1£ 
разі еі^Ьі іп іЬе тогпіп^, іЬе ііте-іаЬІе \уіЦ 8Ьо\у іЬаі іі сіерагіз аі 8.30 а. т. 
(апіе тегісНет). 1£ іЬе ігаіп аггіуез аі а дпагіег іо Ьує іп іЬе а£іегпооп, 
4.45 р. ш. (разі шегісііет) \УІІ1 Ье \угіііеп іп іЬе ііте-іаЬІе. 

І£ \уе аггіуе аі іЬе гаіІ\уау зіаііоп іоо еагіу ог і£ \уе Ьауе Ьееп Іаіе 
апсі Ьауе поі сапдЬі іЬе ігаіп, \уе тпзі \уаіі £ог іЬе пехі опе. Аі еуегу 
гаіІ\уау зіаііоп іЬеге аге \уаіііп5 гоотз, геігезЬтепі гбошз, сіоакгоотз іо 
(Іерозіі іЬе Ьа^^а^е (Іи^^аде) апсі Ьоок-зіаііз \уЬеге лує тау Ьиу а Ьоок ог 
а пе\У8рарег. 

\¥Ьеп \уе аггІуе аі іЬе зіаііоп \уе \уеге ^оіп^ іо \уе §еі о££ апсі іаке 
а саЬ ог а іахі ^уЬісіі Ьгіпдз пз іо а Ьоіеі і£ \уе аге іп а £огеі^п іо\уп. 

\¥Ьеп \уе ігауеі Ьу Іапсі \уе таке а ^оигпеу апсі \уЬєп \ує ігауеі Ьу 
зеа \уе таке а уоуа^е. Оп Ьоагсі іЬе зіеатег ог іЬе Ьі^ Ііпег іЬе раззеп^егз 
йп(1 іЬеіг саЬіпз апсі £ее1 ^иііе сот£огіаЬ1е і£ іЬеу аге поі зеа-зіск, о£ сопгзе. 

ТЬе ТеггіЬІе СМІЙ 
СЬіИ: \^Ьаі із такіп^ іЬаі поізе? 
МоіЬег.-ТЬе саггіагез, Зеаг. 
СЬ. \¥Ьу? 
М. Весапзе іЬеу аге тоуіп^. 
СЬ. Ноуу? 
М. Іі із іЬе еп^іпе с1га\уіп^ іЬет. 
СЬ. \¥Ьаі еп^іпе? 
М. ГЬе опе іп £гопі о£ іЬет. 
СЬ. \¥Ьу із іі іп £гопі о£ іЬет? 
М. Іп огсіег іо сігалу іЬе ігаіп. 
СЬ. \¥Ьаі ігаіп? 
М. ТЬе опе \уе аге іп. 
СЬ. \¥Ьу сіоез іЬе еп^іпе сіга\у іЬе ігаіп? 
М. Весапзе іЬе сігіуег такез іі. 
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СЬ. ^УЬаІ; сігіуег? 
М. ТЬе опе о£ іЬе еп^іпе. 
СЬ. \^Ьа1 еп^іпе? 
М. ТЬе опе іп £гопі о£ іЬе ігаіп І Ьате іизі іоШ уои. 
СЬ. ТоИ те \^Ьа£ ? 
М. НоИ уопг іоп^пе. Той VVо^гу те. 
СЬ. \¥Ьу То І \\^оггу уои ? 
М. Весаизе уои азк зо тапу ^ие8£іопз. 
СЬ. \¥Ьа£ диезііопз ? 
М. ОЬ, §00(1 Неауепз. N0 \уоп(іег £Ьа£ зо тапу теп \уопЧ таггу. 

іпїіпШує (і) 
ТЬе Ассизаііуе ^ІІЬ Іпїіпіііуе (Ассизаііуиз сит Іпїіпіііуо) 

“Іо” 

1. Ю \уап£, Іо ^ізЬ, £о Ике, £о (Іезіге еіс. 
І \УІ8Ь Ьег £о соте (іЬаІ зЬе сотез). І луапі уои £о \угі£е іЬе (іісіаііоп 

£о-тогго\у (£Ьа£ уои лугііе . . .). МоіЬег сіезігез те 1о Іаке Іеззопз оп ІЬе ріапо. 

2. 1о саизе, 1о огТег, 1о соттапТ, 1о £е11 
ТЬе о£йсег соттапсіесі іЬет £о аііаск ІЬе епету. ТЬе МіІИагу Соуегптепі 

огсіегесі іЬіз 1а\у £о Ье \угі1іеп іп Сегтап. Му £аіЬег ІоИ те £о £е1(іі а §1а88 
о£ \уа£ег. ^Vе саизесі Ьіт £о зепсі £ог а сіосіог. 8Ье огсіегесі Ьіт іо Іеауе іЬе 
гоот. 

3. £о а11о\у, іо регтіі, іо зиїіег 
Не сііТ поі аІ1о\у Ьіт іо іаке іЬіз Ьоок. ТЬе о\упег регтіііесі из іо 

ріиск зоте гіре арріез іп Ьіз огсЬагсі. Не 8и££еге(1 Ьег іо сіо іЬіз. 
4. іо герогі, іо зиррозе, іо ехресі, іо йесіаге 
Оиг £аіЬег1апсі ехресіз еуегу тап іо сіо Ьіз сіиіу. ТЬеу сіесіагесі Ьіт 

іо Ье §иі]іу. І ехресі іЬет іо соте £ог СЬгізітаз. Не із герогіесі іо іаке 
рагі іп іЬе соп£егепсе. Не із зиррозесі іо Іеате іЬе сарііаі. 

туііЬоиі “іо” 
1. іо зее, іо Ьеаг, іо їееі, іо ^аісЬ 
І Ьеагсі Ьег 8Іп§ а Ьеаиіі£и1 80п§. \¥е 8а\у іЬе ігаіп арргоасЬ. І \уаі(Ьес1 

Ьіт \уогк \уііЬ §геаі зкіИ. 1 £е1і іЬе 8\уеаі Ьгеак оиі оп ту Ьго\у. 
2. іо таке, іо ЬіТ, іо Іеі 
ТЬе тоіЬег ЬаіесІ іЬе уоип§ег §іг1 апсі тасіе Ьег \уогк аіі сіау 1оп§ іп 

іЬе кіісЬеп. І саппоі таке ЬоіЬ епТз тееі. Той таке те 1аи§Ь. Теі те 
кпо\у \уЬеп уои аге аі Ьоте. Ооп’і іеі іЬет ТізіигЬ уои. ЗЬе ЬаТе те соте 
аз зооп аз роззіЬіе. Не Ьасіе Ьіт кеер диіеі. \¥е Ьасіе Ьіт епіег. 

Ноте Тазк 
1. Тгап8Іаііоп 

Вона примусила мене вивчити цей вірш напам'ять. Він не дозволяє своій дочці прихо¬ 
дити пізно до дому. Я чув ян вона добре розмовляла англійсьною мовою. Яхочу щоб він 
відвідав мене. Я сподіваюь що вони добре напишуть динтант наступного разу. Я бачила ян 
вона розмовляла з цим паном. Його вважають найнращим піяністом у місті. Вона наназа- 
ла йому снинути напелюха. Я хочу щоб ви сназали мені все. 

2. Напишіть принпади на вживання знахідного відмінну з інфінітивом. 

3. ІІзе іЬе Ассизаііуе \уііЬ іЬе Іп£іпіііуе іп іЬе £оІІотуіп§ зепіепсез: 
ТЬе іеасЬег аііотуесі іЬаі \уе гереаіесі іЬе роет Ье£оге ап8\уегіп§ іі. 

Іі із герогіесі іЬаі Ье із уегу іИ. І \уаісЬес1 Ьолу іЬе іііііе сЬіісі ріауесі іп іЬе 
§агсІеп. Іі із зиррозесі іЬаі \уе §о аЬгоасі. І \уайі іЬаі зЬе зрепсіз Ьег £гее 
Тау \уііЬ те. Не огТегеТ іЬаі іЬе Ьоу Ьгои§Ьі Ьіт а Ьоіііе о£ Ьеег. І ехресі 
іЬаі Ье сотез іо-тогго\у. І 8и££ег іЬаі зЬе іакез аіі ту іЬіпдз. І 8а\у Ьо\у 
Ье ууаікеТ а1оп§ іЬе зігееі. 
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\¥огй8 
іісісеі [Чікіі] НВИГОК 
Ьоокіпг оіЬсе каса 

['Ьикіг) 'оЬз] 
£аге [£є9] плата за проїзд 
іо рипсЬ [рлпіЯ пробивати 
уагіоиз ['уезгізз] різний 
ріасе [ріеіз] місце 
Іиггаге (Ьа^^а^е) багаж, речі 

[Іл^ісіз, 'Ьае^ісіз] 
зиіісазе ['зіиіікеїг] валізка 
ігипк [іглдк] скриня 
рогіег ['роїіз] носій 
саггіа^е ['кзегісіз] вагон 
гасі [г8ек] сітка 
сотрагітепі купе, ВІДДІЛ 

[кот'раіітзпі] 
гоосіз (£геігЬі) товари;товаровий 

[гиісІ2, £геіі] 
(іізіапсе ['сіізізпз] віддаль 
саг [каї] вагон 
іо аііасЬ [з'іаеіЛ прилучати 
сіерагіиге [с1і'раіі|9] від'їзд 
аггіуаі [з'гаіузі] прибуття 
ііте-іаЬ1е['іаіт'іеіЬ1] розклад 
іо сіерагі [сіі'раіі] відїжджати 
а. т. (апіе тегісііет) до 12 год. дня 
р.тДрозі тегісііет) після 12 год. дня 
іо саісЬ іЬе ігаіп сісти на потяг 
геігезЬтепі гоот буфет 

|гі'£ге£т9пі] 
сіоакгоот приміщення для 

переховання 
іо сіерозіі [Ш'рои2Іі І віддавати на схо- 
Ьоок-зіаіі [Ьик'зізії] ніоск [рочу 
іо ^еі о££ зійти 
саЬ [кзеЬ] фіякр 
зеа [зіі] море 
уоуаде ['уоіісіз] подорож(морем) 
Ипег ['Іаіпз] рейсовий паро¬ 

плав 
саЬіп ['кзеЬіп] каюта 

сотГогіаЬІе 
['клтГзізЬІ] 

8Єа-8І(к ['8І!'8Ік] 

о£ соиг8е [зГ каїз] 
іеггіЬІе ['ІегіЬІ] 
ПОІ8Є [поіг] 
іп огсіег 1о 
(ігітег ['бгаіуз] 

1о \^оггу ['\^лгі) 

Соосі Неатепз 
[^иісі'Ьеузпг] 

іо таггу ['таегі] 
Іо (ІЄ8ІГЄ [сіі'хаіз] 
£0 саизе [ко!2] 
іо огсіег ['оісіз] 
іо соттапсі 

[кз'таїпсі] ‘ 
іо Ьі(і [Ьісі] 
епету ['епіті] 
1а\^ [Ьі] 
іо їеісії [£е1:Х] 
£о а11о\у^ (з'їаи] 
іо регшіі [рз'тіі] 
іо 8и££ег ['зл.£з] 

іо герогі [гі'рз:і] 
іо зиррозе [зА'роих] 

затишний 

що має морсьну 
хворобу 

звичайно 
жахливий 
шум 
щоб 
водій (шофер, 
маш иніст) 

надокучати, турбу¬ 
вати 

Боже мій І 

одружуватись 
бажати 
спричинятись до 

^ наказувати 

пропонувати 
ворог 
закон 
принести, дістати 

дозволяти 

терпіти, стражда¬ 
ти, дозволяти 

повідомляти 
вважати, припус¬ 
кати 

ІО ехресі [ікз'рекі] сподіватись, чена- 
іо (іесіаге [сіі'кієз] оголошувати 
(іиіу ['с1]иііі] обов'язок 
^иіііу І'^іііі] винний 
іо арргоасЬ [з'ргоиіЯ наближатись 
зкіІІ [зкії] уміння, кваліфіка- 
8\уеаі [8\^еі] піт 
Ьго\\т [Ьгои] чоло 
іо сІізіигЬ [сііз’ізіЬ] заважати 
диіеі ['к\уаІ9І] спокійний 

Ье880П 20 

Тгайе8 апй Ргоїе88Іоп8 

А тап’з ігасіе із іЬе \уогк \уЬіс1і Ье (Іоез \^іі1і Ьіз Ьапсіз іо таке іЬіп^з 
іп огсіег іо еагп Ьіз Ііуіп^. А іоіпег’з ігасіе із такіп^ іаЬІез, Ьепсіїез, сЬаігз, 
сирЬоагсіз, \уаг(ігоЬе8, Ьоок-сазез, зЬеІтез апсі оіЬег іигпііиге. А Ьгіск-Іауег 
Ьиіїсіз Ьоизез, а іаііог такез теп’з зиііз, апсі а сігеззтакег — Іасііез’ сігеззез. 

“Тгасіе” теапз Ьиуіпд апсі зеїііп^ іоо. 8о а ігасіезтап із а тап \уЬо 
зеііз ^оосіз геіаіі іо іЬе риЬІіс. Сгосегз, ^гееп^госегз, ігоптоп^егз, Ьпісіїегз, 
зіаііопегз, тіШпегз, ЬаЬегсіазЬегз, £ог іпзіапсе аге ігасіезтеп. 
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А рго£е88Іоп І8 іЬе \^огк теп ог \^отеп сіо тіЬ іЬеіг Ьеа(І8 іп огсіег 
іо еагп шеіг Ііуіп^. А сіосіог І8 са1І€(і іп іо 8ее реоріе \^Ьо аге І11. Не спгез 
іЬе (1І8еа8Є8 о£ І1І8 раііепіз. А 1а\^уег асІУІ8Є8 апй Ііеірз реоріе \уЬо Ьате £о 
^0 іо 1а\^. Не Ьаз іо гергезепі Ьіз сИепіз іп ІЬе соті. 

ТІїе Ьпзіпезз шап (зпсЬ аз а шегсЬапі ог а шаппіасіигег) §оез £о Ьіз 
о££ісе еуегу (іау. Не Ьиуз апсі зеїіз §00(38 \уЬо1Є8а1е. Не Ьаз ріепіу о£ сіегкз, 
Ьооккеерегз, зЬогіЬапсі-Іурізіз апсі оІІісе-Ьоуз ппсЗег Ьіш, Іо \уЬот Ье рауз 
заіагіез, апсі \Уогктеп іо луЬош Ье рауз \уа§е8. 

А тпзісіап еагпз Ьіз 1тп§ Ьу р1ауіп§ ог 8Іп§іп§ аі сопсегіз, Ьу іеасЬіп§ 
ог сотр08Іп§. Ап агіізі еагпз Ьіз 1іуіп§ Ьу (іга\уіп§ ог раіпііп§ рісіпгез 
ог рогігаіІ8. 

А сіосіог (рЬузісіап), ап агіізі ог а 1а\ууег §еі а £ее £ог іЬеіг \уогк, 

Еп§1І8іі апй Ашегісап Мопеу 
Еп^ИзЬ соіпз аге шасіе о£ соррег, зііуєг ог §о1сі. ТЬе Еп^ІізЬ сііуісіе 

іЬеіг соіпз аг сі теазпгез іпіо іууєіує рагіз. ТЬегешге а зЬі11іп§ Ьаз і\уе1уе 
репсе апсі а £ооі Ьаз і\уе1уе іпсЬез. Аз Еп§1апсі Ьаз 1е£і іЬе §о1сі зіапсіагсі, 
§о1(1 соіпз аге по тоге іп сігспіаііоп. ТЬе Еп^ИзЬ саіспіаіе іп роппсіз апсі 
§иіпеа8. Т\уепіу зЬіІИпдз таке а роппсі. Іп £огтег іітез іЬе §иіпеа \уа8 а 
§о1сі соіп ^(гЬісЬ із \уогіЬ і\уепіу-опе зЬіИіп^з. 

ТЬе Ашегісап топеу із а сІоНаг \уЬісіі із \^огіЬ опе Ьппсігесі сепіз. ТЬе 
аЬЬгеуіаііоп £ог а роппсі із £ (£ 50 теапз 50 роппсіз), апсі іЬаі £ог а сіоііаг = 

Іпїіпіііуе (Ц) 
ТЬе Ассизаііуе іуііЬ іЬе Іпїіпіііуе із изед аїіег зисЬ ехргеззіопз: 

І зЬопІсі Ііке . . . (луііЬ “іо”) я хотів би . . . 
І \УІ11 (\Уои1с1) Ьауе . . . (тіЬопі “іо”) я б хотів . . . 
І \УОп’і Ьауе ... ( .* » ) я б не хотів . .. 

1 зЬопІсі Ііке уоп іо соте іп ііте. ТЬеу \уі11 (\Vои1сі) те Іеауе ту \^огк. 
8Ье \уоп’і Ьауе те сіо ту Ьезі іп 8Іис1уіп§ Еп^ІізЬ. 

ТЬе Іпїіпіііуе (\уііЬоиі “іо”) із изей аїіег зисЬ зресіаі ехргеззіопз: 
І Ьасі Ьеііег • . . \ 
І Ьасі гаіЬег . . . / 
І саппоі Ьпі ... 
. . . поіЬіп§ Ьпі 

І Ьасі Ьеііег §0 Іюте 

мені слід було б 

я не можу не . . , 
нічого іншого ян 
Той Ьасі гаіЬег зіпйу Еп^ІізЬ іЬап сіо апуіЬіп§ 

оіЬег. Не саппоі Ьпі Ііке іЬет. 8Ье Ьаз поіЬіп§ Ьпі геіигп іЬіз Ьоок. 

ТЬе Іпїіпіііуе \уііЬ 
а) аїіег а Шип: 

іЬе зресіаі §гаттаііса1 теапіп§ 

іЬе (а) Ь'оок іо зеїі 
іЬе (а) Ьопзе іо Іеі 
іЬе \уаіег іо сігіпк 
іЬе \уогШ іо соте 
іЬе ЬпзЬапсі іо Ье 

Ь) аїіег ап АЬіесііуе: 
§оосі іо еаі 
еазу іо геасі 
дпіск іо ппсіегзіапсі 
8Іо\у Іо зреак 

(іо Ье Іеі) 
книжка для продажу 
будинок, що здається в найми 
вода до пиття 
майбутній світ 
наречений, майбутній чоловік 

добрий до їдження 
легкий для читання 
що легко схоплює, розуміє 
не балакучий 

Регїесі Іпїіпіііуе із £огтесі Ьу теапз о£ іЬе Іпїіпіііуе о£ іЬе УегЬ 
“іо Ьауе” апсі іЬе Разі Рагіісіріе о£ іЬе соггезропсііпд УегЬ. Іі 8Ьо\у^8 іЬаі 
іЬе асііоп ог зіаіе ехргеззесі Ьу іЬе Іпїіпіііуе іоок ріасе Ьеїоге іЬе асііоп ої 
іЬе УегЬ оп \уЬісЬ іЬе Іпїіпіііуе сіерепсіз. 
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Ргезепі іпїіпИіує Рег!ес1 іпїіпіНує 
Асііуе Асііуе 

Не зеетз іо \уогк Ьаг(і. Не зеетз 1о Ьауе ^уогкей Ьагй 
Не зеетз Іо Ье луогкіп^ Ьаг(і по\^ (Сопі.) Не зеетз 1о Ьауе Ьееп іуогкіп^ Ьагсі 

£ог таиу уеагз (Сопі). 

Раззіуе Раззіуе 
8Ье І8 заісі 1о Ье уегу ЬеаиііГиІ. 8Ье із заісі £о Ьауе Ьееп уегу ЬеаиШиІ. 

Лоте Тазк 
1. \¥гі1е ехатріез оп іЬе аЬоуе тепііопе(і гиіез. 

2. Тгап8Іаііоп 
Здається, що він був дуже багатим до війни. Нажуть, що вона дуже багато подорожу¬ 

вала за своїх молодих років (уоиіЬ). Вважають (іо зиррозе), що він має багато лекцій. 
Вважають, що він мав багато лекцій поки не захворів (Іо ІаЛ і11). Ви б краще лишилися вдо¬ 
ма, бо погода дуже погана. Мені не лишається нічого крім роботи протягом цілого дня, бо 
я мушу заробляти собі на життя. Я можу тільки ненавидіти його, бо він дуже погана люди¬ 
на. Я хотів би, щоб ви показали мені цю англійську граматику. 

\¥оГЙ8 

торгівля, професія 
заробляти на життя 

тесля 
лавка 
буфет (меблі) 
меблі 
цегла 

ігасіе [ігеМ] 
іо еагп опе’з Ііуіп^ 

[аіп] 
]оіпег ['(Ізоіпз] 
ЬепсЬ. [ЬепіЯ 
сирЬоагсІ ['клрЬакі] 
{игпііиге ['{атіїХа] 
Ьгіск [Ьгік] 
Ьгіскіауег ['Ьгікіеіа] муляр 
Ігасіезтап торговець 

[Чгеісізтзп] 
геіаіі [гі'іеіі] 
^госег ['^гоизз] 
ігоптоп^ег 

І'аізп'тлд^а] 
зіаііопег ['зІеіХапз] 

о£йсе-Ьоу 
заіагу ['ззеїзгі] 

\уа5ез ['\^еі(1зІ2] 

вроздріб 
бакалійник 
власник залізкої 
крамниці 

власник крамниці власник крймпкіці ТПРЯЧ11ГР І'тп#»7а1 письмового приладдя шеазиге і теза] 
іпш [ш£|] 
сігсиїаііоп 

[8аік]и'1еі]*п] 
лікувати, виліковувати^о саісиїаіе 

кур'єр 
заробітна платня 

(служ.) 
заробітна платня 
робітників 

тизісіап [т]и'2ІХп] музика 
іо сотрозе [капі'рои2]складати, компонува- 
агіізі і'аііізі] 
іо (іга\у [сігої] 
рогігаіі ['роїігіі] 
рЬузісіап [£і'2ІХп] 
£ее [£іі) 
соіп [коіп] 
сорег ['кора] 
доИ І^оиісі] 
іо (ііуісіе [сіі'таій] 

моднярна 
галянтеріиник 

шіИіпег ['шіііпа] 
ЬаЬегсІазЬег 

['ЬзеЬас1ае£а[ 
іо сиге 1к]иа] 
(ІІзеазе [(ІІ'2ІІ2] 
раііепі ['реі^апі1 
1а\^уег І'іоіа] 
іо а(ІУІ8е [а(і'уаІ2 

іо до іо 1а\у 
іо гергезепі 

[гірга'2епі] 
соигі (ка:і1 
тегсЬапі ['таіі|апі] купець 
тапи£асіигег підприємець 

[тзеп]и'£зекі£ага] 
\уЬо1Є8а1е ['ЬоиІзеіІ] гуртовий продаж 
сіегк [кіаїк) клерк, службовець 
Ьоок-кеерег бухгалтер 

('Ьик'кіїра] 
зЬогіЬапсІ ['^аііЬзепйІстенографічкий 
іурізі [Чаірізі] друаар (на машинці). 

мистець 
малювати, креслити 
портрет 
лікар 
гонорар 
монета 
мідь 
золото 
ділити, розподіляти 
міра 
дюйм 
обіг 

рахувати 

хвороба 
хворий, пацієнт 
адвокат, правник 
радити 
подати до суду 
репрезентувати 

суд 

фунт 
гінея 
цент 
скорочення 

среціяльний 

[-на 

['кзе1к]и1еіі1 
роипсі (раипсії 
диіпеа ['діпі] 
сепі [зепі] 
аЬЬгеуіаііоп 

[аЬгеуі'еі£п] 
зресіаі ['зре 1 а1] 
ехргеззіоп [ікз'ргеХпівираз 
теапіпд ['ті:під] значення 
Ьу теапз о£ [тіїпг] за допомогою 
соггезропйіпд відповідний 

[когіз'ропйід] 
іо ехргезз [ікз'рґез] виявляти, висловлю 
іо сіерепй [йі'репсі] 
ехатріе [ід'2аітр11 

аЬоуе тепііопесі 
[а'Ьлу тепХапсіІ 

залежати 
приклад 
вищезгаданий 

[вати 
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(о ^Шіег 
соок [кикі 
іо зроіі [зроіі] 
ЬгоіЬ [Ьго(1] 

блищати }аск-о£-а11-іга(1Є8 на всі руни майстер 
кухар ['(Іззек оу оІЧгеИг] майстер; господар; 
жувати тазіег ['таїзіз] вчи тель 
суп 

РгоуєгЬз 
N0! а11 І8 ^о1(1 іЬаі ^ІШегз. 
Тоо тапу соокз 8роіІ 11іе ЬгоіЬ. 
}аск о£ -аіі-ігасіез апсі тазіег о£ попе. 

Ье880П 21 
II Раув іо Ье Раііепі 

Опсе, а Іоп^ ііте а^о, іЬгее теп, ап Еп^ИзІїтап, а 8со£(іітап апсі ап 
ІгібЬшап \уегв асспзесі о£ тигсіег. ТЬеу \у^еге зепіепсес) Ьиі ассогсііп^ Іо ап 
оісі 1а\у еасії о£ іЬет соиМ сіїоозе іЬе ігее оп луЬісЬ Ье ЬасЗ Іо Ье Ьап^есі. 

ТЬе Еп^ІізЬшап аі опсе сЬозе ап оак, іЬе зігоп^езі о£ іЬе ігеез, іЬе 
ЗсоісЬ тап іЬоп^Ьі а ІШІе апсі азкесі Іо Ье Ьап^есі оп а \уі1іо\у. 

“\¥е1Г’, заШ іЬе іпсі^е Іо іЬе ІгізЬтап, “\^Ьа1; ігее сіо уоп рге£ег?” — 
“^УііЬ уоиг регтіззіоп, І зЬопІсі Ііке Іо Ье Ьап^есі оп а ^оозеЬеггу ЬпзЬ, 8іг”, 
апз\уеге(1 іЬе ІгізЬтап. 

ЕтегуЬосіу т іЬе сопгі Іаи^ЬесІ. ТЬе іпсі^е Ьітзеїі' соиМ по! Ьеір 
зтіїіп^. “І ат а£гаі(і”, Ье заісі, “іі із Іоо зтаїї £ог уоп Іо Ье Ьап^есі оп.” — 
‘NеVег тіпсі”, герііей іЬе ІгізЬтап, “І зЬаІІ \у^аі1; ІіИ І1 дго^уз іаііег.” 

ТЬе Агго\у апЛ іЬе 8оп§ 
Ьу Непгу Еоп§£е11о\у, іЬе іатоиз Атегісап роеі (1807 — 1882) 

1 зЬоі ап агго\у іпіо ІЬе аіг; 
Іі £е11 іо еагіЬ, І кпе\у поі \уЬеге; 
Еог зо з\уі£і1у іі £1е\у, іЬе зі^Ьі 
Сопісі поі £о11о\у іі іп ііз £1і^Ьі. 

1 ЬгеаіЬесі а зоп^ іпіо іЬе аіг; 
Іі £е11 іо еагіЬ І кпе\у поі \уЬеге; 
Еог \уЬо Ьаз зі^Ьі зо кееп апсі зігопг 
ТЬаі іі сап £о11о\^ іЬе ІІі^Ьі о£ зопдг • 

Еоп^, Іоп^ а£іег\^агс1 іп ап оак 
І £оипс1 іЬе агго\у зіШ ппЬгоке; 
Апсі іЬе зоп^ £гот Ье^іппіп^ іо епсі, 
І £оипс1 а^аіп іп іЬе Ьеагі о£ а Ігіепсі. 

Модаї УегЬз ап(І іЬеіг ЗиЬзіііиіез 
І. Можливість 

сап (соиШ) 
І сап 8\уіт. 
1 СОПІСІ зреак Еп^ІізЬ Ііпепііу тапу 

уеагз а^о. 
тау (ті^Ьі) 

a) Мау І геасі іЬіз Ьоок? 
b) ТЬіз тау Ье ігие. 
Не тау соте іо-сіау 
Не ті^Ьі Ьате тіззесі іЬе ігаіп. 

іо Ье аЬІе 
І ат аЬІе іо з\уіт. 
І \уаз аЬіе іо зреак Еп^іізЬ . . , 

іо Ье аііо^есі, іо Ье регтіііей 
a) Ат 1 а11о\уес1 (регтіііесі) іо геасі... 
b) Іі із роззіЬІе іЬаі іі із ігие. 
Не із Іікеїу іо соте іо-сіау. 
Не із іікеїу іо Ьауе тіззесі . . . 
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II. Необісідність 
ти8І 

Той тизі; рау аііепііоп \^Ьеп уои 
\у^гі1;е а (іісіаііоп. 

Той тизі: Іеате іп а зЬогІ Ііте. 

зЬаІІ 
Не заісі: “Той зЬаІІ гетаіп Ьеге.” 

зЬоиШ 
І зЬоиІсІ ^о Коте Іог І1 із Іоо іаіе. 

1о Ьауе 1о, 1о Ье оЬІі^ей, 1о Ье Іогсей 
Той Ьауе 1о рау аіТепііоп . . . 

Той аге оЬИ^есІ {£огсе(1) іо Іеауе . . . 

1о Ье 1о 
Не заісі: ”Тои аге 1о гетаіп Ьеге.” 

ои^ЬІ (1о) 
І ои^Ьі 1о ^о Ьоте Ьиі І сіоп’І Ике 

іо (іо зо. 
111. Бажання 

\VІ1I 
І \уі11 зее Ьіт. 

^оиісі 
І угоиісі зее Ьіт еуегу єуєпіп^. 

N016 

Іо \¥ап1, іо и^ізЬ, Іо іпіепсі, Іо Ье іУІПіп^ 
І \\^апі (луізЬ, іпіепсі еіс.) іо зее Ьіт. 

іо Ье асеизіотесі, іо Ье іп іЬе ЬаЬіі ої, 
изесі іо 

І изесі (\уаз ассизіотесі) іо зее Ьіт. . . . 
І \уаз іп іЬе ЬаЬіі о£ зееіп§ Ьіт . . . 

ТЬе УегЬз “іо пеесі” апсі “іо сіаге” тау Ье зотеіітез изеб аз Мосіаі (ВеГесіІуе) 
©пез: 

Nее(і уои іЬіз Ьоок? 8Ье пеесі поі соте Ьеге. Ноуу сіагесі уои іеіі те 
іЬіз? У^Ьеп Ье Ііез Ье сіаге поі Іоок іпіо ту еуез. 

Ноте Тавк 
1. Риі іЬе 8иЬзіііиіез іпзіеаЛ о! іЬе їоИоіуіп^ МойаІ УегЬз; 
ТЬе (іау тау соте \^Ьеп іЬеге луііі Ье по \^аг8 іп іЬе \^ог1(і. ТЬе ЬаЬу 

сап аігеасіу \уа1к. 8Ье соиШ поі іеасЬ ЬпдІізЬ \уііЬои1 апу Ьоокз. Мау 1 
гесоттепб уои ІЬіз Ьаі, Масіат? Той зЬоиІсі Іеіі іЬе ІгиіЬ іо а11 реоріе. 
Той зЬоиісі Ье^ Ьіз рагсіоп апсі Ье зЬоиі(1 іог^іує уои. Той зЬаіі £и1£і1 ІЬе 
іазкз 1 діуе уои. ТЬеу зЬаІІ зіагі пехі тогпіп^. \Те шіИ до іо іЬе тоуіез 
іо-підЬі. Не \уои1сІ до аЬгоасі етегу зиттег. 8Ье тизі еагп Ьег Ііуіпд. Той 
тизі сгозз іЬе гіуєг і£ уои \^ізЬ іо зее іЬіз топитепі. 

2. Тгап8Іаііоп 
Мені слід було б іти додому, бо я маю багато роботи. Мені слід було б лишитись тут, 

але я піду додому. Я змушена шукати собі нової праці, якщо я хрчу (збираюсь) жити в цьому 
МІСТІ. Я звикла пити ввечері чай. Він може бути добрим студентом, хоч він трохи лінивий. 
Можливо він купить цей будинок, якщо матиме досить грошей. Ви мусите продати цей буди¬ 
нок. Я повинна допомагати своїм батькам. Я можу багато ходити. Чи можу я прийти до 
вас у неділю? 

3. Напишіть 10 прикладів на вживання модальних дієслів та їх замінників. 

\¥огД8 

іо Ье ассизесі 
[9'к]иі2сі] 

тигсіег ['тзісіа] 
ІгізЬтап ['аігіХтап] 
іо Ье зепіепсесі 

['зепіепзі] 
іо (Ьоозе [і^иїх] 
т11о\у ['тіои] 
Іисіде [сізАСІз] 
петег тіпсі 

['пеуа'таіпсі] 

обвинувачуватись 

вбивство 
ірландець 
бути засудженим 

обирати 
верба 
суддя 
нічого 

агго\у ['аегои] 
еагіЬ [9101 
8\уШ [8\уі£і] 
зідЬі [заіі] 
£1ідЬі [£1аіі] 
іо ЬгеаіЬе [Ьгікі] 
кееп [кіш] 
а£іег\уагсі(8) 

['аі£І9\У9СІ(2)] 

ипЬгоке [лп'Ьгоик] 
іо 8\уіт [8\уіт] 

стріла 
земля 
швидкий 
зір 
політ 
дихати 
гострий 
після, пізніше 

цілий, незламаний 
плисти 
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Пиепііу ['ііиапііі] 
Іо Ье аЬІе [еіЬІ] 

іо а11о\у [0'іаи] 
іо регтії [рз'шії] 
Икеїу [Іаікіі] 
іо Ье оЬ1іде(1] 

[аЬ'ІаісІзсі] 
1о Ье £огсе(1 [£оі8і;] 
£о іпіепсі [іп'їепсі] 
1о Ье ассизіотесі 

[з'клзізпкії 

плавно, вільно 
бути спроможним, 
могти 

^ дозволяти 

імовірно 

бути змушеним 

збиратись 
бути звиннутим до 

ЬаЬіі ['ЬаеЬіі] 
£о гесоттепі 

[гікз'тепсі] 
£о Ье§ [Ье^І 
рагсіоп ['ракіп] 
£о і огріте [£0:'§іу] 
£о £и1£іІ (£и1'£і1] 
аЬгоасІ [з'Ьгзкі] 
топитепі 

['тощитзііі] 
тіпсі [таіпсі] 
£о епсіиге [іп'й]и9] 

звична 
реномендувати, ради- 

[ти 
просити 
вибачення 
вибачати 
винонувати 
занордон(ом) 
пам’ятний, монумент 

розум 
знбсити 

РгоуєгЬв 
\¥Ьеп іЬеге’з а \^і11 іЬеге’з а \уау. 
Ои£ о£ зі^Ьі, ои£ о£ тіп(1. 
\¥Ьа£ саппої Ье сигесі тиз£ Ье епсЗигесІ. 

Ье880П 22 
ТЬе “Мауйо\Уег” 

І 
1п £Ье Ібі^ь сепіигу Еп^іапсі \^аз зерагаїесі £гот іЬе Котап СаіЬоІіс 

СЬигсІї. Ків^ Непгу VIII тасіе ЬітзеІІ Ьеай о£ £Ье Ав^Исап ог Ев^ІізЬ 
СЬигсії. Вві а£іег а Іівіе таву Ав^іісавз \уав1ес1 а ріаівег авВ ригег геїі^іов. 
ТЬеу гереаіесі іЬіз зо о££ев £Ьа£ Ьеіоге Іов^ іЬеу \^еге кво\^в а11 оуег Ев^іавсі 
аз іЬе Рвгіїавз. ТЬеу ге£изе(І іо §о іо £Ье Ав^Исав СЬигсії а1 аіі, авсі Ьесаизе 
о£ іЬіз іЬеу \уеге регзесиїесі. 

ТЬев зоте о£ ІЬеві сіесісіесі іо §о іо іЬе Nе\у \Уог1сІ, авсі азкесі іЬе 
Ків^’з регпііззіов іо £оивс1 а соїову ів а ріасе \уЬеге іЬеу соиМ \уогзЬір аз 
іЬеу ріеазесі. ТЬе Ків§ а11о\Уес1 іЬеіп іо до іо Авіегіса. ТЬе “Ріідгівіз”, аз 
ІЬеу саііесі іЬевізеІуез, заііесі іо 8оиіЬавіріов. Ів 1620 іЬе “Мау£1о\^ег” зеі 
оиі £гові РІугвоиіЬ іо сгозз іЬе Аііавііс Осеав. А£іег а Іовд уоуаде іЬе 
Ріідгіпіз гав азЬоге. ТЬе Іавсі агоивсі зеетесі зо ІаУоигаЬІе іЬаі іЬеу сіесісіесі 
іо ріаві іЬеіг соїову іЬеге, ваваівд іі РІувіоиіЬ ів Ьовоиг о£ іЬе Іазі ЕвдІізЬ 
іо\ув ІЬеу Ьасі зеев Ьеіоге Іеауівд оШ Евдіапсі. 

п _ 
8оов а11 іЬе зеіііегз \уеге уегу Ьизу Ьиіїсіівд а зіогеЬоизе £ог іЬеіг 

ргоуізіовз, авсі Ьотез £ог іЬетзеІуез. ТЬе тев, ехрозесі іо іЬе ЬаВ \у^еаіЬег, 
саидЬі зисЬ Ьеауу соШз іЬаі Ьеіоге Іовд а11 \уеге іИ, авсі ів іЬе соигзе оі 
\уівіег веагіу ЬаІІ оі іЬеіг випіЬег регізЬесІ. 1а Аргії іЬе “Мау£Іо\уег” \уеві 
Ьаск іо Евдіапсі; Ьиі аІіЬовдЬ іЬе Ріідгітз Ьасі зиїїегесі зо зогеїу сіигівд іЬе 
\уівіег іЬеу аіі Ьа(і зеві Ьовіе Ьгауе Іеііегз, авсі воі ове оі іЬеиі азкесі іо 
до Ьаск. 

ТЬе соіовізіз \уогке:і уегу Ьагсі віаківд іЬеіг Ііеісіз авсі дагсіевз оуег 
іЬе дгауез оі іЬеіг сіеасі сотравіовз, зо іЬаі во Ьозіііе Івсііавз зЬовІсІ єуєг 
Іівсі оиі Ьо\у віаву Ьасі сііесі. Еаіег ов іЬе Ріідгівіз віасіе Ігіевсіз \уііЬ віве 
Івсііав сЬіеІз авсі ігасіесі \уііЬ іЬе зауадез Іог Іигз. 

Вві сіау Ьу сіау іЬе зіоск оі ргоуізіовз ЬгоидЬі Ігові Евдіавсі дге\у 
іезз авсі Іезз, ивііі іЬеу Ііваііу за\у \уііЬ сіізвіау іЬаі іі \Уои1(1 Ье евіігеіу 
дове Іовд Ьеіоге іЬеіг согв \уаз гіре. 8о іЬеу \уеге риі ов ехсеесіівдіу зсаві 
гаііовз авсі зиЬегесі Ігот Ьивдег. 

Оіігівд іЬе вехі уеагз ае\у зеіііегз Ьасі аггіуесі Ігові Евдіавсі авсі 
Іоиасіесі оіЬег соїовіез ів Авіегіса. 
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РГЄР08Ш0П8 (І) 
з, в 1 д 

ТЬІ8 яЬір 8аіІ8 !гот Еп^іапсі. ТЬе8е роог рооріе Ьай іо тоте ігот 
ріасе іо ріасе апсі ііо\^ ІЬеу аге £аг £гот іЬеіг ааііуе соипігу. ТЬе 
^геаі Еп^1І8Ь роеі апсі \угііег \Уі11іат 8Ьаке8реаге Ііуесі £гот 1564 Ш1 
1616. ТЬе Сгесіап 1а(1іе8 соипіесі ІЬеіг а^е £гош ІЬеіг таггіа^е ап(1 
ПОІ £гот 1І1ЄІГ ЬігІІі. Егош 8ауіа^ соте8 Ьауіп^. ЗЬе 8и££ег8 £гот а 
Ьасі 1іеа(1ас1іе. 8Ье Іеіі £гоіп (о££) а Іасібег. Не с1іе(1 £гот Ьип^ег. 

, Воп’1; Іоок ои£ о¥ іКе \уіп{1о\у. Т\уо (оиі) о£ ту 8Іи(іепІ8 \у^еге аЬ8Єпі 
уе8ІегсІау. 1 (іопЧ а8к уои оиі о£ сигіозіїу, Ііііз таПег із о£ ^геаі 
ітрогіапсе £ог те. Не із оиі о£ \у^огк (ипетріоуесі, |оЬ1Є88). 

перед 
ІІ)опЧ ргаізе £Ье бау Ьеїоге іЬе еуепіп^. Не \^і11 геїигп Ье£оге Іопд. 
\¥е’11 Ье Ьаск Ье£оге іі §го\^8 сіагк. Тке Ьоок Ііез Ье£оге те Ьиі 1 
сапЧ геасі іі, 
Іп їгопі ої ту Ьоизе іЬеге із а Ьеаиіііиі ^агсіеп. 

проти 
ТЬе Іогіипе із а^аіпзі те. ТЬе іаЬІе зіапсіз а^аіпзі іЬе \уа11. 
Не 8ІІ8 оррозііе те. 

за, після'^^позаду 
ТЬе сіо^ гап аїіег а саі. Уои тизі соте іЬе сіау а£іег 1о-тогго\у. 1 
ат а1\^ау8 £гее а£іег 6 о’с1о(і:. 
Іттесііаіеіу оп ту аггіуаі І зЬаІІ рау Ьег а уізіі. 
ТЬеге із а ^агсіеп ЬеЬіпсІ оиг Ьоизе. І сІопЧ Ііке реоріе \^Ьо зреак аЬоиі 
те ЬеЬіпсІ ту Ьаск. Му \уаісЬ із іеп тіпиіез ЬеЬіпсі ііте. 

між, серед 

ТЬе позе із Ьеііуееп іЬе еуез. Уои тизі кеер іЬіз зесгеі Ьеі\уееп из 
і\^о. ОопЧ ^иа^^е1 атоп§ уоигзеїуез. Іі із уегу ріеазапі іо Ье атоп^ 
£гіепсІ8. ТЬіз Іііііе Ьоизе зіапсіз атій(8і) іЬе ігеез. ТЬе тап (ІізарреагеЗ 
атіс1(8І) іЬе сго\Усі. 

через 
ТЬеге із а Ьгісі^е асго88 іЬе гіуег. І \уа1кес1 асгозз іЬе Ііеісіз. 
ТЬе Ьоу доі іпіо ІЬе ^агсіеп іЬгои^Ь а Ьоіе іп іЬе £епсе. 1 тизі до 
іЬгоидЬ ап ехатіпаііоп. І кпо\V^ аЬоиі Ьіт іЬгоидЬ Ьіз Ігіепсіз. 
Не \^і11 соте Ьаск іп а топіЬ. ТЬеуЧІ £іпізЬ іЬеіг \уогк іп а уеаг. 
І ат Іаіе Ьесаизе ої уои. 

н а 
ТЬе сагреі Ііез оп іЬе £1оог. \Уе зЬаІІ до іЬеге оп СЬгізітаз (оп 8ипс1ау 
еіс.). Риі іЬе Ьоок ироп іЬе іаЬІе. 
А іЬіпд о£ Ьеаиіу із а ]оу їог єуєг. 

над 
ТЬІЗ іо\^п із зііиаіесі 400 £ееі аЬоуе іЬе 1еуе1 о£ іЬе зеа. ТЬе тооп 
апсі іЬе зіагз зЬіпе ЬідЬ аЬоуе из. 
ТЬе £огеЬеас1 із оуег іЬе позе. 
8Ье ііуєз ир8іаіг8. 

під, нижче 
Уезіегсіау іі \V^а8 іеп сіедгеез Ье1о\у гего. ТЬе гіуег із сіеер Ье1о\у іЬе 
Ьгісіде. 
\Уе \утеге зііііпд ипйег а сЬезіпиі-ігее. Не із ипсіег оиг іпйиепсе. 8Ье 
із ипсіег 1‘огіу. 

в 
\Уе ІІУЄ іп Сегтапу. ГИ соте Ьаск іп а тіпиіе. Коте \^аз поі Ьиііі 
іп а сіау. Уои сап зее те іп іЬе тогпіпд. 1 \уаз Ьогп іп 1915. 
8Ье риі Ьег пескіасе іпіо іЬе сіга\уег. \Уе сап сЬапде \уаіег іпіо уароиг. 
\¥е Ьиу оиг теаі аі іЬе ЬиісЬег’з. 
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поруч, нол о, близько 
\^і11 уои 8І^ Ьезігіе те (сіозе іо те, пеаг те, Ьу те, аі ту зісіе). 
1 Ике іо зіі Ьу іЬе £іге. Не Итез Ьу іЬе сЬигсії. Не сотез Ьу З о сіоск. 
Іі із аЬоиІ 10 о’сіоск. 

крім 
Везідез іЬе роипсїз іЬе Еп^ИзЬ саісиїаіе іп ^иіпеаз. 
АІІ ту геїаіітез аге Ьеге ехсері ту £аіЬег. 
Не Іікез поЬосіу Ьиі Ьег. 

Ноте Та§к 
1. Тгап8Іаііоп 

Ми будемо обідати за хвилину. Нрім англійської мови вона вивчає ще й французьку. 
Я прибув сюди у вівторок 15 листопада, о 7 год. вечора. Покладіть цього листа до вашоі ки¬ 
шені. Він написав велику книжку з історії Англії. Концерт закінчився. Трамвай ходить (іо разе) 
через нашу вулицю. Човен стоїть під мостом. За Наполеона І Франція була найпотужні¬ 
шою державою (ротVег) світу. Коли вона була хвора, він весь час сидів біля її ліжка (Регізіде). 

2. Поставте замість рисок відповідні прийменники: 

І Ііке £о £а1к — Ьіт. ОопЧ Ье ап^гу — те. Не (ііесі — іЬе Ьаїкіз о£ 
£Ье епету. Еоок — ту ІіШе ЬаЬу \^Ьі1е І ат — сЬигсЬ. \¥е аге іп пеегі — 
£оо(1 ап сІоіЬіпд. 8Ье £е11 — Ьег кпеез. ТЬе Ьоу іоок — Ьіз сар. \\^е Ьате 
тіззесі оиг Ігаіп апсі по\у^ \у^є тиз£ \\^аі£ — £Ье пехі опе. Не тії соте Ьаск — 
а £ог£пі^Ь£. ТЬе сЬіІсі зтіїесі — те. Теоріє о£іеп зи££ег — іооіКасЬе і£ іЬеу 
йопЧ ^о — іЬе сіепіізі’з. Тоиг \^а£(Ь із — ііте. — £Ье йіппег Ье тії зі£ — 
те ап(і ту зізіег. Топ аге — £гіеп(із. Не Ьасі геа(1 іЬіз Ьоок — тапу Іітез — 
Ье ^ауе і£ £о те. NоЬос1у кпо\уз — \\гЬеге Ье сотез. Еоок — ту итЬгеІІа, 
ріеазе, 1 ат аігаісі І Ьате Іозі і£. 

\У0ГЙ8 
ІО зерагаіе ['зерогеіі] відділяти 
Котап СаіЬоІіс 

['гоитоп 'кае09Іік] 
ріаіп [ріеіп] 
риге [р]и9] 
ІО ге£изе [гі'£]иі2] 
£о регзесиіе 

['р9ізікііі£І 
ІО (1есі(1е [(Іі'заісі] 
ІО £оип(і [£аипс1] 
ІО \^ог8Ьір ['\у^оі]'ір| 

ІО зпІТег ['за£9] 

ріі^гіт ['ріі^гіт] 
ІО заіі [зеіі] 
ІО зеі оиі 

римсько-натолицькийЬгате [Ьгеіу] 
Ьозіііе ['Ьозіаіі] 
Іпсііап |'іп(іІ9п] 
сЬіе£ [НІ!£] 
ІО ігайе [ігеі(1] 
затаює ['ззєуШз] 
зіоск [зіок] 
сіізтау [сііз'теі] 
епіігеїу [іп'іаІ9Іі] 
ехсеесііп^іу 

[ік'зікіід^іі] 
зсапі [зкзепі] 

простий, звичаинии 
чистий 
відмовляти 
переслідувати 

вирішувати 
засновувати 
вклонятись, тут: мо 

страждати 
хоробрий 
ворожий 
індійський 
ватажок 
провадити торгівлю 
дикун 
запас 
розпач 
цілком, повністю 
надзвичайно 

литись 
прочанин, пілігрим 

безробітний 

мізерний 
плисти (про норабель)^0 зате [зеіт] рятувати, заощаджу- 
виїхати сигіозііу [ к;игі'98Ііі] цікавість 

ІО гип азЬоге [9'|о:1 прибитись до берега цд0^др1оуей 
І'ауоигаЬІе [ТеІУ9Г9Ь1]сприятливий [лпіт'ріоісі] 
ІО ріапі [ріаіпі] садити ]оЬ1Є83 ['(1зоЬІ9з] 
Ьопоиг І'опа] честь ргаізе [ргеіг] 
зеіііег ['8ЄІІ9] колоніст, поселенець £огіипе ['іоЧ^оп] 
зіогеЬопзе ['зіоі'Ьаиз] склеп ^ізарреаг [ііго'ріо] зникати 
ІО ехрозе [ікз'роиг] виставляти Ьеаиіу І'Ьіиііі] красуня; краса 

) 
вихваляти 
доля; багацтво 

питЬег ['плтЬо] 
іп іЬе соигзе (коіз] 
ІО регізЬ ['регі]"] 

виставляти 
ряд, низка 
протягом 
загинути 

Іетеї ['ІЄУ9І] рівень 
іп£1иепсе ['іп£1и9П8] вплив 
таропг ['уеір9І пара 
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Ье880П 23 

ТЬе ІІпііей 8іаі;е8 ої Атегіса (ІІ8А ог 118) 
(А зЬогі Ьізіогісаі оиШпе) 

I 
^¥Ьеп іЬе Еп^ІізЬ 8еШетепІ8 \\^еге езіаЬИзЬесІ. аІоп§ іЬе Аііапііс Соазі 

о£ NогіЬ Атегіса, Йіе Ьід Іапсі ЬоИіп^з іп іЬе Зоиііі Ьеіоп^есі сІііе£1у 1о іЬозе 
8ЄІІІЄГ8, \УІіо \Vе^е соппєсієсі Ьу огі^іп £Ье Еп^ИзЬ агізіосгасу. Ріапіаііопз 
о£ ІоЬассо, зи^аг-сапе апсі соііоп сиііигез \уеге (1еуе1оре(і ІЬеге. АУогкегз, 
Ьгои^Ьі £гот Еигоре, соиШ по£ зіапсі іЬе орргеззіуеіу коі; апсі Ьитісі сіітаіе 
апсі еііЬег сііесі ог сіезегіесі. ТІїе аЬогі^іпаІ Іпсііапз \уеге іп рагі; ехіегтіпаіесі 
іп рагі (Ігіуєп \УЄ8І:\уагсі. ТЬе ріапіегз Ье^ап іо ітрогі ІЬе А£гісап зіауе 
ІаЬопгегз. Еп^ІізЬ 8Ьіро\упег8 \уои1сі зеіге ІМе^гоез оп іЬе \¥е8£ АіТісап Соазі; 
апсі 8ЄІ1 іЬет 1о іЬе Атегісап ріапіегз. 

ТЬе Nо^іЬ, і, е, іЬе погіЬегп зесііоп о£ іЬе Аііапііс Соазі Ііпе із а 
пагго\у госку 20пе поі ^иііе £іі £ог а^гісиїіпге. ТЬе зеіііегз \уеге ргітагіїу 
£агтегз Ьпі Іаіег тегсіїапіз, заііогз, 8Ьіро\УПег8 апсі зо оп. 8та11 тапиіасіпгегз 
апсі \уогкег8 ті^гаіесі сЬіе£1у іо іЬе МогіЬ. Ооскз апсі зтаіі іасіогіез зргап^ 
пр іЬеге. 

Епдіапсі ігіесі іо кеер іЬе \уЬо1е ігасіе \уііЬ Атегіса іп Ьег Ьапсіз іп 
огсіег іо сіеуеіор іЬеге а геасіу тагкеі £ог Еп^ІізЬ ^оосіз апй іЬе ЬіпОег іЬе 
соіопіез іп іЬе сіеуеіортепі о£ іЬеіг о\уп іпсіизігіез. 

ТЬіз роїісу сапзесі а зЬагр сіізсопіепі луііЬ іЬе тоіЬег-соппігу ап(і іЬе 
\\^аг £ог Іпаерепсіепсе Ьгоке опі іп 1776. Іі еп(іесі іп 1783 луііЬ іЬе £огтаііоп 
о£ а £ес1егаііуе герпЬІіс — іЬе Ппііесі Зіаіез о£ Атегіса. 

II 
Іп іЬе 19^ь сепіпгу іЬе с1і££егепсе8 Ьеім^ееп іЬе іпсіпзігіаі Nо^іЬ оп іЬе 

опе зісіе апсі іЬе 8Іауе-о\упіп^ 8оиіЬ оп іЬе оіЬег, зЬагрепесі. ТЬе погіЬегп 
тапи£асіигег8 апсі іагтегз ге^иігес1 іЬе Ьпіїсііп^ о£ гаіігоасіз, іЬе аЬоІіііоп о£ 
зіауегу апсі іЬе ауоісіапсе о1 £огеі^п \уаг8. ТЬе ріапіегз о£ іЬе 8оиіЬ, оп іЬе 
оіЬег Ьапсі, \уеге аііетрііп^ іо соп^иег. Мехісо апсі іЬе Т¥езі ІпсІіез іп огсіег 
іо ехіепсі іЬеіг 8Іауе-о\упіп§ зузіет. 

Іп 1861 іЬіз зігп^^іе Іесі іо іЬе Сіуіі \Уаг Ьеі\уееп іЬе Зіаіез о£ іЬе 
КогіЬ апсі іЬе ЗопіЬ, \уЬісіі епсіесі іп 1866 Ьу іЬе уісіогу о£ іЬе NогіЬ. 

ТЬе £игіЬег сіеуеіортепі о£ іЬе Ппііесі Зіаіез \уа8 сЬагасіегІ2Є(1 Ьу ііз 
ехігетеїу гарісі іетро. 1і Ье^ап іо ехрогі сарііаі апсі асдпіге соіопіез. ТЬе 
^оуегптепі о£ іЬе П8 Ьоп^Ьі іЬе репіпзпіа о£ АІазка £гот Кпззіа іп 1867, 
апсі іЬе Атегісап сарііаі репеігасіесі Мехісо, Сепігаї Атегіса, СпЬа, Наііі 
апсі іЬе На\уаііап ізіапсіз іп іЬе РасШс Осеап. 

ТЬе П8 Ьпііі а сапаї асгозз іЬе ІзіЬтпз о£ Рапата. ТЬіз сапаї, 
сотріеіесі іп 1914, Ьаз епогтопзіу зЬогіепесІ іЬе зеа гопіе £гот Nе\у їогк 
іо іЬе РасШс апсі іЬпз іо СЬіпа апсі Апзігаїіа.- 

РГер08ІІ;І0П8 (II) 
(РЬгазеоІо^у) 

АЬоиі 
іо зее аЬопі зотеЬойу (зотеіЬіп^) турбуватись, старатись (про когось, щось) 
іо Ьауе зотеіЬіп^ аЬопі (опезеїі) мати щось при собі 
іо Ье аЬопі іо збиратись щось зробити 

АЬоує 
ТЬаі із аЬопі ту ро\Уег 
АЬоує аіі, зреак іЬе ігпіЬ 

Ц0 вище моїх сил 
Насамперед, говоріть правду 



61 

АсГ088 

Іо соте асго58 

АНег 
уеаг аГіег уеаг 
а£іег іЬе ГазЬіоп 
а£іег Оіскепз (ЗЬакезреаге еіс.) 
А. С. (а£іег С1ігІ8£) 
Мау І авк а£іег уоиг ЬеаІШ? 

несподівано зустрінути, здибати (ногось, щось) 

рік за роком 
за модою 
за Діненсом 
після Р. X. 
Чи можу я довідатись про ваше здаров'я? 

А§аіп8і 
Іо сіесіаге \уаг а^аіп8І: 
іо сотріаіп а^аіп8І 8отеЬо(іу 
іо Іге8ра88 а5аіп8і гиіез 
іо Ьап^ адаіпзі іЬе \\^а11 
іо 8ЄІ1 а^аіпзі сазЬ 
іо Ье Ьаг(І€пе(і а^аіпзі соМ 

Аіоп^ 
Соте аіоп^! 
а11 аіоп^ 

виголосити війну (кому) 
скаржитись (на кого) 
порушувати правила 
вішати на стінку 
продавати за готівку 
бути загартованим від холоду 

Та ідіть же І 
цілий час; від початку до кінця 

Аі 
оі Ье аі а Іозз розгубитись 
іо Ье аі ріау грати 
іо Ье аі \\огк за працею 
іо Ье аі реасе, в стані миру, 
аі \уаг війки 
аі £іі11 8рее(і на повну швидкість 
аі а 1о\у ргісе за низькими цінами 

аі Ьапсі під рукою 
аі 8еа в морі 
аі гапсіот як попало 
аі Іеазі принаймні 
аі Іа8І нарешті 
аі апу гаіе у всякому разі 

Аїіег А(І]есііуе8: 
ап^гу аі 
азіопібЬесі аі 
(Іе1іг1ііе(1 аі 
£гі^піепесІ аі 
ітігіоиз аі 
^1а(1 аі 
зигргівей аі 

сердитий на 
здивований з 
захоплений (чим) 
переляканий (—„—) 
лютий на 
задоволений з 
здивований з 

Веїоге 
Іоп^ Ье£оге задовго перед 
Ье£оге Іоп^ незабаром 

АІіег УегЬз: 
іо Іаи^Ь аі сміятись з 
іо Іоок аі 
іо зпеег (тоск) аі 
іо \^огк аі 
іо £іге (зЬооі) аі 
іо аггіуе аі (уіііа^е, і 

зіаііоп зтаїї іо\Vп) / прибувати до 
іо аггіуе іп (Ьі§ сііу) ' 

дивитись на 
глузувати з 
працювати над 
стріляти в 

Вееійе 
іо Ье Ьезісіе опе8ЄІ£ (\^ііЬ ]оу, га^е) 

на пам ять 
на вигляд 

випадково 

Ву 
Ьу Ьеагі 
Ьу зі^Ьі 
Ьу (ііапсе 
Ьу ассісіепі 
Ьу іЬе \^ау між іншим, до речі 
Ьу Іапсі, Ьу зеа суходолом, морем 
Ьу пате, Ьу ЬігіЬ на имення,зпоxоджен- 
Ьу ргоіеззіоп ' [ня 
Ьу ігасіе 

} 

за професією 

не пам'ятати себе (від радощів, гніву) 

Ьу теапз о£ за допомогою (чого) 
зіер Ьу зіер крок за кроком 
\У’Огк8 Ьу 8ЬеУсЬепкотвори Шевченка 
іо 8ЄІ2Є Ьу іЬе Ьап(і схопити за руку 
іо зіапсі Ьу а £гіепс1 підтримувати (прияте- 
іо іаке Ьу £огсе взяти силою 
іо еагп опе’з ІІУІп^ заробляти на життя 

Ьу Ьопезі ІОІ1 чесною працею 
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Ноте Та8к 
1. \¥гііе ехатріез изіп^ іЬе аЬоуе тепііопесі ехрге88Іоп8. 

2. Тгап8Іаііоп 
Розумна людина нічого не робить ян попало. Маленьна зірка сяла серед темних 

хмар. В кінці вулиці є великий будинок, що здається в найми. Обидва брати були загартовані 
від холоду. Та ідіть же, ми мусимо поспішати. Цій жінці між 25 і ЗО роками, у всякому разі 
їй не більше ЗО р. 

ІО ипііе [^и'паіі] 
8Іа1;е [8ІЄІ1;] 
ЬІ8Іогіса1 [Мз'іегікаї] 
оиіііпе ['аиііаіп] 
8еі1іетепі ['8еі1тапі] 
1о е8ІаЬ1І8Ь. [І8'1;агЬІі|] 
1аті(і ЬоМіп^ 
іо соппесі [ка'пекі] 
огі^іп ['огі(ізііі] 
агІ8Іосгасу 

[9ГІ8'1;окг98І] 

8идаг-сапе 
['Хи^аі'кеіп] 

іо йетеїор [сІіЧеЬр] 
іо 8ІаП(1 [8ІЗЄП(1] 
ОррГЄ88ІУЄІу 

[9'рГЄ8ІУІІ] 
Ьишісі ['Ь]и:ті(і] 
сіітаіе ['кіаішіі] 
іо (ІЄ8ЄГІ [сіі'гаїі] 
аЬогі^іпаІ 

[зЬз'гісізіпаІ 
іо ехіегтіпаіе 

[9к'8І9:тіпеіі] 
\УЄ8І\УаГ(І ['\\^Є8І\У9ІСІ] 
8Іауе [8Іеіу[ 
ІаЬоигег ['1еіЬ9Г9] 
іо 8ЄІ2Є [8І:2] 
і. е. 
госку ['гокі] 
а^гісиїіиге 

['зедгі'клІі|о] 
ргітагіїу ['ргаітогіИ] 
іо ші^гаіе [таі'^геіі] 
іо 8ргіпд ир 

з'єднувати 
держава, штат 
історичний 
нарис 
селище 
встановлювати 
землеволодіння 
з’єднувати 
походження 
аристократія 

цукрова тростина 

розвивати(сь) 
стояти,тут: знбсити 
гнітюче 

вогкий 
клімат, підсоння 
залишати 
тубільний 

винищувати 

на захід 
раб, невільник 
робітник 
схоплювати 
і т. ін., тощо 
скелястий 
сільське госпо¬ 
дарство 

спочатку,первісно 
переселятись 
виникати 

тагкеі ['таїкіі] 
іо Ьіікіег ['кіікіо] 

роїісу ['рОІІ8І] 
6І8СОПІЄПІ 

[сіізкоп'іепі] 
іпберепбепсе 

[ІП(І9'рЄПСІ9П8] 
іо зЬагреп ['Хаірп] 
аЬоІіііоп [оЬо'ІіІп] 
8ІаУЄГу ['8ІЄІУ9ГІ] 
ауоібапсе [9'уоіс1еп8] 
Іо аііетрі [9'іеті] 
іо сопдиег ['кодко] 
іо ехіепЦ [ікз'іепсі] 
8ІГи^^1Є [8ІГА§1] 

СІУІІ ['8ІУІІ] 

ринок 
заважати, переш¬ 
коджати 

політика 
незадоволення 

незалежність 

загострювати(сь) 
знищення 
рабство 
уникнення 
намагатись 
перемагати 
поширювати 
боротьба 
громадянський, 
цивільний 

уісіогу ['уікІ9гі] перемога 
ехігетеїу [ікз'ігіїтіі] надзвичайно 
іо асдиіге [9'к\уаіо] набувати 
^оуегптепі уряд 

['^Ауоптапі] 
репіп8и1а[ре'іііп8]иІ9] півострів 
іо репеігаіе просякати 

['реп9Ігеіі] 
Расіііс [Осеап] Тихий океан 

[р9'8Ііік 'оиХоп] 
І8ІЇіти8 ['І8тА8] перешийок 
іо сотріеіе [кот'рііі'і] завершувати 
епогтоиз [І'п9іт98] величезний 
іо 8І10ГІЄІ1 ['Хоііоп] скорочувати 
гоиіе [гиіі] морська путь 
СЬіпа ['і^ашо] Нитай 
Аизігаїіа [оіз'ігеіііо] Австралія 

Ье880П 24 

ТИе Сііу ТЬаі Соп^ие^ей 
Nе\у Уогк тау Ье питЬегесІ атоп^ іЬе луогИ’з то8І Ьеаиіііиі сіііез Ьиі 

ІІ8 Ьеаиіу І8 іЬаі о£ а С0І088и8. 8о ^геаі І8 іЬе Ьеі^Ьі о£ \уа1І8 о£ ІІ8 8ку- 
8сгарег8 іЬаі опе І8 £огсе(і іо іЬго\^ Ьа(к опе’8 Ьеаб іо 8ее іЬе іор. Еаск опе 
о£ іЬе 8ку8сгарег8 І8 а \УІіо1е \уог1(і іп ІІ8ЄІ£, Ьауіп^ ап епогтоиз епдіпе йе- 
8І§пес1 іо 8ирр1у Ьеаі аікі Іі^Ьі. Аі пі^Ьі£а11 іЬе гоо£8 аге іИитіпаіесі тіЬ 
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Ьіие ап(і ^гееп апсі гесі И^Ьіз. ТЬоизапсіз апсі іЬоіізаїкІз о£ д1о\^іп^ \уіп6о\\гз он 
зисії а Ьеі^Ьі ргезепі; а та^ісаі зресіасіе. 

ВоіЬ іЬе \Уеа1іЬ апсі іЬе асііуііу о£ іЬіз ^геаі сепіге о£ Ьитап 1і£е аге 
азіоипсііпд. Nе^V Тогк Ьаз отегіакеп копсіоп Ьу по\^, іЬоп^Ь ппііі а зЬогІ Ііте 
а^о іЬе Іаііег \^аз сопзі6еге(і іЬе Іаг^езі сііу о£ іЬе \уогМ. 

ТЬе гіуєг Ьеб о£ Нисізоп — £Ье (іерік о£ іЬе £атоиз зігеат ргоуісіез 
ап апсіїога^е £ог іЬе Іаг^езі зЬірз о£ іЬе \^ог1(і — Ьаз Ьееп Ьогесі іЬгоидЬ ге- 
реаіебіу зо аз іо таке іі; роззіЬІе £ог зиЬ\^ау Ігаіпз іо соппесі Уогк 
тІЬ ІЬе зЬоге оррозіїе. 

Оп ІЬе оіЬег зісіе о£ ІЬе ізіапсі о£ Nе\V^ Тогк £Ьеге зігеісіїез ап агт о£ 
іЬе зеа, зерагаїіп^ іЬе оісі сііу о£ Ке\^ Уогк £гот ІЬе сіізігісі кпо\уп аз Вгоок- 
Іуп, І1зе1£ аз Іаг^е аз тапу а саріїаі іп Еигоре. Уеагз а^о, ІЬе £атоиз Вгоокіуп 
Вгіб^е \\газ егесіесі — опе о£ ІЬе луопбегз о£ ІЬе \^огШ. Ггот ііз р1аі£огт уоп 
Ьауе а £іпе уіє\у. Уоп сап зее іЬе епогтоиз Ьау іЬаІ такез ^е\у Уогк зо 
та^езііс а рогі. Оиі іп іЬе Ьау, іЬе ізіе ІЬаІ зегуез аз а ресіезіаі £ог ІЬе 81а- 
Іие о£ ЬіЬегІу Іоокз Ике а теге Іоу. 

Ргер08Ш0П8 (III) 

РЬгазеоІо^у (сопііпиесі) 
Рог 
ІО азк(Ьед) £ог просити (щось) £ог £еаг, ]оу 3 страху, радощів 
1о Іоок £ог шунати (щось, £ог сегіаіп напевно 

Іо зеп(і £ог 
когось) £ог єуєг назавжди 

посилати за £ог ІЬе заке о£ заради 
Іо \уаі1 £ог чекати на аз £ог (Іо) щодо 
Іо Іеауе £ог зоте ріасе відїжджати до гоосі £ог поіЬіп^ 

іог а11 іЬаІ 
нічого не вартий 
не зважаючи на все це 

111 

Іо £а11 іп Іоуе \УІ1Ь закохатись в іп сазе у випадну 
Іо \угі1е іп Еп^ИзЬ писати по англій¬ іп уаіп дарма 

ському іп ту оріпіоп на мій погляд 
Іо Ье іп, опі бути вдома, не іп ІЬе зігееі на вулиці 

вдома іп ІЬе пате о£ від імени 
• 

іп а 1о\\г уоісе тихо, тихим голосом 

Ої 
Іо Ье§ рагйоп о£ просити вибачення Ьііпй о£ опе еуе сліпий на одне око 
Іо сііе о£(а (іізеазе) вмирати від о£ соигзе звичайно 
Іо СОПЗІЗІ о£ складатися з о£ Іаіе недавно 
Іо Ье £опсі о£ любити(що) І1 із кіпсі о£ уоп це мило 3 вашого 
Іо Ье Іігей о£ 
Іо Ье зЬогІ о£ топеу 
Оїї 

стомитись від 
мати мало грошей 

бону 

Іо Іаке о££ знімати Напйз ой! Не чіпайтеї 
Іо геї о££ сходити (3 поїзда тощо) 
Іо Ье ой йиіу (але оп йиіу) поза службою; (на службі) 

Оп 
Іо ^0 оп £оо1 іти пішки, (їхати оп (проп) ту \у^ог(і слово честі 

(оп ЬогзеЬаск) верхи) оп Ьоагсі ІЬе зЬір на кораблі 
Іо саіі оп (проп) заходити до оп іЬе оіЬег Ьапй 3 другого бону 
Іо геїу оп (проп) покладатись на оп ригрозе навмисно 
Іо ^0 оп іти, їхати вперед; 

продовжувати(сь) 
бути в добрих (пога¬ 
них) стосунках 3 

а Ьоок оп ^гаттаг книга 3 граматики 

Іо Ье оп доой (Ьа(1) 
Іегтз \VІ1Ь 

оп ІЬе сопігагу навпаки 
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Оиі ої 
оиі ої изе 
оиі о£ СІООГ8 
оиі о£ йап^ег 
Оуєг 

застаріле, без ужитку 
надворі 
в безпеці 

а11 оуєг Ше луогИ на ввесь світ іЬе гаіп із отег дощ перейшов 
іо Ье ОУЄГ £ог1у мати понад 40 років й із аіі оуєг все кінчено 
ТЬгои^Ь 
іо Ье \уеі іЬгоидЬ (іо іЬе Ьопез) промокнути до кісток 
іЬгои^Ь іЬіск ап іЬіп не зважаючи на всі перешкоди, в горі й радості 
То 
іо іЬе Іазі реппу 

(тап) 
іо аікі £го 
ехсерііоп іо а гиіе 
Неір уоигзеїі іо а 
сир о£ іеа 

І Ьеі іеп іо опе 
\¥іі1і 

до останньої ко¬ 
пійки (людини) 

туди и сюди 
виняток з правила 
Випиите чашку чаю 

Ставлю 10 проти 1. 

ІО а^гее, (ііза^гее \уііЬ 
іо сіеаі \уііЬ 
іо ^еі оп \^ііЬ 
іо регізЬ \УІіЬ соИ, Ьипдег 
10 Ье шасі луііЬ ]оу 
\VІіЬ а11 ту Ьеагі 
\¥Ьаі із іЬе таііег \уііЬ Ьіт? 
11 із ІЬе гиіе \уііЬ те . . . 

іо риі іо сіеаіЬ засудити до страти 
іо іаїк іо (\уііЬ) говорити з 
іо іаке іо взятись за вивчення 

(зіисіуіп^ Еи^ІізЬ) 
іо соте іо іЬе прийти до висновку 
сопсіивіоп 

погоджуватись, не погоджуватись з 
мати справу (але іо (іеаі іп торгувати чим) 
жити в згоді з (кимсь) 
загинути від холоду, голоду 
збожеволіти з радощів 
від щирого серця 
Що з ним сталось ? 
У мене тане правило. . . 

Ноте Тазк 
1. \\^гііе ехатріез изіп^ іЬе аЬоуе тепііопебі ехргеззіопз. 

2. Тгап8Іаііоп 
я збираюсь поїхати до Мюнхена. Коли я його недавно зустріла, він питався про стан 

вашого зпоров'я. Вона завжди одягнена згідно з модою, хоч і купує свої речі за низькими ці¬ 
нами. Я його знаю з вигляду і я чула, що він зарооляє собі на життя чесною працею. Ми 
з нею в добрих стосунках. У нього мало грошей, але він завжди готовий віддати друзям 
все до останньої нопійки. Покладіть собі ці тістечка. Вона була дуже хвора, але тепер їй 
не загрожує небезпека. Що з ними тане? Він прямо збожеволів з радощів, бо дістав листа 
від матері. Він думав, що вона загинула від голоду й холоду підчас війни. Він підтримує 
свого друга в горі й радощах. Від усього серця я бажаю вам щастя. 

ІО питЬег ['плтЬо] 
кеі^Ьі; [Ьай] 
зкузсгарег 

['зкаізкгеіро] 
іо іЬго\V" Ьаск опе’з 
Ьеаті 

іор [іор] 
іо (іезі^п [сіі'гаіп] 

іо зирріу [за'ріаі] 
Ьеаі [Ьііі] 
аі пі^Ьі£а11 
іо ^1о\у [^Іои] 
іо ргезепі [ргі'хепі] 
тадісаі ['тзесізікзі] 

нараховувати 
висота 
хмарочос 

закидати голову 

верхівка 
креслити, тут: при¬ 
значати 

постачати 
тепло 
коли настає ніч 
палати 
являти собою 
чарівний 

зресіасіе ['зрекізкі] видовище 
асііуііу [зк'ііуііі] діяльність 
азіоипіііп^ дивовижний 

[зз'іаипЗід] 
іо оуегіаке ['оитз'іеік] наздоганяти 
іо сопзіїіег [кзп'зісіз] вважати 
гітег Ье(і русло 
іо ргоуійе [ргз'уаій] постачати 
(іеріЬ [(Іер0] глибина 
апсЬога^е ['гедкзгісіз] якірна стоянка 
іо Ьоге іЬгои^Ь продовбати, про¬ 

свердлити 
8иЬ\у^ау ігаіп (зиЬ) метро 

['заЬ\у^єі] 
іо зігеісЬ [8ІГ€І£] простягати(сь) 
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агт [аігп] 
Ьгісі^е [Ьгісізі 
іо егесі; [і'гекі] 

Ьау [Ьеі] 
та^ебііс "[тз'сізезіік] 

рунав (річки) 
міст 
будувати 
краєвид 
затока; бухта 
величний 

іо зегте [зеїу] 
ресіезіаі ['ре<І98Іа1] 
зіаіие ['8Ізеі]и1 
ІіЬегіу ['ІіЬаіі] 
теге [тіа] 

служити 
підніжжя 
статуя 
свобода, воля 
лише 

^е880п 25 

И І Ьай а Ьісусіе . . * 

I 

І£ І касі а Ьісусіе іі \уои1(1 Ье §геаі £ип. І соиИ оп а іоигпеу аЬоиі 
іЬе соипігу. 1 зЬоиІсІ ігауеі £гоііі іо\уп іо іо\у^п, £гот тіИа^е іо уіПа^е. І£ іі 
\у^еге ^00(1 \^еаіЬег 1 зЬоиИ гізе еагіу іп іЬе тогпіп^ апсі гі(1е оп апсі оп ііИ 
І ^оі іігесі. 

ТЬеп І зЬоиІсІ іаке а тезі іп іЬе сооі зЬасІе о£ а \у^оо(і, ог І зЬопИ ЬаіЬе 
іп іЬе сіеаг \уаіег8 о£ а гітег оп ту луау. І£ іі Ье^ап іо гаіп ог а іЬипсІег- 
зіогт оуегіоок те 1 зЬопИ азк £ог зЬеІіег іп зоте соііа^е. І зЬопИ азк іЬе 
Іапсіїасіу £ог а сир о£ ігезЬ тіїк, апсі \^Ьеп іЬе гаіп зіорресі, І зЬопИ сопііппе 
ту ]оигпеу. 

І£ ту £гіеп(1 Ьасі а Ьісусіе іоо, Ье \^ои1(1 §о аіопд іо^еіЬег \уііЬ те. Іі 
\уои1(1 Ье зіШ тоге іпіегезііп^. \^е зЬопИ уізіі іЬе гпіпей сазіїез, сгозз іЬе 
ііеИз апсі теасіо\^з апсі \уоо(1з. Іі із сооі іп іЬе \уоосі іп а Ьоі зпттегсіау. 
8о£і §геу тозз соуєгз іЬе еагіЬ ЬепеаіЬ іЬе ігеез. ТЬеге тії Ье а Іоі о£ 
тизЬгоотз а Иіііе Іаіег. І£ іі \\^еге зргіп^ \^е сопісі Ьеаг а пі^Ьііп^аІе зіп^ 
іп іЬе \^оосіз. Впі Ье сіоез поі зіп^ апу тоге по\V, апй іЬе сискоо Ьаз Ьесоте 
зііепі аз \\^е11. Ьогтегіу іЬеге \у'еге \Vо1Vез, Іохез апсі єуєп Ьеагз іп опг дуоосіз. 

\уе тау соте асгозз а Ьаге гпппіп^ ^иіск1у а\уау. 

II 
Мапу ЬпІіегІИез £1іі аЬопі іп іЬе зпп, Ьиі іЬеге аге па £[о\уегз іп іЬе 

теасіо\У8, іЬе ^газз Ьаз Ьееп спі ог то\уп апсі іЬе Ьау-гіскз аге зіап(1іп§* Ьеге 
апсі ІЬеге. Опіу \уЬеге іЬе ^газз Ьаз поі Ьееп то\Уп уоп сап £іпс1 £1о\уегз- 
уеііолу со\уз1ірз, луЬііє сіапсіаііопз, геасіу іо Ье Ь1о\уп ой Ьу іЬе \уіпс1, Іог^еі- 
те-поіз апсі тапу оіЬегз. 

І£ \уе Ьасі ііте епоп^Ь \уе зЬопИ ^о с1о\уп іо іЬе зеа. \Уе зЬопИ ЬаіЬе 
іп іЬе \уауе8 апсі Ие іп іЬе ЬеасЬ \уаісЬіп^ іЬе \уЬііе заііз оп а ІізЬегтап’з 
Ьоаі ог іоокіп^ аі іЬе ргопсі зЬірз апсі зіеатегз раззіп^ Ьу. 

ТЬеп, іігесі Ьиі Ьарру, лує зЬоиИ геіигп Ьоте, апсі і£ іЬе зЬогі зиттег 
пі^Ьі оуегіоок из, \уе зЬоиИ разз іі оп іЬе £гезЬ, 8\уееі зтеїііп^ Ьау іп зоте 
Іагтег’з Ьагп. 

0£ соигзе іі \уоиИ Ье зііИ Ьеііег іо Ьауе а тоіог Ьісусіе ог а тоіог 
саг. \Уе зЬоиИ ^о аЬгоасІ іо уізіі іЬе тозі іпіегезііп^ соипігіез о£ Еигоре. 

СопйШопаІ 8епІ;епсе8 
Кеаі ІІпгеаІ 

І£ \уе Ьасі Ьасі ііте (Нас! \уе Ьасі 
ііте) і\уо уеагз адо, \уе зЬоиИ Ьауе 
іеагпесі Еп^ИзЬ. 

І£ зЬе Ьасі \угіііеп (Нас! зЬе \угіііеп) 
Ьег Іазі сіісіаііоа тоге аііепііуеіу, 
зЬе \Уои1с1 поі Ьауе тасіе зо шапу 
тізіакез. 

І£ \уе Ьасі ііте \уе зЬоиИ Іеагп 
Еп^ІізЬ. 

І£ зЬе \угоіе тоге аііепііуеіу зЬе 
\уои1с1 поі таке зо тапу тізіакез. 
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И 1 8ауе(і топеу І зЬоиИ таке а НІ Ьа(і зауесі (Насі І зауесі) топеу 
лісе іоигпеу. Іазі тпіег, І зЬоиІсІ Ьате тасіе а 

лісе ]оиглеу іл злттег. 

И І кле\^ іЬІ8 І зЬолИ зіау аі коте. Н І касі кполул (Насі 1 кло\ул) Ікіз 
Ьеїоге. І зколИ кате зіауеб аі коте. 

Ноте Тазк 
1. Сотрозе 6 зеліелсез тік іке геаі ал(і ллгеаі солсііііолз. 

2, \\'гііе іке аЬоте-телііолесі зіогу л8Іл§ ллгеаі солйіііолз (Най 1 кай 
а Ьісусіе Іазі уеаг). 

3. Тгап8Іаііоп 
Одного дня троє малих дітей пішли до великого лісу збирати дрова. Вони почали роз¬ 

мовляти і перший хлопець сказав іншим: „Коли б я був королем, я б одягав гарні черевики 
ножного дня тижня і Ів би масло, м’ясо і цукерки ножної неділі." 

Другий сказав: ,,Ноли б я був королем, я мав би величезну отару овець і сторожив 
би їх верхи". 

Третій, що мав сльози на очах, сказав: ,,Ноли б я був королем, я дав би грошей 
моїй бідній мамі і ми купили маленький гарненький будиночок, в якому ми б жили самі." 

ЛУогйз 
СООІ [клії] прохолодний соте асгозз наштовхнутись 
сіеаг [кііз] прозорий, ясний Ьлііегіїу ['Ьліоііаі] метелик 
ікллйегзіогт буря іо £1іі [Піі) пурхати 

['бллйазіоїт] іо то\у [тол] косити 
іо оуегіаке наздоганяти кау [кеі] сіно 

['олуо'іеік] кау-гіск ['кеі'гік] копа сіна 
зкеїіег [Неііа] притулок со\У8Іір ('калзіір] козелець 
Іалйіайу ['Ізелйіеійіі господиня йалйаііол кульбаба 
іо соліілле [кол'ііліи] продовжувати [йал'йзе1|ал] 
глілей 1'гліілй] зруйнований . геайу ('гейі] готовий 
теайо\у І'тейол] луг іо Ь1о\у ой здувати 
тозз |тоз] мох луауе [\уеіу1 хвиля 
Ьелеаік [Ьі'лііб] під Ьеаск (ЬіііЛ пляж 
тлзкгоот ['тл^тт] гриб заіІ [зеіі] вітрило 
лі^кііп^аіе соловейко Ьоаі [Ьоіі] човен 

І'лаііід^еіі] Ьагл [Ьаїл] клуня 
слскоо ['клклі] зозуля аЬгоай [о'Ьгоїй] занордон(ом) 
зііелі ['заііолі] мовчазний іо рі(к лр збирати 
іогтегіу ('іоїтоіі] раніше кл^е [кілйз] величезний 
\уоН {\ул1і] вовн іо ^лагй [^аій] вартувати ,сторо- 
£ох [іокз] лис ол когзеЬаск верхи [жити 
Ьеаг [Ьєо] ведмідь ['коїзЬзек] 
каге [кеа] заєць 

РгоуєгЬ 
Маке кау \укі1е іке злл зкілез. 

ЬЄ880П 26 
8аисерап8 

І 
Опсе лрол а ііте іл а Іііііе тШа^е ікеге ііуєй а тал \уко8е лате \уа8 

8ітол. Не кай а \уі£е ууко ууаз йізііл^иізЬей Ьу і\уо длаїіііез. Сопііпиаііу 
зсоїйіл^ кег кизЬалй \уа8 іке оле \VкіА йгоує §ітоп олі оі йоогз Виі іке 
оікег ^иа1ііу, іке ехсеїіелі соокілд оі зауоигу йізкез, Ьгоидкі кіт коте а^аш. 
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Опе (іау, \^Ьеп Мг8. 5ітоп \^а8 §оіпд 1о соок а зоир, зЬе Гоипсі а Ьоіе 
іп Ьег Ьі^^езі заисерап апсі заісі іо Ьег ЬизЬапсІ: “Со 1о оиг пеі^ЬЬоиг Сгітез, 
апсі азк Ьіт 1о їепЗ те а заисерап. Оиг Ьі^^езі опе Ьаз ^оі а Ьоіе іп іі, апсі 
І саппоі таке а зоир. І \VІ11 зепсі іі Ьаск у^Ьеп оиг о\Vп із тепсіесі ” 

Сгітез Ьаіесі Іепсііп^ апуіЬіп^, Ьиі Ье касі по ехсизе геасіу, зо Ье Ьапсіесі 
іЬе заисерап іо і5ітоп, зауіп^: “Ве зиге іо Ьгіп^ іі Ьаск іо-тогго\у Гог ту 
тіе аізо \^апІ8 іо таке а зоир.” 

Виі \V^Ьеп іЬе пехі (іау сате Зітоп сіісі поі геіигп іЬе заисерап аз Ьіз 
\^і£е \уа8 Ьизу такіп§ а Ьоііесі рисісііп^, апсі Ьег ошп заисерап \уа8 поі 
тепсіесі. — “у^Ьаі аЬоиі ту заисерап?”, заісі Сгітез аз Зітоп раззе(і іЬе 
йоог. “Уоиг заисерап із уегу \уе11, апсі іЬе рисісііп^ ту \уі£е тайе іп іі із 
\уогіЬ еаііп§”, герИесі Зітоп апсі \уепі оп. 

II 
Кехі сіау Сгітез, кпоскіп^ аі Зітоп’з сіоог, азкесі а§:аіп £ог Ьіз заисерап, 

Зітоп орепесі іЬе сіоог а іііііе, апсі зтііесі ]оу£и11у аі Ьіз пеі^ЬЬоиг. ТЬеп ігот 
ипсіег Ьіз соаі Ье Ьгои^Ьі оиі а ііпу заисерап ехасіїу ііке іЬе Ьі^ опе \уЬісЬ 
Сгітез Ьасі Іепі Ьіт і\VО сіауз ЬеГоге. “І Ьахе зоте уегу §оосі пе\У8 £ог уои”, 
Ье 8аі(і. “Зее, уоиг Ьі^ заисерап Ьаз зепі уои Ьег іііііе Заи^Ьіег \уЬісЬ \уа8 
Ьогп уезіегсіау.” 

Сгітез іоок іЬе Іііііе заисерап іп Ьіз Ьапсі. Не іЬои^Ьі іЬаі Зітоп ууаз 
алу£и11у зітріе, апй Ье соиісі поі Ьеір зтіїіп^. Но\уєуєг, Ьеге ууаз а пісе іііііе 
заисерап £ог а зоп^ (£ог поіЬіп^), зо Ье заій: “Соосі пе\У8 іпсіеесі пеі^ЬЬоиг, 
Му \уі£е \уі11 Ье сіеіі^Ьіесі \уііЬ іЬіз іііііе заисерап. Апсі кеер іЬе Ьі^ опе І 
іепі уои ипііі іо-тогго\у, \уЬєп і соте £ог іі еагіу іп іЬе тогпіп^.'’ 

III 
Nеxі сіау Ье \уепі, аз Ье Ьасі аггап§:есі, іо §еі Ьасі Ьіз Ьі§ заисерап, Ьиі 

Зітоп теі Ьіт аі іЬе сіоог \УІіЬ а £ас€ аз 1оп§ аз а йсісіїе. “Nеі§ЬЬоиг, І Ьауе 
Ьасі пелуз £ог уои”, Ье заісі іп а тоигп£и1 іопе. “Уоиг роог заисерап із сіеасі.” 
“Воп’і кеер іаікіп^ попзепзе”, зЬсшіесІ Сгітез іп а га^е, “уои аге а іЬіе£ апсі 
а уа^аЬопсі. Но\у сап а іЬіп§ Ье сіеасі іЬаі \уа8 пєуєг аііуе?” 

Зітоп зЬоок Ьіз Ьеасі апсі зідЬесі. ТЬеп Ье \уепі оп зауіп§ з1о\уіу: 
“Уезіегсіау 1 іоісі уои іЬаІ уоиг Ьі^ заисерап зепі уои Ьег Іііііе сіап^Ьіег. їои 
\уеге диііе геасіу іо Ьєіієує те іЬаі зЬе \уа8 аіІуе епои^Ь іЬеп. Виі аз І іоісі 
уои, зЬе із сіеасі по\у, апсі іі із по изе іаікіп^ аЬоиі іі апу іоп^ег. Со Ьоте, 
пеі^^ЬЬоиг Сгітез, апсі Ье іЬапк£иі уои Ьауе Ьег Іііііе сіаи^Ьіег.” 

Апсі Зітоп сіозесі іЬе сіоог уегу §епі1у іп Ьіз пеі^ЬЬоиг’з £асе. 

Ноіе 
Соокіп^ іЬе сііппег зЬе изесі іо зрепсі іЬе \уЬо1е тогпіп^ іп іЬе кіісЬеп 

(Ргезепі Рагіісіріе). 
І сіоп'і ііке соокіп^ (Сегипсі). 
ТЬе ехсеііепі соокіп§ о! зауоигу сіізЬез Ьгои^Ьі Ьіт Ьоте а^аіп (УегЬаі 

Nоип). 

Техі 
Іттосіегаіе зтокіп^ із уегу іщигіоиз іо ЬеаііЬ. 1 саппоі геасі Ьіз \угіііп^. 

Во уои іпіепсі §оіп^ іо Атегіса іЬіз уеаг? Теі из зіор іа1кіп§. І зЬаіі §о оп 
геасііп^ Еп^іізЬ поуєіз апсі ріауз. ЗЬе ге^геіз Ьіз поі Ьеіп§ аЬІе іо соте. Во 
поі сіеіау ап8\уегіпд ту іеііегз. Не соиіЗ поі Ьеір іаи^Ьіп^. І Ьауе ГшізЬесі 
зЬауіп^. І ат ууєіі изесі іо Ьеіп§ аіопе. І Ьауе поі іЬе Ьопоиг о£ кпо\уіп^ уои. 
ТЬеге із по геазоп £ог ЬІатіп§ Ьег. І Ьауе тисЬ ріеазиге іп ассерііп^ уоиг 
кіпсі іпуііаііоп. ТЬе роїісе соиісі поі ргеуепі іЬе тоЬ £гот ріипсіегіп^ іЬе 
зЬорз. І рге£ег геасііп^ іо зосіаі атизешепіз І Ьеаг іЬе Ьагкіп^ о£ а сіо§. І Ьеаг 
а сіо^ Ьагкіп^. А Ьагкіп^ сіо§ сіоез поі Ьііе. ЗЬе сіісі поі іеіі те аЬоиі §еіііп§ 
Іеііегз Ггот Ьіт. ЗЬе сІіЗ поі іеіі те аЬоиі Ьег Ьауіпд §оі а Іеііег £гот Ьіт 
Ье£оге Ье таггіа^^е. Зреакіп§ £огеі§п іап^иа^ез Ье сап ^іує іеззопз іп 
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Еп^ІізЬ. Зреакіп^ Гогеі^п Іап^иа^ез із уегу изеГиІ. Уои тизі ехсизе ту (те) 
\у^гііш^ зо гагеїу Ьиі І ат уегу Ьизу по\у. 

\Уои1(і уои тіпсі ту іакіп^ іЬіз Ьоок? Той Ьауе по геазопз £ог (ііз1ікіп§ 
Ьег. Раіпііп^ із Ьег ЬоЬЬу. 8Ье Нісі поі іеіі те аЬоиі Ьауіп^ Ьеагсі іЬіз зіогу 
£гот Ьег аипі, І а1\^ау8 йгеат аЬоиі; Ьеіп^ уізііесі Ьу ту £гіеп(із. Науіп^ Ьееп 
уізііей Ьу Ьег £гІ€п(І8 зЬе Ьаз Іеагпесі а 1о£ о£ іпіегезііп^ п€\уз. 8Ье (1і(1 поі: 
кпо\у аЬоиі: Ьег зізіег’з Ьауіп^ Ьееп уізііесі Ьу Ьег зоп. 

Ноше Та8к 
1. ІТзе іЬе Оегипй іпзіеай о! ІЬе ІпїІпИіуе: 
І йоп’і Ііке іо сіеап ту Ьісусіе. І Ьаіе 1о йіпе іп гезіаигапіз. І йопЧ 

гететЬег іо Ьауе йіпей іп іЬіз гезіаигапі. Не Ьаз по іпіепііоп іо Іеауе Еигоре 
зооп. І ат ^Іай іо Ьауе зееп іЬіз Шт. І ат зоггу іо Ьауе тіззей іЬе ігаіп. ЗЬе 
Ьаз по ііте іо \^гііе Ьег Іеііегз. 

2. Внажіть де в оповіданні '‘Заисерапз” вжито Сегипй, УегЬаІ Nоип і Рге- 
зепі Рагіісіріе. 

3. Тгап8Іаііоп 
Цю книжну варто прочитати. Він заперечував, шо я дав йому гроші. Йому не подо¬ 

балось, ІДО його дочка одружилась з цим молодим інженером. Викладач лаяв мене за те, що 
я зробив надто багато помилок в моєму диктанті. Ноли ви закінчите писати цей переклад, 
ви покажете його. Я люблю гуляти в парну. Він ніколи не думає послати їй квітів, хоч вона 
їх дуже любить. Продовжуйте читати, прошу! Я не пам'ятаю, щоб ? зустрічав його раніше. 
Нема чого іти до нього, бо його нема вдома. Він любить слухати співи своєї дочки. Я люблю 
співати унраТнсних пісень. 

\УогД8 
заисерап ['ззізроп] баняк, каструля 
іо Ье (іізііпгиізЬей відрізнятись 

[с1І8'ііпг\уіХі1 
диаіііу 1'к\У9Іііі] якість 
сопііпиаііу постійно 

[к9п'ііп]и9Іі] 
іо 8СОІСІ [зкоиш] лаяти, дорікати 
ехсеїіепі ['ек89І9ПІ] чудовий 
іо соок [киїк] варити, готувати 
зауоигу І'зеіуогі] смачний 
йізЬ [(ІіЛ страва 
рисійш^ ['рийід] пудинг 
^оу£и11у ['йзоііиіі] радісно 
ііпу ['іаіпії маленький 
ехасіїу [і^'2аекі1і] точно 
а\у£и11у ['оііиіі] страшенно 
зітріе [зітрі] простий, тут: дур- 
пе\^8 ['п]иі2] новина 
£ог а зоп^ ні за що 
іо Ье йеІігЬіей радіти 3 

[йі'іаііісі) 
іо аггап^е [о'гешазі влаштувати 
Шйіе 1£іс11] скрипка 
тоигп£и1 ['тоіп£и1] жалібний 
іопе [іоипі тон 
йеасі [сіес!] мертвий 
іо зЬоиі [.[аиі] кричати 
іЬіе£ [віі£І злодій 
уа^аЬопй І'узе^оЬопсІ] 
аііуе І9ІаІУІ 

волоцюга, прой- 
живий [дисвіт 

іо зі^Ь [заі] позіхати 
іо зЬаке [Хвік] трусити 

^епііу ['(ізепііі] привітно 
іттойегаіе надмірний 

[іт’тойагеіі] 
іпіигіоиз [іп'сізиігізз] шкідливий 
ПОУЄІ і'поуєі] роман 
ріау [ріеі] п'єса 
іо ге^геі [гі'^геі] жалкувати 
іо сіеіау [йі'іеі] відкладати 
Ьопоиг ['оп9І честь 
іо Ьіате [Ьіеіт] лаяти, обвину¬ 

вачувати 
іо ассері [ек'зері] 
іпуііаііоп [іпуі'іеіХп] 
роИсе [ро'Иіз] 
іо ргеуепі [ргі'уепі] 
тоЬ [тоЬ] 
іо р1ип:!0г [рІАпйз] 
зосіаі ['зоиХзІ] 

атизетепі 
[9'т]иі2тапі] 

іо Ьагк іЬаїк] 
іо Ьііе [Ьаіі] 
таггіа^е ('таегійз] 
гагеїу ['гє9Іі] 
геазоп [гіі2п] 
іо йізііке [йіз'їаік] 
ЬоЬЬу і'ЬоЬі] 

приймати 
запрошення 
поліція 
запобігати 
чернь, юрба 
плюндрувати 
громадський 
соціальний 

розвага 

гавкати 
кусати 
одруження 
рідно 
рація 
не любити 
коник; улюблені 
заняття, тема 

ІО йгеат [йгіїт] мріяти 
гезіаигапі ['гезіогоїд] ресторан 
іо зріїї [зрії] розливати 
іо сіепу [йі'паі] заперечувати 
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РготегЬз 
ТЬеге із по изе сгуіп^ отег зріїі тіїк. 
Уои саппоі таке отіеіз \^ііЬоиі Ьгеакіп^ 
ТЬіпк і\^ісе ЬеГоге асііп^. 

Ье880П 27 

^аск Ьопйоп Ьу НітвеН 
(Айаріей) 

1 лVа8 Ьогп іп 5ап Ггапсізсо іп іЬе уеаг 1876. І Ьауе по гесоПесІіоп о£ 
Ьеіп^ іап^^Ьі 1о геа(3 ог \угі1е — І сопИ сіо ЬоІЬ аі іЬе а§е о£ йує — Ьііі І кпо\у 
іЬаІ 1 \уаз зепі 1о зсЬооІ ЬеГоге І \уеп1 опі оп а гапсії \уііЬ ту Іоікз апй аз а 
гапсЬ Ьоу \Уогке(і £гот ту еі^ЬіЬ уеаг. А1 опе ііте ту \уогк сопзізіесі о£ 
луаісЬіп^ іЬе Ьеез, \уаіііп§ іог ІЬе зхуагтіп^. І Ьай ріепіу о£ Ііте 1о геасі апсі 
йгеат. Ьііе оп а Са1і£огпіап гапсЬ \уа8 іЬеп 1о те ІЬе (іиііезі роззіЬІе ехізіепсе 
апсі еуегу (іау І іЬои§^Ьі о£ §оіп^ опі Ьеуопсі іЬе зку-ііпе 1о зее іЬе \уог1(І. 

В€£огє і \уаз еіетеп І 1е£і іЬе гапсЬ ап(3 сате 1о Оак1ап(1, \уЬеге І зрепі 
тозі о£ ту ііте іп іЬе Ггее РиЬІіс ЬіЬгагу, еа^егіу геайіп^ еуегуіЬіп^ іЬаі 
сате іо Ьапсі. Аі іЬіз ііте І тасіе ту 1тп§ аз а пе\У8Ьоу, зеїііп^ рарегз іп 
іЬе зігееіз. Ьаіег І зЬірресі аз а заііог оп а зсЬоопег. Му пехі оссіїраііоп \уа8 
оп а ЬзЬ раігої, \уЬ€гє і \уа8 епігизіесЗ \уііЬ іЬе аггезі о£ апу уіоіаіогз о£ іЬе 
йзЬіп^ 1а\У8. NитЬе^з о£ СЬіпезе, Сгеекз апй Ііаііапз \уеге аі іЬаі ііте еп- 
§а§Є(і іп Ше^аі йзЬіп^, апсі тапу а раігоїтап раісі \УІіЬ Ьіз 1і£е £ог Ьіз іпіег- 
£егепсе. І Ьа(3 а іЬоизапсі апсі опе йі££егепі осспраііопз — \уогк апсі зАооІ, 
зсЬооІ апсі \Уогк — осісі ]оЬ8 апсі 1оп§ Ьоигз іп а ]иіе £асіогу. 

Іп ту зсЗюоІ сіауз І Ьасі \угііі€п іЬе изиаі сотрозіііопз \уЬІ(Ь Ьасі Ьееп 
ргаізесі іп іЬе пзиаі \уау, апсі \уЬі]є \уогкіп^ іп іЬе ]иіе тіііз £гот зіх іп ІЬе 
тогпіп^ іііі 8ЄУЄП аі пі^Ьі І зіііі тасіе ап оссазіопаі ігу. ТЬе 8ап Ггапсізсо 
“Саіі” оіїегесі а ргІ2е £ог ап агіісіе. Му тоіЬег пг^есі те іо ігу £ог іі, апсі І 
сіісі, \уогкіп§ аі пі^Ьі, уегу іігесі апсі зіееру. ТЬе йгзі ргіхе сате іо те, апсі 
ту зиссезз іп іЬіз сотреііііоп зегіоизіу іигпесі ту іЬои^Ьіз іо \угіііп^. 

І ігатресі а11 іЬгоп^Ь іЬе ІІпііесі Зіаіез, апсі іп ту піпеіеепіЬ уеаг І ге- 
іигпесі іо Оакіапсі апсі зіагіесі аі іЬе Ні^Ь 8сЬоо1. Таіег оп І епіегесі іЬе 
Опіуегзііу о£ Са1і£огпіа, \уогкіп^ іп а ІаипЗгу. Ігопіпд зЬігіз апсі оіЬег іЬіп^з 
іЬеге І \угоіе іп а11 ту зраге ііте Ьпі І о£іеп іеіі азіеер \уііЬ іЬе реп іп 
ту Ьапсі. 

А£іег іЬгее топіЬ’з ігіаі І §ауе ир VV^гіііп^ апсі зііісіуіп^, Ьауіпд сіесісіесі 
іЬаі І \уа8 а £аі1иге, апсі іе£і £ог іЬе Кіопсііке іо ргозресі £ог §о1(і. \УЬі1е І 
луаз іЬеге ту £аіЬег сііесі, апсі іЬе Ьпгсіеп о£ іЬе £аті1у £е11 оп ту зЬопІсіегз. 
Тітез \уеге Ьасі іп Саіііогпіа, апсі І соиісі ^еі по \уогк. \УЬі1е ігуіп^ £ог іі 
І лугоіе “Во\уп іЬе Кіуєг’' \уЬісЬ \уаз гетесіесі. І зіііі кері оп \угіііп^ ІгезЬ зіийР. 
Гіпаііу а зіогу \^а8 ассеріесі Ьу а Са1і£огпіап та§а2Іпе, апсі іЬеп іЬіп^з 
іоок а іигп. 

Му йгзі Ьоок \уа8 риЬИзЬесі іп іЬе уеаг 1900. 

А Сггаттаг Ье880п 
Опе сіау а іеасЬег \уа8 ^іуіп^ Ьіз сіазз а Іеззоп оп §гаттаг. ТЬе 8иЬ]есі 

\уа8 Раззіуе Уоісе. Не ехріаіпей уегу саге£и11у іЬе і\уо \уог6[8 “Асііує” апсі 
“Раззіуе”, апсі Ье аізо заісі іЬаі іЬе оЬ]€СІ о£ іЬе зепіепсе \уЬеп іЬе уєгЬ із 
асііуе Ьесотез іЬе 8иЬ]есі о£ іЬе зепіепсе ^VЬеп іЬе уєгЬ із раззіуе. То Шиз- 
ігаіе іЬіз роіпі, Ье \угоіе іЬе £о11олуіп§ зепіепсе оп іЬе ЬІаскЬоагсі: “ТЬе сгиеі 
тап кіскесі іЬе роог сіопкеу іо сіеаіЬ.” 
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“Nо\V’^ 8аі(і іЬе іеаАег, “І8 іЬе уєгЬ кіскед Асііте ог Ра88ІУе?'’ 
“Асііте”, сгіе(і а11 іЬе Ьоуз іп сЬогиз. 
“Риііе заісі Ше іеасЬег, “Ьиі \^Ьо сап сЬап^е Шіз зепіепсе іпіо 

іЬс раззіуе Гогт?” 
Л^ЬаІ \уа8 Ьіз зигргізе \уЬ€п а Ьоу заісі: “ТЬе сгиеі сіопкеу кісіесі іЬе 

роог тап іо сіеаіЬ.” 

Ргезепі 
Разі 
Ргез. Регі. 
Разі Регі. 
Риіиге 
Риіиге Регі. 

Ра88ІУЄ Уоісе 
ТЬе Іеііег І8 \угіііеп Ьу те. 
ТЬе Іеііег Уї^аз \угіііеп Ьу те і\уо Ьоигз а^о. 
ТЬе Іеііег Ьаз Ьееп лугіііеп Ьу те іо-сіау. 
ГЬе Іеііег ЬасІ Ьееп \угІііеп Ьу те Ьеіоге Ье сате. 
ТЬе Іеііег \УІ1І Ье \угіііеп Ьу те іп іЬе тогпіп^. 
ТЬе Іеііег ^іІІ Ьауе Ьееп \угіііеп Ьу те Ьу Ьіз аггіуаі. 

Ноте Тазк 
1. Риі іЬе зепіепсе “ТЬе іеасЬег ргаізез іЬе зіисіепі” іп а11 іепзез оГ іЬе 

РаЗ'ЗІуе Уоісе. 
2. СЬапде іЬе іоГІотп^ Асііує зепіепсез іпіо Раззіуе опез апсі уісе уегза. 
ТЬе іга^^есіу “ОіЬеІІо” \уа8 \у^гіііеп Ьу 8Ьаке8реаге. У^Ьо Ьаз орепесі іЬе 

(іоог? Му ЬгоіЬег ЬасІ іоісі те іЬіз зіогу Ьеіоге І геасі іі іп а та^агіпе. Ву 
\уЬот \уав іЬіз Іеііег \угііі€п? ТЬе роїісетап сапдЬі іЬе іЬіе£ і\^о сіауз а^о. 
Не зрепсіз а11 Ьіз Ггее ііте іп іЬе ореп аіг. ТЬе іагтег \уі11 80VV іЬе зеесіз іп 
зргіп^. І зЬаІІ таке іЬе іеа апсі уоп \уі11 соок іЬе сііппег. А Ьі^ Ііоп ууаз зЬоі 
Ьу іЬе Ьипіег. Ву у^Ьот \уа8 іЬе Ііоп зЬоі? А Ьее зіпп^ іЬе Іііііе §іг1. Не Ьаз 
поі Ьееп зееп Ьу апуЬосіу £ог а \уЬо1є сіау. 

3. Соггесі іЬе ап8\У€г о£ іЬе Ьоу іп іЬе зіогу “А Сгаттаг Іеззоп”. 
4. \Угііе а сотрозіііоп “Му сЬіІсіЬоой”. 
5. У^гііе сіо\уп .а11 Раззіуе іогтз іп іЬе зіогу “Іаск Топсіоп Ьу Ьітзеіі”. 

асіаріесі [о'сіаеріісі] 

гесоНесііоп 
[гікоіек^п] 

гапсЬ [гаепі]*] 
£оІк [£оик] 
Ьее [Ьіі] 
іо 8\у^агт [8\\го!т] 
^пП [сілі] 
ехізіепсе [і^'гізіопз] 
зку-Ипе ['зкаі'іаіп] 
еа^ег ['іідої 
пе\У8Ьоу ['щиїз'Ьоі] 

заііог ['зеііо] 
зсЬоопег ['зкпіпо] 
оссираііоп 

[окіи'реііп] 
раігої Ірае'ігоиі] 
іо епігизі [іп'іглзі] 
уіоіаіог [уаіо'іеііо] 
СЬіпезе [і£аі'піі2] 
іо Ье еп^а^есі 

[іп'^еій асі] 
іИе^аі [і'ііі^оі] 

\У0ГЙ8 

скорочений, 
спрощений 

спогад 

ранчо 
нарід; тут: родина 
бджола 
роїтися 
нудний 
існування 
обрій 
ревний 
газетяр, прода¬ 
вець газет 

моряк 
шхуна (рід віт- 
занятія рильн.) 

патруль, сторожа 
доручати 
порушник 
китаєць, нитайсь- 
займатися І^іий 

незаконний 

раігоїтап 
['рзеігопітзп] 

іпіег£егепсе 
['іпіаТіогопз] 

осісі ]оЬ [осі сізоЬ] 
Іиіе [сізиіі] 
іо ргаізе [ргеіг] 
тііі [тії] 
ігу [ігаі] 
іо ойег ['о£о] 
ргІ2е [ргаІ2] 
іо пг^е [оісіз] 
зиссезз [зок'зез] 
сотреііііоп 

[котрі'ііХп] 
ЗегІОиЗІу ['8ІОГІ98ІІ] 
іо ігатр [ігзетр] 
іо 8Іагі [зіаіі] 
іо ігоп І'аіоп] 
зраге [зрєо] 
іо £а11 азіеер [о'зіі! 
ігіаі [ігаіоі] 
іо ^іує ир 
іо йеслсіе [сіі'заісі] 

патруль 

втручання 

випадкова робота 
джут, юта 
вихваляти 
фабрика 
спроба 
пропонувати 
приз 
спонукати 
успіх 
змагання 

серйозний 
мандрувати 
починати 
прасувати 
зайвий 
заснути 
спроба 
відмовлятись 
вирішувати 
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Іаііиге ['£еі1а] невдача 
іо ргозресі ['ргозрекі] розраховувати 
Ьигсіеп [Ьакіп] тягар 
іо ге]есі [гі'сізекі] віднидати 
іо кеер оп продовжувати 
ііпаїїу ['£аіп0Іі] остаточно 
ша^ахіпе [шае^а'хіїп] журнал 
іо іаке а іигп змінятись 
іо риЬІізЬ ['раЬЩ] видавати 
8иЬ]есі ['злЬсІзакі] підмет 
іо ехріаіп [ікз'ріеіп] пояснювати 

Ье880П 28 
ТЬе ВгШяЬ Етріге 

ТЬе ВгііізЬ Ізіез Не погіЬ\У€8І о£ іЬе сопііпепі о£ Еигоре. ТЬеу сопзізі 
о£ і\уо таіп ізіапсіз, Сгеаі Вгііаіп апсі Ігеїапсі, ап<1 а питЬег о£ зтаїїег із- 
1аіі(І8. ТЬеге із по роіпі іп Сгеаі Вгііаіп апй Ігеїапсі іЬаі із шоге іЬаі 72 тіїез 
£гот іЬе зеа. 

ТЬе “Ппііесі Кіп^сіот о£ Сгеаі Вгііаіп апсі Nо^іЬегп Ігеїапсі” іпсіисіез 
іЬе £о11о\у^іп^ рагіз: 1) Еп^іапсі ргорег, оссируіп^ іЬе зоиіЬегп апсі тісісіїе 
зесііопз о£ іЬе Ізіапсі о£ Сгеаі Вгііаіп; 2) \¥а1ез, оссируіп^ іЬе ^і^еІзЬ репіпзиіа 
оп іЬе \УЄ8Іегп соазі о£ Еп^іапсі; 3) 8соі1ап(1, оссируіп^ іЬе погіЬегп рагі о£ Сгеаі 
Вгііаіп; 4) КогіЬегп Ігеїапсі ог Ііізіег, осспруіп^' іЬе погіЬеазіегп рагі о£ Ігеїапсі. 

Епд^іапсі ріауз а ігетепсіоиз рагі іп іЬе \уог1(1 есопоту. ТЬе сіотіпіопз 
апсі іЬе соїопіаі роззеззіопз о£ Еп§1ап(1 оссиру а £оигіЬ о£ іЬе 1ап(1 агеа о£ іЬе 
гІоЬе — 14 тпіІИоп здиаге тіїез, \УІіЬ а іоіаі рориіаііоп о£ аЬоиі 520 тіИіоп. 
ТЬезе роззеззіопз апсі іЬе тоіЬег соипігу сопзіііиіе іЬе Ьи§е ВгііізЬ Етріге. 
ТЬе соїопіез ап(І (іотіпіопз аге 147 іітез Іаг^ег іЬап іЬе тоіЬег соипігу ап(1 
Ьауе єієуєп іітез ііз рориіаііоп. 

ТЬе Вотіпіопз, аиіопотоиз, зеїі-^оуегпіп^ соипігіез, аге зііиаіесі іп іЬе 
іетрегаіе хопе, а сіітаіе, зиііесі іо Еигореапз, Ііке Сапасіа іп NогіЬ Атегіса, 
іЬе Соттоп\^еа1іЬ о£ Аизігаїіа, N6^?^ 2еа1ап(І, сопзізііп^ о£ і\уо ізіапсіз зоиіЬ- 
еазі о£ Аизігаїіа ог іЬе Ппіоп о£ 8оиіЬ АІгіса аі іЬе зоиіЬегп ехігетііу о£ А£гіса. 
ТЬе пе\\г Ьогп Оотіпіопз — іЬе Ппіоп о£ Іпсііа апсі Ракізіап -г- аз \\ге11 аз 
ВгііізЬ соїопіез аге зііиаіесі іп ігорісаі апсі зиЬігорісаІ хопез. 

Еп^іапсі Ьаз шапу соїопіез іп сііІТегепі рагіз о£ іЬе \¥Ог1сі. ТЬезе соїо¬ 
піез аге ротіїаіесі сЬіеЙу Ьу іЬе паііуез о£ іЬе соипігу. ТЬе тозі ітрогіапі 
о£ іЬет іп Еигоре аге СіЬгаІіаг, а Іогігезз аі іЬе Зігаіі о£ СіЬгаІіаг, апсі іЬе 
ізіапсі о£ Маїіа, а тіїііагу апсі пауаі Ьазе іп іЬе Месіііеггапеап 8еа. ТЬіз 
ро\^ег£и1 етріге Ьаз тапу соїопіез іп Азіа апсі АІгіса аз \Vе11, апсі зоте 
роззеззіопз єуєп іп Сепігаї апсі 8оиіЬ Атегіса. ТЬезе Ьи^е соїопіаі роззеззіопз 
о£ Еп^іапсі, зргеай оуєг Ьує сопііпепіз, аЬзогЬ оуєг 35 рег сепі о£ Ьег ехрогі. 

СЬіМе НагоШ’з Айіеи 1:о Еп^ІапА 
Ап ехігасі; Ігот Ше роет ’Ч'ЬіМе Нагоїй'в Ріідгітаде” Ьу ІЬе 
сеІеЬгаСесі Еп^ИзЬ роеі Оеогде (іогсіоп Вугоп (1788 — 1824) 

Асііеи, асііеи. Му паііте зЬоге 
Еасіез о’ег іЬе луаіегз Ьіие; 
ТЬе пі§^Ьі-\уіпсіз зі^Ь, іЬе Ьгеакегз гоаг 
Апсі зЬгіекз іЬе шіїсі 8еа-те\у. 
їоп зип іЬаі зеіз ироп іЬе зеа 
М^е £о11о\у іп ііз йі^'Ьі; 

' Еаге\уе11 алуЬіІе іо Ьіт апсі іЬее, 
Му паііуе Іапсі, Соосі №§Ьі. 

♦ 

оЬіесі {'оЬсІззкі] доповнення 
іо Шизігаіе ['ІІ93ІГЄІІ] ілюструвати 
роіпі [роіпі] пуннт 
сгиеі [кгизі] жорстокий 
іо кіск [кік] бити 
сіопкеу ['сіодкі] осел 
(іеаіЬ [с1е0] смерть 
сЬогиз ['когез] хор 
зигргізе [зз'ргаіх] здивовання; 

несподіванка 
уісеуегза['уаі80'у0і8а| навпаки 
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А £е^V зЬогі Ьаиг8 ап<і Ье \^і11 гібе 
То ^ує іЬе шогголу ЬігіЬ; 
Ап(і І бЬаІІ Ьаіі іЬе таіп ап(і зкіез, 
Виі поі ту тоіЬег еагіЬ. 
Ве8ег£е(і І8 ту 0\уп Ьаіі, 
Ііз ЬеагіЬ І8 (іезаіаіе; 
\УіІ(і \УЄЄ(І8 аге даіЬегіп^ оп іЬе \уа11, 
Му (іо§ Ьо\уІ8 аі іЬе §^аіе. 

Віаіо^ие 
X. Ниііо (Наїїо) Мгз. 2. Нате уои аігеасіу зееп іЬіз іЬгШіп^ тузіегу рісіиге? 
2. N0, \уе 8еШот ^еі гезегтесі зеаіз апіі \У€ йоп’і Ііке іо \уаіі іп Ііпе (диеие) 

£ог іЬе 8Ьо\у. Му ЬизЬапіі рге£ег8 іо іипе іп Ьіз гайіо-зеі апй \уе оїіеп Іізіеп 
іо 8оте тизіс ог іо опг ^гаторЬопе гесогсіз \уЬі(Іі аге ^ооД епои§Ь. 

X. Із уоиг ЬизЬап^ зіІЬ Ьеге? 
2. Тез, Ьиі Ье І8 ^оіп^ іо зіау іп іЬе іо\уп опіу £ог а \уеек. ТЬеп Ье ^VІ11 ]оіп 
ту ЬгоіЬег. ТЬеу іпіепсі іо ^VО^к Ьаггі Ьгеейіп^ саіііе. 

X. Науе іЬеу ригсЬазесі а £агт Іаіеіу? 
2, Nоі уеі. Виі іЬеу Ьате а сЬапсе о£ Ьпуіпд а уегу ^оосі опе. 
X. ТЬеу аге Іпску іпгіееіі. Нате уои етег теі Мг. В.? Не Ьаз а уегу Ьі^ 

£агт іоос 
2. і5оггу, І Ьауеп’і. 8іі1І (Ьотуєуєг, уеі) Ьіз пате геаііу 8оип<І8 уегу £аті1іаг 

іо те. 

Техі 
Во уои Ііке (Ьеггіез, (іоп’і уои? Не Ьаз по гі^Ьі іо соте Ьеге, Ьаз Ье? 8Ье 
із уегу роог, ізп'і зЬе? І ат Іаіе, ат І поі? Не йі(і поі соте уезіегйау, (іісі 
Ье? ЗЬе рготізесі іо Ьгіп^ из іЬіз Ьоок, (іі(1п’і зЬе? Той Ьауе поі тисЬ 
топеу, Ьауе уои? Не (іоез поі Ііке те, сіоез Ье? ТЬеу аге зіийепіз, агеп’і 
іЬеу? 

Ноте Тазк 
1. Тгап8Іаііоп 

Бідна жінна сердечно дякувала йому за його допомогу. Він говорить надто швидко; 
я ледве (Ьагйіу) можу зрозуміти його. Я страшенно стомився. Чим більше він вчитиме анг¬ 
лійську мову, тим швидше він буде говорити без помилок. Дитина не мусить бігти так швидко, 
вона може впасти. На щастя він приїхав вчасно. Він майже втратив зір. Не розмовляйте 
так голосної Це приміщення цілком добре, воно мені дуже подобається. Наш будинок досить 
великий для нашої родини. 

2. Напишіть десять речень за зразком, поданим в Техі'і. 
3. Поставте прислівники на відповідні місия: 

ТЬе сЬіІсі із Ьі^ іо Іеагп іо геасі (епои^Ь). Не зроке а мгогй аЬоиі Ьіз 1і£е 
(пєуєг). і ат £гее Ьиі зЬе із \уогкіп^ (зііІІ). І теі Ьіт (уезІегсіау).-Той сап 
Іоок аі іЬезе іЬіп^з, іЬеу аге ехрепзіуе £ог уои (опіу, іоо). ТЬе іЬипйег із 
гоИіп^ {Ьо\у)1 ТЬеге ууаз а іЬипйегзіогт, апй іі із Ье^іппіп^ іо роиг (Іазі 
\уеек, а^аіп) І Ьауе теі Ьіт іп іЬіз зігееі (а1\уау8). І тееі Ьіт по^у (зеМот). 
ЗЬе Іоокз аі Ьіт (ЬагШу). 

кіпдсіот ['кід^сіот] королівство 
іо іпсіисіе [іп'кіикі] включати 
іо оссиру ['окіираі] займати 
ргорег ['ргоро] власний 
зесііоп [зек|п] відділ, частина 
ігетепсіоиз величезний 

[ігі'теп(І9з] 
сіотіпіоп [(£о'тіп]9п] доміньйон 
соїопіаі [ка'іоипіоі] колоніяльний 

агеа ['89ГІ9] 
^ІоЬе [дІоиЬ] 
здиаге [8к\ує9] 
іоіаі ['іоиІ9І] 
іо сопзіііиіе 

[копзіі'і]иіі] 
аиіопотоиз 

[оі'іопотаз] 
іетрегаіе ['іетргіі] 

площа 
земна куля 
квадратовий 
загальний 
складати 

автономний 

поміркований 
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соттоп\уеа1іЬ республіка іо зЬгіек [Хгіїк] кричати 
['котоп\уе10] (8еа)-пі€\у [т]иі] чайна 

ехігетііу край, кінцевий уоп [рп] там (стара с}зорма) 
[ікз'ігіїтіііі пункт а\VЬі1е [0'\уаі1] покищо 

паііуе І'пеіііу] тубілець іЬее [сііі] ти (стара с|)орма> 
СіЬгаІіаг [сізі'ЬгаїІіо] Гібралтар іо Ьаіі [Ьеіі] вітати 
іогігезз ['£о:ігІ8] сі)ортеця Ьаіі [Ьзіі] заля; тут: маєток 
зігаіі [зігеіі] протока ЬеагіЬ [Ьаі0] вогнище 
Маїіа ['тоїіз] Мальта сіезоіаіе ['сіеззіеіі] покинутий 
пауаі ['ПЗЄУ0І} морський іо Ьо\у1 [Ьапі] вити, скавчати 
Азіа ['еЦа] Азія ЬпИо (ам.'^ЬеІІо) альо (привітання) 
іо зргеай [зргесі] 
іо аЬзогЬ [аЬ'зоіЬ] 

поширюватись іЬгіІііп^ і'ОгіИд] захоплюючий 
вбирати тузіегу ['тізіогі] 

гезегуеа [гі'гзіусі] 
таємниця 

асііеп [0'сі]иі] прощай зарезервований 
ехігасі І'екз'ігаекі] уривок зеаі [зііі] місце 
сеІеЬгаіесі відомий, славет¬ ііпе [Іаіп] лінія; черга 

['зеЬЬгеііісі] ний Яиепе [к)иі] черга 
іо £ас1е [£еісі] бліднути, стирати- зЬоіу [|ои] вистава 
іо зі^Ь [заі] зітхати іо іппе іп [ііиіп] включати (про 
Ьгеакег І'Ьгеікз] 
гоаг [гої] 

велика хвиля 
ревти 

гесогсі ['гекоісі] пластинка 1 радіо) 

Ье880П 29 

ЬійреіЬ 
Ьу Кийуагй Кір1іп§ (айаріей) 

8Тіе ша8 іЬе (Іаи^Ьіег оГ 8опоо, а НіП-тап о£ іЬе Нітаїауаз, ап(і ІайеЬ 
ІіІ8 т£)Є. Опе уеаг іЬеіг таіге £аі1е(і, ап(1 1\\о Ьеагз зрепі іЬе пі^Ьі іп іЬеіг 
опіу оріит рорру-йеМ; зо, пехі зеазоп іЬеу іигпесі СЬгізііапз. 

Ьаіег, сііоіега саше £о іЬе Коі^агЬ Уаііеу апсі саггіей о££ 801100 апй 
}а(іеЬ, ап(1 іЬеіг опіу сіаіі^Ьіег ЬізреіЬ Ьесате Ьа1£ зегтапі. ЬаІ£ сотрапіоп 
іо іЬе \Vі£е о£ іЬе іЬеп СЬарІаіп о£ Коі^агЬ 

А¥ЬеіЬег СЬгізііапііу ітргоуесі ЬізреіЬ, ог іуЬеіЬег іЬе §0(І8 о£ Ьег о\уп 
реоріе \уои1(і Ьате йопе аз тисЬ £ог Ьег ппйег апу сігситзіапсез, І йо поі 
кпо\у; Ьиі зЬе §ге\у тегу Іоуеіу. \¥Ь€п а Ні11-діг1 ^го\уз Іотеїу, зЬе із \уогіЬ 
ігауеіііп^ й£іу тіїез оуег Ьасі ^гоипй іо Іоок проп. ЬізреіЬ Ьай а Сгеек £асе 
— опе о£ іЬозе £асе8 реоріе раіпі зо о£іеп, апсі зее зо зеїсіот. 8Ье \уа8 о£ а 
раїе, іуогу соїопг апсі £ог Ьег гасе ехігетеїу іаіі. Аізо, зЬе роззеззесі еуез 
іЬаі \уеге \уопсіег£и1, апсі Ьасі зЬе поі Ьееп гігеззесі іп іЬе аЬотіпаЬІе ргіпі- 
сІоіЬз, уои \уои1сІ, шееііп^ Ьег оп іЬе Ьііізісіе ипехресіесіїу, Ьауе іЬои^Ьі Ьег 
ІЬе огі^іпаї Віапа о£ іЬе Котапз §оіп§; опі іо Ьппі. 

ЬізреіЬ іоок іо СЬгізііапііу геайііу, апсі сіісі поі аЬапсіоп іі \уЬеп зЬе 
геасЬей іУотапЬоосІ, аз зоше НіИ-^ігІз сіо. Нег О'ууп реоріе Ьаіесі Ьег Ьесаизе 
зЬе Ьай, іЬеу заісі, Ьесоше а \уЬііє \уопіап апсі \уа8Ье<і пегзеїі сіаііу; апсі іЬе 
СЬарІаіп’з \уі£е сіісі поі кпо\у \уЬаі іо сіо \УІіЬ Ьег, Опе саппоі азк а зіаіеіу 
^ойсіезз іо сіеап ріаіез апсі сіізЬез. 8Ье ріауесі \уііЬ іЬе СЬарІаіпз’з сЬіИгеп апй 
іоок сіаззез іп іЬе Зипсіау зсЬооІ, апсі геасі а11 іЬе Ьоокз іп іЬе Ьопзе, апсі 
^ге\у тоге апй тоге Ьеаиіі£и1, Ііке іЬе ргіпсеззез іп іЬе £аігу іаіез. ТЬе 
СЬарІаіп’з \уі£е заісі іЬаі іЬе §іг1 о п ^ Ь і іо іаке зегуісе іп Зітіа аз а пигзе 
ог зотеіЬіп^ о£ іЬе кіпсі. Впі ЬізреіЬ сіісі поі \уапі іо іаке зегУІсе. ЗЬе \уа8 
уегу Ьарру \уЬеге зЬе \уа8. 

ТУЬеп ігауеііегз — іЬеге \уеге поі тапу іп іЬозе уеагз — саше іп іо 
КоідагЬ, ЬізреіЬ и з е сі і о Іоск ЬегзеН іпіо Ьег олуп гоот £ог £еаг іЬеу ті^Ьі 
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іаке Ьег а\у^ау Іо 8іт1а, ог оиі іпіо іЬе ипкпо\^п л^огМ. 
Опе (іау, а {елу топіЬз а£і€г зЬе \^а8 зєуєпієєп уеагз оМ, ЬізреіЬ \^еп1; 

оці £ог а \уа1к. 8Ье (іісі поі \уа1к іп ІЬе таппег о£ Еп^ІізЬ Іасііез — а шііе апсі 
а Ьа1£ оиі тіЬ а саггіа^е-гісіе Ьаск а^аіп, 8Ь€ сотегесі Ьеі\^ееп 1\уеп1у апй 
іЬігіу шііез іа Ьег ІШІе \^а1кз. ТЬіз ііте зЬе саше Ьаск аі £и11 (іизк, зіерріп^ 
(іо>уп іЬе Ьгеак-песк: (іезсепі іп£о Коі^агЬ тІЬ зотеїЬіп^ Ьеауу іп Ьег агтз. 
ТЬе СЬарІаш'з \уі£е \уаз сіогіп^ іп £Ье (іга\УІп^-гоопі \^Ьеп ЬізреіЬ саше іп 
ЬгеаіЬіп^ Ьеауііу апсі уегу ехЬапзіесі \^і£Ь Ьег Ьпгсіеп. 8Ье рпі і£ (1о\уп оп іЬе 
8о£а апсі заій зітріу: “ТЬіз із ту ЬпзЬапсІ. І £оип(і Ьіт оп іЬе Ваді Коасі. Не 
Ьаз Ьигі Ьітзеїі. \Уе \^і11 шігзе Ьіт, апсі \^Ьеп Ье із \уе11, уопг ЬпзЬапсі 
зЬаІІ таггу Ьіт £о те.“ • 

ТЬіз \уа8 ІЬе йгз£ тепііоп ТізреіЬ ЬаЛ єуєг тасіе о£ Ьег таігітопіаі 
уіе\У8, апсі іЬе СЬарІаіп’з \^і£е зЬгіекесІ \^і£Ь Ьоггог. Но\V^еVег, £Ье тап оп 
ІЬе 8о£а пеесіесі аііепііоп йгзі. Не \^а8 а уо'ппд ЕпдІізЬтап, апіі Ьіз Ьеасі Ьай 
Ьееп сиі іо іЬе Ьопе Ьу 8отеіЬіпд ]аддеВ. ЕізреіЬ заісі зЬе ЬасІ іоиий Ьіт 
оп іЬе ЬіПзісіе, апсі Ьагі Ьгоидіїі Ьіт іп. Не ЬгеаіЬіпд дпеегіу апсі л^аз 
ипсопзсіоиз. 

Не \¥аз риі іо Ьесі апсі іепсіесі Ьу іЬе СЬаріаіп, \^Ьо кпе\V^ зотеіЬіпд о£ 
тесіісіпе; апсі ЕізреіЬ \^аііес1 опізісіе іЬе йоог іп сазе зЬе сопісі Ье изе£и1. 8Ье 
ехріаіпесі іо іЬе СЬаріаіп іЬаі іЬіз \^аз іЬе тап зЬе теапі іо таггу, апсі іЬе 
СЬаріаіп апсі Ьіз л^і£е іесіпгесі Ьег зехегеїу оп іЬе ітргоргіеіу о£ Ьег сопсіпсі. 
ЕізреіЬ іізіепесі дпіеііу апсі гереаіесі Ьег £ігзі ргорозіііоп. Іі іакез а дгеаі сіеаі 
о£ СЬгізііапііу іо тре оиі ипсіуіііхей Еазіегп іпзііпсіз, зиД аз £а11іпд іп 1оуе 
аі йгзі зідЬі. ЕізреіЬ, ЬаVІпд £оипсі іЬе тап зЬе \\гог8ЬірреВ, сіісі поі зее \^Ьу 
8Ье зЬоиМ кеер зііепі аз іо Ьег сЬоісе. 8Ье Ьасі по іпіепііоп о£ Ьеіпд зепі а\Vау, 
еііЬег. 8Ье \^аз доіпд іо ппгзе іЬаі ЕпдіізЬтап ппііі Ье \^аз \^е1І епоидЬ іо 
таггу Ьег. ТЬіз \\^аз Ьег ргодгат. 

Ноте Тазк 
1. Поясніть, яні саме часи підкреслено в цьому тексті 1 чому Іх вжито. 
2. Замініть виділені слова рівнозначними виразами. 
3. Випишіть окремо речення з Ргевепі Рагіісіріе, і окремо з Оегипсі. 
4. Поясніть який час вжито в двох перших абзацах цього оповідання і чому саме. 

\¥оГЙ8 

ЕізреіЬ ['Еізрзб] спотворене 
„Е1і8аЬеіЬ“ 

таІ2Є [теіг] маіс 
рорру ['рорії мак 
іо іигп [іоіп] стати,перетворити 
СЬгізііап ['Ьгіїі^ап] християнин йсь) 
сіюіега ['коіагз] холера 
іЬе іЬеп одішкій 
\уЬеіЬег ['\Vес^^] чи 
іо ітргохе (іт'ргпіу] 
сігсптзіапсе 

поліпшити 

['зоікатзізепз] обставина 
раіе [реіі] блідий 
іуогу ['аіхагі] слонова кістка 
ехігетеіу [ікз'ігіїтіі] надзвичайно 
іо роззезз [ро'гез] 
аЬотіпаЬіе 

мати, посідати 

[а'ЬотіпзЬІ] жахливий 
іо ргіпі [ргіпі] друкувати 
ргіпісіоіЬ 

І'ргіпі'кЬе] 
ситець 

ипехресіесіїу 
[лпікз'рекЬсіІі] 

несподівано 

огідіпаі [аТійзіпаі] оригінальний 
іо аЬапсіоп залишати 

[о'ЬаепсіопІ 
іо геасЬ [гіііГІ досягати 
\хотапЬоосі 

['\^итопЬиісі] жіночість 
сіаііу ['сіеііі] щодня 
віаіеіу ['зіеіііі] величний 
досісіезз ['досііз] богиня 
йізЬ |Ш|] тарілка, миска 
зегуісе ['ззіуіз] робота, служба 
ппгзе [поіз] сестра-жалібниця 
таппег ['таепо] маніра, звичка 
сіпзк [сілзк] темрява 
іо зіер [зіер] ступати 
сіезсепі [сіі'зепі] спуск, спад 
іо СІ02Є [сіоиг] дрімати 
ехЬаизіей [ід'хоїзіісі] виснажений 
Ьпгсіеп [Ьзісіп] тягар 
іо тепііоп ['тепГоп] згадувати 
;аддес1 ['аззедсі] щербатий 
дпеег ['к\хіа] дивний 
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ипсоБЗСІоиз 
■ [Апк'зп|08] 

іо Іепсі [іепй] 
8еуеге Ізі'уіа] 
ітргоргіеіу 

[ітрга'ргаіаіі] 
сопсіисі ['коїкіакі;] 
ргоробіііоп 

[ргора'гіХп] 

ЬЄ880І1 ЗО 

Аїіег а 
гесоуегесі соп8СІои8пе88 ап(і іЬапкесІ іЬе СЬарІаіп апсі кіз \уі£е, апсі кізреШ 
— езресіаііу кізреіЬ — £ог іііеіг кіікіпезз. Не \^а8 а ігауеііег іп іЬе Еазі, Ье 
заій, — апсі Ье пасі соте £гот ВеЬга Вип іо кипі £ог ріапіз апсі Ьиііегйіез 
атопд іке 8іт1а кіИз. N0 опе аі 8іт1а, ікегеГоге, кпе\у апуїкіп^ аЬоиі кіт. 
Не Гапсіесі ікаі ке тизі каус £а11еп оуєг іке сіій, апсі ікаі кіз сооИез тпзі 
кауе зіоіеп кіз Ьа^^^а^е апсі Песі. Не ікои^кі ке ^уоиісі §о Ьаск іо 8іт1а \укеп 
ке м^аз а Іііііе зігоп^ег. Не сіезігесі по тоге тоипіаіпеегіп^. 

Не тасіе зтаГі казіе іо ^о а\у^ау, апсі гесоуегесі кіз 8Ігеп§:ік 8Іо\у1у. 
Ілзреік оЬуесіесі іо Ьеіп^ асіуізесі еіікег Ьу іке Скаріаіп ог кіз т£е. Ткегеіоге 
іке іаііег зроке іо іке Еп^Изктап, апсі іоісі кіт ко\у таііегз зіоосі іп Еізреік’з 
кеагі. Тке Еп^іізктап Іаидкесі а §оосі сіеаі, апсі заісі іі \^а8 уегу ргеііу апсі 
готапііс, Ьиі аз ке \^а8 еп^адесі іо а §іг1 аі коте, ке іапсіесі ікаі поікіп^ 
\уои1сі карреп. Сегіаіпіу ке \уои1сі Ьекауе \^іік сіізсгеііоп. Апсі ке сіій ікаі. 
8іі11 ке іоипсі іі уегу ріеазапі Іо іаїк іо Еізреік, апй \у^а1к \уіік Еізреік, апсі 
зау пісе ікіп^з іо кег, апсі саіі кег реі патез \укі1е ке \уа8 ^еіііп^ зігоп^ 
епопдк іо а\уау. Іі теапі поікіп§ аі а11 іо кіт, апсі еуегуікіп^ іп іке 
\уог1й Іог Еізреік. 8ке \уа8 уегу карру \укі1е ікіз Іогіпі^кі Іазіей, Ьесапзе зке 
касі Іоипсі а тап іо Іоуе. 

Веіп^ а зауа^е Ьу Ьігік зке іоок по ігоиЬІе іо кісіе кег Іееііп^з, апсі іке 
Еп^іізктап \уа8 атизей. \Укеп ке \уепі а\Vау Еізреік \^а1ке<і \уіік кіт пр іке 
кіИ аз іаг аз Нагкипсіа, уегу ігоиЬІесі апй тізегаЬІе. Тке Скаріаіп’з \^і£€ 
Ьеіп§ а ^оосі Скгізііап апсі сіізИкіп^ апуікіп^ іп іке зкаре о£ Ііізз ог зсапсіаі 
— Еізреік \уаз Ьеуопсі кег тапа^етепі епіігеїу — касі іоМ іке Еп^іізктап 
іо іеИ Еізреік ікаі ке луз з сотіп^ Ьаск іо таггу кег. “8ке із Ьиі а скіМ, уои 
кпо\у, ап5 І Іеаг а кеаікеп аі кеагі”, заісі іке Скаріаіп’з \уі£е. 8о а11 іке 
і\^е1уе тіїез ир іке кіИ іке Еп^іізктап, \^іік кіз агт гоїіпсі Еізреік’з \уаІ8І, 
їуаз аззигіпіЕ^ іке ікаі ке >УоиІс1 соте Ьаск апсі таггу кег, апсі Еізреік 
тасіе кіт рготізе оуєг апсі оуег а^аіп. 8ке \уері ііИ ке касі раззей оиі о£ зі^кі. 

Ткеп зке сігіесі кег іеагз апсі \уепі іпіо Коі^агк а^аіп, апсі заісі іо іке 
Скаріаіп’з \^і£е: “Не \у^і11 соте Ьаск апсі таггу те. Не паз §^оііе іо кіз о\уп 
реоріе іо іеП ікет зо.” Апсі іке Скаріаіп’з \^і£е зооікесі Еізреік апсі заісі: 
^Не \уі11 соте Ьаск...” Аі іке епй о£ і\уо топікз Еіікреік ^ге\^ ітраііепі, апсі 
'\уа8 ІОІСІ ікаі іке Еп^Изктап кай §опе оуєг іке зеаз іо Еп^іапсі, 8ке кпеуг 
\^кеге Еп^іапсі \уа8 Ьесаизе зке касі геасі Іііііе ^ео^гарку ргітегз, Ьиі о£ 
соигзе зке касі по сопсерііоп о£ іке паіиге о£ іке зеа, Ьеіп^ а НіИ^ігІ. Аз зке 
касі по ісіеаз о£ сіізіапсе ог зіеатЬоаіз, кег похіопз \уеге 8оте\укаі \уі1сі. Іі 
х^оиісі поХ кауе тайе іке Іеазі сіі££егепсе касі яке кееп регіесіїу соггесі, £ог 
іке Еп^іізктап касі по іпіепііоп о£ сотіп^ Ьаск іо таггу а Нііі-^ігі. Не £ог^оі 
а11 аЬоиі кег Ьу іке ііте ке \уа8 Ьиііегйу-кипііп^ іп Аззат. Не \^гоіе а Ьоок 
оп іке Еазі а£іег\Vагсі, Еізреік’з пате сіій поі арреаг ікеге. 

непритомний 

доглядати 
суворий 
неприпустимість 

поведінка 
пропозиція 

а §геаі сіеаі 

іо \уіре оиі [\уаір] 
ипсіуііігесі 

['лБзіуІаігсі] 
зііепі І'заіЬпі] 
скоізе [Ноіз] 
іпіепііоп [іп'іеп|п] 
іо пигзе [пзіз] 

багато, велика 
кількість 

витерти, стерти 
нецивілізований 

мовчазн ий 
вибір 
намір 
доглядати 

(хворого, дитину^ 

ЬізреіЬ (сопііпией) 
іпігкі о£ зіігкі £еуег апсі іпйаттаііоп, іке Епгіізктап 
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Аі іЬе епй оГ іЬгее топіЬз ЬівреіЬ \Vа1ке(1 сіаііу іо Кагкипсіа іо 8ее і£ 
Ьег Еп^ІізЬтап \^^а8 сошіп^ аіоп^ іЬе гоасі. Іі §^ауе Ьег сошГогІ;, апй іЬе СЬар- 
Іаіп’з \^і£е йпсііп^ Ьег Ьарріег шои^Ьі іЬаі бЬе \уа8 деіііп^ оуєг Ьег “Ьаг- 
Ьагіои8 апсі тозі іпсіеіісаіе £о11у”. А ИШе Іаіег іЬе \уа1к8 сеазесі 1о Ьеір Ьіз- 
реШ, апб Ьег іетрег ^ге\у уегу Ьасі. ТЬе СЬарІаіп’з \уі£е іЬои^Ьі іі а рго- 
йіаЬІе ііше іо Іеі Ьег кпош іЬе геаі зіаіе о£ а££аіг8— іЬаі іЬе Еп^ИзЬтап Ьа(1 
опіу рготізесі ЬІ8 1оуе іо кеер Ьег диіеі — іЬаі Ье Ьасі пєуєг теапі апуіЬіп^, 
апсі іЬаі іі \уа8 ^УГ0I1^ апсі \уіск;е(1 апсі ітргорег о£ ЕізЬеіЬ іо іЬіпк о£ шаггіа^е 
\^ііЬ ап Еп^ІізЬтап \VЬо \уа8 рготізей іп таггіа^е іо а ^ігі о£ Ьіз о\уп 
реоріе. ЕізреіЬ заісі іЬаі а11 іЬіз \уаз сіеагіу ітроззіЬІе Ьесаизе Ье Ьай заісі 
Ье ІОУЄСІ Ьег, апсі іЬе СЬарІаіп’з \уі£е Ьасі, \УІіЬ Ьег о\уп Іірз, аззегіесі іЬаі іЬе 
Еп^ІізЬтап \уаз сотіп^ Ьаск. 

“Но^у сап \уЬаі Ье заісі апсі уоп заісі Ье ппігпе?”, азкесі ЕізреіЬ. 
“\¥е заісі іі аз ап ехспзе іо кеер уоп диіеі, сЬіИ”, заій іЬе СЬарІаіп’з 

\уі£е. 
“ТЬеп уоп ііесі іо те”, заісі ЕізреіЬ, '‘уоп апсі Ье?” 
ТЬе СЬарІаіп’з \уі£є Ьо\ує(1 Ьег Ьеай апсі заій поіЬіп^. ЕізреіЬ \^а8 зііепі 

іоо £ог а іііііе ііте, іЬеп зЬе \уепі оиі сіо\\гп іЬе уаііеу, апсі геіигпесі іп іЬе 
сігезз о£ а НіИ-^ігі. 

“І ат ^оіп^ Ьаск іо ту о\уп реоріе”, заісі зЬе. “Уоп Ьауе кіИесі ЕізреіЬ. 
Уоп аге а11 Ііагз.” 

Ву іЬе ііте іЬе СЬарІаіп’з \уі£е Ьасі гесоуегесі £гот іЬе зЬоск о£ іЬе 
аппоїшсетепі іЬе §ігІ Ьасі §опе. Апсі зЬе пєуєг сате Ьаск. 

Ноте Тайк 
1. Поясніть, які саме часи підкреслено в цьому тексті і чому їх вжито. 
2. Випишіть окремо речення з Ргезепі Рагіісіріе, і окремо з Оегиікі. 
3. Випишіть з першої і другої частини цього оповідання слова з негативними при¬ 

ставками (1І8-, ті8-, іт , ІП-, ип- та подайте слова, від яких вони походять. 
4. Випишіть з цього тексту всі прислівники та зазначіть, до якої саме категорії (часу, 

простору і т. ін.) вони належать. 

\У0ГЙ8 

зІі^Ьі [зіаіі] легкий, незначний зсапсіаі ['зкаепсії] бешкет 
£еуег [Тііуа] гарячка тапа^етепі управління 
іп£1аттаііоп запалення ['таепзсізтапі] 

[іп£І9'теі|п] епііге [іп'іаіа] весь, цілий 
іо гесоуег СОПЗСІОПЗ- прийти до пам'яті ЬеаіЬеп ['Ьіі(І9п] поганський 
пезз [гі'клуз 'коп|98- \уаІ8І [^еізі] стан 
піз] іо аззиге [о'Хпо] запевняти 

сооііе ['кпіИ] нулі, носій іо сігу [сігаі] осушити, витерти 
іо £апсу [Таепзі] уявляти іеаг [ІІ9] сльоза 
сІіЯ [к1і£] скеля іо зооіЬе [зпій] заспокоювати 
іо £1ее [£1іі] тікати ітраііепі [іт'реі£пі] нетерплячий 
топпіаіпеегіп^ лазання ^ео^гарЬу [с1зі'9§г9£і] географія 

[таппіз'піігід] ргітег ['ргаіта] елементарний під- 
іо оЬ|есі [аЬ'сізекі] заперечувати сопсерііоп[к9п'8ер]‘п] уявлення [ручник 
іо Ье еп^агесі бути засватаним паіпге ['пеіі^о] природа 

[іп'^еісізсі] зіеатЬоаі пароплав 
сіізсгеііоп [(ІІз'кгеХп] стриманість [зіііт'Ьопі] 
реі [реі] улюбленець поііоп [поп^п] уявлення 
реі пате пестлива назва іпіепііоп [іпЧеп|п] намір 
іо іаке а ігопЬІе турбуватись іо арреаг [9'рІ9] з'являтись 

[ігаЬІ] сот£огі ['клт£9і] заспокоєння 
іо Ьісіе [Ьаісі] ховатись ЬатЬагіопз варварський 
іо Ье атпзесі розважатись [Ьаі'ЬзегІ98І 

[9'т]иі2сі] іпсіеіісаіе [іп'сіеіікеіі] неделікатий 
зЬаре [^еір] Форма £о11у ['£о1і] божевілля 
£пз8 [£л8] галас іо сеазе [зііг] припиняти 
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ргоіііаЬіе ['ргзіііаЬІ] вигідний, слушний іо Ьо\у іЬе Ьеасі [Ьаи] схилити голову- 
зіаіе [зіеіі] положення ііаг ['іаіа] брехун 
ай'аіг [аТєз] справа зЬоск [,Гок] удар 
\уіскесі ['\УІкісІ] злий аппоипсетепі заява, оголошення 
ітргорег [іт'ргорз] хибний (з'паипзтапі] 
іо аззегі [а'зоіі] запевняти 

А Ьаи^Ь А Оау 
Кеер8 Діє Оос^ог А\уау 

ЬіШе Магу’8 ЕІГ8І Вау а<: йсЬооІ 
Іі \^а8 Шііе Магу’8 Бгзі (іау аі 8<ііоо1. “\¥Ьаі із уоиг пате?”, азкей іЬе 

уоип^ іеасіїег. “Ріеазе, та’ат, ту пате із Магу 8тіш”, ап8\^егес1 іЬе ІіШе 
|іг1 рготріїу. “Ап(і Ьо\у оМ аге уои, ту (іеаг &іг1?”, \^а8 іЬе пехі диезііоп. 
“Ріеазе, та’ат, І \Vа8 зіх Іазі ЬігіЬсІау.” ‘‘Апсі Ьо\у оМ (іо уои іЬіпк І ат?”, 
азкесі іЬе іеаАег а^аіп. “Ріеазе, та’ат, І (іоп’і кпо\у”, заій Магу, “І сап опіу 
соипі ир іо йГіу.” - 

А Уегу Мсе Уоип§ Мап 
А ^епііетап апсі а Іасіу \^еге іаїкіп^ іп а Ьиз. 
— Науе уои ^о1 апу сіїіїсігеп, Майат?, азкесі іЬе ^епііетап. 
— Уез, 8іг. І Ьауе опе Ьоу. 
— Із Ье а ^оосі Ьоу? 
— А уегу ^оосі Ьоу, іпсіеесі. 

— Воез уоиг зоп зтоке, Масіат? 
— N0, 8іг, Ье сіоез поі зтоке. 
— Воез Ье §о Іо іЬе аІеЬоизе? 
— N0, 8іг, Ье (іоез поі §0 \уііЬои1; те. 
— Ооез Ье соте Ьоте Іаіе? 
— N0, 8іг, Ье доез Іо Ьесі аГіег зиррег еуегу сіау. 
— Уоиг зоп із а уегу пісе уоип^ тап, Масіат. Но\у оісі із Ье? 
— Не із зіх топіЬз оИ, 8іг. 

А Сіеаг Ргоої 
Опе сіау а іеасіїег \уа8 §іуіп^ Ьіз сіазз а іеззоп оп іЬе сігсиїаііоп о£ 

іЬе Ьіоосі. То таке іЬе 8иЬ]ес1; сіеагег Ье заісі: ‘‘Но\у, Ьоуз, іоок Ьеге. И 1 
зіапсі оп ту Ьеасі, іЬе Ьіоосі, аз уои а11 кпо\у, \уі11 гип іо ту Ьеасі, апсі І зЬаіі 
§еі гесі іп іЬе {асе”. ТЬе Ьоуз а^геесі. “Но\у”, сопііпиесі іЬе іеасЬег, “\уЬаі І 
\уапі іо кпо\у із іЬіз; Ьо’су із іі іЬаі \уЬеп І зіапсі оп ту іееі, іЬе Ьіоосі сіоез 
поі гип іо ту іееі?” ТЬе Ьоуз а11 заі зііИ {ог а тотепі іЬеп опе Іііііе Іасі 
ЬеИ ир Ьіз Ьапсі апсі заісі: “РІеазе, 8іг, іі із Ьесаизе уоиг іееі аге поі етріу.” 

Вгиіаіііу 
Т\уо Іасііез іп а саг сіізриіесі сопсегпіп^ іЬе \уіпсіо\у, апсі аі Іазі саііесі 

іЬе сопсіисіог аз геіегее. 
“І{ іЬіз \уіпсіо\у із ореп”, опе сіесіагесі, “І зЬаІІ саісЬ соИ апсі \уі11 

ргоЬаЬІу сііе.” 
“И іЬе \уіпсіо\у із зЬиі”, іЬе оіЬег аппоипсе4, “І зЬаІІ сегіаіпіу зиі- 

{осаіе.” 
ТЬе сопсіисіог \уа8 аі а Іозз, Ьиі Ье \Уе1сотед іЬе \уогсІ8 о{ ап оісі тап 

\уііЬ а гесі позе \уЬо заі пеаг. ТЬезе \уогсІ8 ^уеге: “Еігзі ореп іЬе \уіпсіо^у, соп¬ 
сіисіог. ТЬаі \уі1і кіИ опе. Кехі, зЬиі іі. ТЬаі \уі1і кіП іЬе оіЬег. ТЬеп \у'е сап 
Ьауе реасе.” 
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А Уегу Ьоп§ Кооі 
Ап ІгізЬтап Ьай іЬе іооіЬасЬе, Ьіз сЬеек ^уаз 8\V0^1еп. Не \^еп1 1о іЬе 

(іепіійі’з іо Ьауе Ьіз іооіЬ ри11е(1 оиі. Не заі (іо\уіі оп ІЬе сЬаіг Ьиі Ье іЬои^Ьі 
іЬаі іЬе (іепіізі \\^а8 §оіп^ іо Ьигі Ьіш уегу тисЬ, зо Ье йі(і поі ореп Ьіз тоиіЬ 
аі; а11. Зееіп^ іЬіз іЬе (іепіізі ргіскесі Ьіз ІЬі^Ь \уііЬ а ріп. ТЬе тап ореп€<і 
Ьіз тоиІЬ іо сгу оиі, апй іЬе йепіізі риііесі оиі іЬе ІооіЬ. 

“Іі (іій поі Ьигі зо тисЬ аз уои іЬоп^Ьі, сіісі іі?”, іЬе (іепіізі азкесі. 
“N0, іі сіісі поі”, апз\У€ге(і іЬе ІгізЬтап, рпіііп^ Ьіз Ьап(і оп іЬе зроі 

\уЬеге Ье \уаз ргіскесі. “Виі І пєуєг іЬои^Ьі іЬаі іЬе гооі о£ ту іооіЬ у^'єпі 
(іо\уп зо £аг аз іЬаі.” 

Веїоге Ній Тіте 
Опе (іау а іііііе Ьоу луаз зііііп^ оп іЬе (іоогзіер, іоокіп^ уегу засі \у’Ьі1е 

іЬе оіЬег (Ьі1(ігеп \уеге ріауіп^ іпзісіе іЬе Ьопзе. 
“\УЬу (іоп’і уои ^о іп апсі ріау \уііЬ іЬе оіЬегз?”, азкесі іЬе іаіЬег. 
“І тизіп’і”, \уаз іЬе геріу. “І ат ^оіп^ іо ріау іЬе ЬаЬу іп іЬе ріесе, 

апсі І ат поі Ьогп уеі.” 

Егот іЬе Егуіп^-Рап іпіо іЬе Еіге 
Іі \^аз іп зиттег, іп ап Ьоіеі, апсі іЬе ЬаЬу, Ьеіп§ \уагт апсі £геііи1, 

сгіесі. 
“Тиі, іиі, ^уе сїаппоі сіізіигЬ оиг пеі^ЬЬоигз іЬіз \уау”, іЬе Іопсі іаіЬег 

заісі, іакіп^ іЬе сЬіІсі іп Ьіз агтз. “Ьеі те зіп§ уои іо зіеер, ту іііііе опе.” 
Не Ьедап зіп^іп^, апсі зігаі^Ьі а\^ау сате а кпоск аі іЬе сіоог апсі а 

таісі епіегесі іЬе гоот. 
“ТЬеге із а зіск іасіу пехі сіоог, апсі іГ іі’з аіі іЬе зате іо уои, \уоиІсі уои 

тіпсі іеіііп^ іЬе ЬаЬу сгу іпзіеай о£ зіп^іп^ іо іЬ” 

Тіі іог Таі 
А роог сііітпеу-з\уеерег'з зоп опсе епіегесі іЬе зЬор оГ а гісЬ Ьакег £ог 

а і\уор€ппу 1оа£. ТЬе 1оа£ зеетесі іо Ье уегу зтаїі іпсіеесі, апсі іЬе Іасі ге- 
тагкесі іо іЬе Ьакег іЬаі Ье сіісі поі іЬіпк іі \\?^аз £и11 \^еі§Ьі. 

“Nеуег тіпсі”, апз\уегесі іЬе Ьакег, “уои ''^іИ поі Ьауе зо тиск іо саггу.” 
“Тгие”, \^аз іЬе іііііе Ьоу’з геріу, аз Ье ріасесі а реппу оп іЬе соипіег 

апсі іигпесі іо іеауе іЬе зЬор. 
ТЬе Ьакег саііесі Ьіт Ьаск зауіп^ іЬаі Ье Ьасі поі ^іуєп Ьіт топеу 

епои^Ь. 
“Кєуєг тіпсі”, геіигпесі іЬе Ьоу, ‘уои \^І11 поі Ьауе зо тиск іо соипі.” 

Саи^Ьі 
А Ье^^аг, шЬо Ьасі ігіесі тапу \уауз £ог іпсгеазіпг Ьіз Ьпапсез, аі іазі Ьіі 

оп іЬе ріап іо Ье сіитЬ. А ^епііетап, \VЬо ^Vа8 раззіп^ Ьу, кпеVV іЬе Ье^^аг Ьу 
зі^Ьі, апсі ^оіп^ ир іо Ьіт, зисісіепіу азкесі. “Но\у 1оп§ Ьауе уои Ьееп йитЬ?” 

ТЬе Ье^^аг \уаз іакеп ипа\уаге8. Не диііе Іог^оі аЬоиі Ьіз сіесізіоп поі 
іо зреак апсі ап8\уегес1 диіскіу: “Еуєг зіпсе І \уа8 а ЬаЬу.” 

0£ Тііуо Еуіій СЬоойє іЬе Еєййєг 
А ^епііетап іп опе о£ іЬе \\^е8Іегп Зіаіез о£ Атегіса Ьасі і\уо зопз. Не 

\уа8 уегу іопсі о£ іЬет Ьиі Ье 8Ьо\уе(1 Ьіз 1оуе ипГогіипаіеіу Ьу Іеіііп^ іЬе 
Ьоуз ^о іЬеіг о\уп шау, апсі ^іуіп^ іЬет \уЬаіеуег іЬеу \уапіей, зо іЬаі іЬеу 
\уеге иііегіу зроііесі. 

ТЬеге \^еге іЬгеаіепіп^з оГ ап еагіЬ^иаке пеаг іЬеіг іо\уп, апсі іп аіагт 
іЬе СІЄУОІЄСІ іаіЬег зепі о£Г Ьіз ргесіоиз Ьоуз іо а ігіепсі іп Ке\^ Уогк. ТЬіз 
Ігіепсі \^а5 VVІ11іп^ іо сіо тиск £ог іЬе аіагтесі рагепі, апсі іЬе іоіегаіесі Ьіз 
ігліЬІезоте ^иезіз £ог 8еVега1 сіауз Ьиі \уе тау іисі^е оГ іЬе ріеазиге іЬеіг 
сотрапу аІРогсіесі Ьіт Ьу а іеіе^гат \уЬіск Ье зооп зепі іо Ьіз тгіепсі зауіп^: 
“Еог Сооіпезз заке, зепсі из іЬіз еагіЬ^иаке апсі Іеіск Ьаск іЬе Ьоуз.” 
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ТЬеге І8 8от€ІЬіп§ аЬоиі іЬе ЬгоіЬегЬоосЗ о£ теп. А уоип§ тап \\г1іо 
г€8І(1е8 іп іЬе 8иЬигЬ8 касі 1гоиЬ1е8 \уііЬ ЬІ8 саг апсі аі тісІпі^Ьі ЬаН £аі1ей іо 
аггіуе Ьоте ГгапІіС; ЬІ8 \уі£е 8епі \уіге8 іо 8Іх сіозезі їгіепйз азкіп^ аз іо іЬе 
\уЬегеаЬоиІ8 о{ Ьег роог (Іеаг ЬизЬаїкІ. 

N0x1 тогпіп§ зЬе гесеіуесі зіх тгез: “ІоЬп із зрепсііп^ іЬе пі^^Ьі аі ту 
Ьоте.” 

ТЬе ЬіШе Оаг1іп§:8 
ТЬе 1айу о£ іЬе Ьоизе \^а8 епіегіаіпіп^ Ьег рагіу \^Ь€П іЬе раііегіп^ о£ 

ііпу £ееі \>га8 пеагсі оп іЬе зіаігз. ЗЬе гаізесі Ьег Ьаіісі £ог зііепое. “НизЬ”, зЬе 
заі^ 5о£і1у, “іЬе сЬНсігеп аге ^оіп^ іо сіеііуег іЬеіг доосіпі^Ьі тезза^е. Іі аІ\уау8 
^іуєз те зисЬ а £ее1іп§ о£ іепЗегпезз іо Ьеаг іЬет. Ьізіеп.” ТЬеге \у а8 а тотепі 
о£ зііепсе, ап(1 іЬеп а зЬу уоісе заісі: “Матта, \\^і11у Ьаз £оип(1 а Ьес1Ьи§.” 

ТЬе Сгепегаііоп 
А іеасЬег \уаз ігуіп^ іо зЬо\у Ьег риріїз іЬе (іап^ег агізіп^ £гот саійііп^ 

соМ. 
“І Ьасі а (іеаг Іііііе зеуеп-уеаг-о1(1 перЬе\^”, зЬе сіесіагесі, ‘‘\уЬо іоок Ьіз 

пе\у з1е(і оиі іп іЬе зпо\у. Не саіі^Ьі а Іііііе соШ апсі іЬои^Ьі поіЬіп§ о£ іі. 
ТЬгее сіауз Іаіег іЬаі соїсі сіеуеіоресі іпіо рпеитопіа.” ТЬе іеасЬег сігіесі Ьег 
іеагз ууііЬ а ііпу Ьапс1кегсЬіе£. “Ап^ \уііЬіп а \уеек ту сіеаг іііііе зеуеп-уеаг- 
оШ перЬеуу \уа8 сіеасі.” 

ТЬеге \уа8 зііепсе іп іЬе сіазз. ТЬеп іір зЬоі іЬе Іііііе гі^Ьі Ьапсі: 
“ТеасЬег”, заісі а сіеаг уоісе, “ап(1 \^Ьеге із Ьіз п€\у зіесі? Мау І Ьауе іі?” 

СотрИтепій а НипйгеЛ Уеагй А^о 
“\Уои1(1 уоп Ііке а Іоск о£ ту Ьаіг?”, азкесі а ^аііапі оісі ЬасЬеІог а 

зріпзіег \уЬо Ьасі Ьееп а Ьеапіу тап у уеагз а^о. 
“\¥Ьу с1оп‘і уои оіїег те уопг \уЬо1є \уі??”, геіогіесі іЬе іасіу тоскіп^іу. 

ТЬе ЬасЬеІог заісі \уііЬ ісу сіізсіаіп: “Уои аге уегу Ьіііп^, Масіат, сопзісіегіп^ 
іЬаі уопг іееіЬ аге тасіе о£ рогсеїаіп.” 

РесиІагШев о£ 8іп§ег8 
“Уосаіізіз Ьауе і\уо тагкесі респіагіііез.” 
\¥Ьаі аге іЬеу?” 

“ТЬозе \уЬо сап 8Іп§ Ьауе іо Ье соахесі іо зіп^, апсі іЬозе \^Ьо сап’і 8Іп§ 
Ьауе іо Ье соахесі іо зіор.” 
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Невизначений і 
наказовий способи 

Дієслово в З особі 
одн. 

2 особа одн. 

іо 1іауе, іо Ье 

Артиклі 
а, ап, ІЬе 

тисЬ. — тапу 
Ііиіе — іеіу 

Множина 

Прикметники 

Великі літери 

Рід іменників 

Займенник 
опе 

іЬіз — іЬезе 
іЬаі — Шо8е 
іЬеге І8 
Шеге аге 

ГРАМАТИЧНИЙ КОМЕНТАР 

Лекція І 

В невизначеному способі (іпііпіііує) перед дієсловом ставиться 
часточка “Іо” (Іо геай, іо ’иггііе). В наказовому способі (Ітрегаііув) 
для другої особи “іо” відпадає (Ееайї Т7гііе!). 

Дієслово змінюється тільки в третій особі однини теперішнього 
(невизначеного) часу (Ргезепі Іпйеііпііе Тепзе), дістаючи закінчення 
“з” (Ье геасіз, зЬе тугііез). В сучасній англійській мові у відмінюванні 
дієслова зовсім немає другої особи однини; отже всім, навіть твари¬ 
нам, англійці кажуть ,.ви“. 

Допоміжні (тобто такі, що утворюють складні часи і способи) 
дієслова То Ьауе — „мати" і То Ье — „бути" різняться від інших дієслів у 
своїй відміні (То Ье в 1 особі одн. — ат, в З ос. одн. — із, в усіх ос. 
мн, — аге, То Ьауе в З особі одн.— Ьаз). Теперішній час від дієслова 
„бути" — „є" в англійській мові ніколи не пропускається. Речення 
,,книжка добра" треба перекладати ,,книжна є добра" = із еооЬ. 

В англійській мові існує два артиклі: невизначений артикль 
(ІікіеїіпіТе АгТісІе) "а” або "ап”; визначений (ВеііпіТе АгТісІе) — "ТЬе”. 
,,А" вживається перед наступними приголосними (а Ьоок), “ап” перед 
голосними (ап епдіпеег); невизначений артикль не має множини (а 
Ьоок — Ьоокз), тобто його просто відкидають. Визначений артикль 
у множині не змінюється (ТЬе Ьоок — ТЬе Ьоокз). Визначений артикль 
означає відому особу або річ, невизначений — вживається для означен¬ 
ня одного предмету з ряду йому подібних або вживається як числівник 
„один". 

В англійській мові існують окремо прислівники, які відбивають 
конкретну кількість (множину) — тапу Ьоокз ; іету Іеззопз — багато кни¬ 
жок; мало лекцій, і прислівники, які відбивають абстрактну кількість 
(однину) — (шисЬ іпк; ІіТТІе туогк — багато чорнила; мало роботи). 
‘‘ЬіТТІе” і "їе\у” мають в собі поняття заперечення (поТ тпсЬ, пої 
тапу), тоді як вирази “а ИТТІе”, “а !е\у” мають характер ствердження, 
означаючи ,,трохи, дещо, щось". 

Множина (Ріигаї) іменників твориться в англійській мові за до¬ 
помогою закінчення "з” (Ьоок — Ьоокз). Див. лекцію 8. 

Прикметник (АЦіесііуе) ставиться перед іменником, але після 
артикля {а Ьі? Ьопзе) і не змінюється ні в роді, ні в числі, ні у відмінку. 

З великої літери пишуться власні імена і прикметники, щб похо¬ 
дять від них (Бп^ІізЬ, Пкгаіпіап), назви місяців і днів, займенник ,,я" 
(І), а також назви граматичних категорій і заголовки. 

Лекція 1і 

В англійській мові є три роди: чоловічий, жіночий та середній. 
До чоловічого роду належать іменники, що означають назви осіб чо¬ 
ловічого роду, до жіночого-назви осіб жіночого роду; до середнього 
роду належать іменники, що означають назви тварин, неживих речей 
та уявних понять, а також назви осіб, коли стать не визначається. 

Для уникнення повторення в сусідніх реченнях одного і того ж 
іменника вживають займенника ‘‘опе”; ТЬіз із а Іоп^ репсії апсі (Ьаі; 
із а зЬогі опе. 

Вказівні займенники (Ветопзігаїіуе Ргопоипз) ’ЧЬіз” — „цей" і 
"іЬаі;” — „той" мають у множині с(зорму “іЬезе”, “Шозе”. 

Для констатації існування десь тих чи інших речей вживають спе- 
ціяльний вираз ’ЧЬеге із” або ’ЧЬеге аге”, при чому речення будується, 
звичайно, за таким зразком: 1— ТЬеге із (іЬеге аге), 2— що, З— де: 

ТЬеге із ап ЕпдІізЬ Ьоок іп ту Ьоок-сазе. 
ТЬеге аге тапу Ьоокз оп іЬаІ: іаЬІе. 
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Відповідь 

Сап, тау, тизі 

Родовий відмінон 

Ю 4о 

Кількісні числівники 

Прислівники 
місця 1 часу 

Відмінки 

Порядкові 
числівники 

Не ввічливо відповідати на запитання тільки словами “Уез'* і 
”N0” Треба також повторити підмет і присудок запитання: 

Аге іЬеу зіисіепіз ? — Уез, Піеу аге ( — N0, іЬеу аге поі). 
Науе уои ЕпдіізЬ Ьоокз ? Уев, І Ьауе ( — N0, 1 Ьауе поі). 
“Сап”, “тау”, “тизі” належать до числа неповних або недо¬ 

статніх (Веіесііуе) дієслів, тобто таких, що не мають тих чи інших форм 
особи або часу. Згадані дієслова не мають інфінітиву з часткою “іо" 
і не дістають закінчення “з” в третій особі однини (Ье сап. зЬе тизі, 
і т. ін.). 

В той час як “сап” і ‘ тау” крім теперішнього мають і минулий 
час (сопісі, тідЬі;), “тизі” має виключно теперішній час (див. лекції 12,21). 

“Сап” відображає фізичну можливість (І сап зреак Еп^іізЬ), 
тоді як “тау” визначає юридичну можливість, дозвіл (Мау І зтоке'?)- 

Дієслова в інфінітиві, що слідують за “сап”, “тау” і “тизі” не 
потребують часточки “Іо” (І тизі Іеагп Епд ІізЬ. І сап зреак Пкгаіпіап 
І тау епіег ІЬіз гоот). 

Родовий відмінон в англійській мові твориться за допомогою, 
прийменника “оі” (див, лекцію 8): ТЬе Ьоок оГ ту ЬгоІЬег. 

Лекція 111 
Заперечні і питальні речення творяться за допомогою особової 

форми дієслова “Іо сіо” і інфінітиву (без часточки “іо”) головного 
дієслова: Оо уои зреак ЕпдІізЬ? І сІо поі (ЦопЧ) Ііке ІЬіз Іотуп. 

У відповідях і заперечних реченнях дієслово “Іо (Іо” є самостійно 
відмінюване дієслово: Во уои зреак Егепсії ? Уез, І (іо, або N0, 1 
(іоп’І. 

Запитання із займенниками “туЬо” і “’лгЬаІ” (в називному від¬ 
мінку І) не потребують допомоги дієслова “Іо <іо”: ІІУІіо геаііз Оегшап 
(уєИ? \У1іаІ ІаІІз оп ІЬе йоог ? 

. Лекція IV 
Кількісні числівники (Сагсііпаї йитЬегз) від 13 утворюються за 

допомогою закінчення “-іееп", що додається до показнина одиниць, 
який замінюєіьсй лише в 13 (іЬігІееп) і 15 (йііееп). 

Числівники, що відображають десятки, творяться від двадцяти 
за дапомогою закінчення “Іу”, яке додається до показнина кільности 
десятків із зміною 4х лише в 20 (Ітуепіу), ЗО (ІЬігіу), 40 (Іогіу) і 50 (йііу). 

В означенні двох і більше сотень слово “Ьипсігесі” не вживаєть¬ 
ся в множині (Ітуо Ьипсігесі, іЬгее Ьипсігесі); проте без поназкика ніль- 
кости Сотень “Ьипсігесі” дістає закінчення “з” (Ьипсігесіз оі Ьоуз, ІЬои- 
запсіз ої реоріе). Те саме стосується ,,тисяч", ..мільйонів" тощо. 

Прислівники місця ставляться на кінці речення. Прислівники часу 
вживаються на початку речення або в кінці його, але тоді прислівник 
місця мусить стояти перед прислівником часу. 

За певними винятками мажна вважати, що прийменник ,,оГ' до¬ 
помагає нам творити родовий, а прийменник “Іо” — давальний від¬ 
мінок. 

Орудний відмінон в англійській мові передається за допомогою 
прийменників “-«тіІЬ” (для неживих істот) — 1 тугіїе -^ІІЬ а реп і “Ьу”, 
коли мова іде про особу (див. лекцію 9). 

Лекція V 
Порядкові числівники (Ог(ііпа1 йишЬегз) творяться за допомо-» 

гою закінчення — “ІЬ”, доданого до кількісного числівника, крім 1, 
2, З, (ІЬе їігзі, іЬе зесоп(і, іЬе ІЬігсі) і тих, де випадає “е” (9 — ІЬе 
піпІЬ). Нільнісні числівники, що закінчуються на “ує” змінюють це на 
“Г” у порядкових числівниках (ііує — ПЇІЬ, ітуєіує — 1\уе1ІІЬ). 
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Безособові дієслова 

Правильні і 
неправильні 
дієслова 
Разі, Іпйеііпііе 
Тепзе -й, -Є(1 

- іей 

Подвоєння^ 
приголосної 

Йіа 

Регзопаї Ргопоипз 

Дієприкметнин і 
дієприслівник тепе¬ 
рішнього часу 

Порядкові числівники, ІДО походять від кількісних числівників із 
закінченням “-іу” (іто^епіу, ІЬігіу еіс.) мають закономірний пепехід 
— “у” (після приголосного) в — ,,іе“ (І-ТО-еііиеІЬ, ШігііеіЬ). 

Явища природи (іде дощ, сніг, грім гремить тощо) передаються 
через безособову сборму — третю особу середнього роду: іі гаіпз, іі; 
8пот?8, іі іЬипйегз. 

В англійській мові одне й те ж слово дуже часто вживається як 
іменник і дієслово, напр. гаіп означає ,,дощ“ і ,,іде дощ", ’игогк — „ро¬ 
бота, праця" і ,,робити, працювати", апзлег — ,.відповідь" і ,,відпові¬ 
дати", \\га1к — ,,прогулянка" і,,гуляти, ходити пішки" тощо. Рідше одне 
й те ж слово вживається як іменник і прикметник (ігоп-,,залізо" і 
,,залізний"). 

Лекція VI 

В англійській мові існують правильні і неправильні дієслова. В 
той час як останні утворюють основні форми цілком своєрідно (див. 
таблицю неправильних дієслів), правильні дієслова в минулому (невиз- 
наченому) часі (Разі Іпсіеііпііе Тепзе) дістають закінчення -й або -ей, 
додане до основи дієслова (напр зтоке-й, т^огк-ей). Закінчення -“ей" 
вимовляється як (ій), якщо саме дієслово закінчується на "й” або "і" 
(І луапіей ['\уап1;і(і]). В решті випадків це закінчення вимовльяється як 
[і, й] (І Іоокей [Іикі]). 

Дієслова з "у” і попереднім приголосним на кінці дістають за¬ 
кінчення "Лей” (зіийу — зіийіей), де “у” переходить в ,,іе", так само як 
і в теперішньому часі (див. V.). 

Дієслова, що мають коротку голосну (Ьед), або що закінчуються 
на "г” з наголосом на останньому складі (рге'Іег) дістають в минулому 
невизначеному часі подвоєння приголосного (Ье^дей, ргеїеггей). Дієслова 
із закінченням "1” подвоюють його в минулому часі незалежно від на¬ 
голосу (Тгауеі — ігамеііей, сотреі — сотреііей). 

Зберігаючи функцію дієслова, щ;о творить питальні і заперечні 
речення, “іо йо” дістає в минулому (невизначеному) часі форму "йій": 

Вій уои зее Ьіт уезіегйау ? Уез, І йій (N0, І йій поі). 
Особисті займенники (Регзопаі Ргопоипз) в англійській мові, як 

і в українській, відмінюються, хоч форма давального і знахідного 
відмінків тут збігаються. Проте, займенники в родовому відмінну (Роз- 
зеззіуе Оазе) через свій прикметниковий характер, що позначається 
постановкою їх перед іменниками (завжди без артикля І) набули в анг¬ 
лійській мові назви ,,присвійних прикметників" (Роззєзвіу’є Айієсііуєз). 

NотіпаіІVе Сазе 
І -—я ту 

Роззеззіуе Сазе 
— мій, моя, моє, мої 

Оаііуе апй Ассизаііуе 
те — мені, мене 

Ье — він Ьіз — його Ьіт — йому, його 
зЬе — вона Ьег — її Ьег — їй, її 
іі. — воно ііз — його іі — йому, його 
ТУЄ — ми оиг — наш,.. а,.. е, . . і из — нам, нас 
уои — ви уоиг — ваш,.. а,.. е, . .і уои — вам, вас 
іЬеу — вони іЬеіг X 1 іЬет — їм, їх 

Лекція УП 
Дієприкметнин і дієприслівник теперішнього часу (Ргезепі Раг- 

іісіріе) утворюється через додавання до інфінітиву дієслова (без час¬ 
точки "То”) закінчення "Лпд”. Якщо дієслово в інфінітиві закінчується 
на "е”, то це кінцеве "е” відпадає (тугіїе — тугіТіпд — той, що пише, 
пишучий). Це правило не стосується дієслова "То Ье” (Ьеіпд). 

В односкладових дієсловах кінцевий приголосний, перед яким 
стоїть короткий голосний, подвоюється. Це саме відбувається і в бага- 
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Ргезепі Сопііпиоиз 
Тепве 

Минулий час 
дієслів 

1о Ьауе, іо Ье 

Родовий відмінок 
Норманська форма 

Саксонська форма 

Саксонська форма 
множини 

Множина іменників 
-Є8, після 

-сЬ, -вЬ, -88, -X, -о 

-Іе, -УЄ8 

-1Ї8, ООЇ8, -ГІ8 

-У, ІЄ8 

тоскладових дієсловах, коли наголос стоїть на останньому складі, або 
коли дієслово кінчається на “1” (гип — гиппіпг, ігауеі — ІгауеПіпг). 

Закінчення “-іе” в основній формі (іо йіе, То Ие) переходить в 
Ргевепі, Рагіісіріе в “у” ((іуіпд, Іуіп^). 

Теперішній тривалий час (Ргевепі Сопііпиоиз Тепзе) твориться 
за допомогою особової форми допоміжного дієслова “Іо Ье” в тепе¬ 
рішньому невиЗначеному часі + Ргезепі Рагіісіріе основного дієслова 
(І аш. туогкіпд і т. д.) 

Якщо тепрішній невизначений час (Ргезепі Іпсіеііпііе Тепзе) — 

“І зтоке” відображає якусь дію, взагалі абстрактно,теперішній тривалий 
час (Ргезепі Сопііпиоиз Тепзе) — ,,І ат зтокіпе” відбиває конкретну 
дію, обмежену даним відрізком часу, тобто визначає ,,я зараз курю". 

Тривалу форму не можна творити для: 
1) допоміжних дієслів (крім “Іо (іо”, коли воно має значення головного 

дієслова); 

2) дієслів, що передають дію наших органів почуття (Іо зее, Іо Ьеаг і 
т. ін.): 

3) дієслів, що висловлюють почування (Іо ІОУЄ, Іо Ьаіе і т. ін.). 
В англійській мові всі часи в активі й деякі в пасиві мають від¬ 

повідні тривалі форми (див. таблиці часів). 

Лекція VIII 

Дієслова ‘‘Іо Ьауе”, ‘‘Іо Ье”, як і решта допоміжних дієслів, є 
неправильними. Так само, як і теперішній час, минулий час цих дієслів 
утворюється неправильно. 

- ‘‘То Ьауе” має в Разі ІпЬеІіпіІе Тепзе загальну форму “Ьа(і”, 
‘‘Іо Ье” має в минулому невизначеному часі форму ‘‘луаз” для однини 
і ‘‘туеге” для множини. 

Загальною ознакою родового відмінку {‘‘Роззеззіуе Сазе”), що 
відповідає на питання ,,чий, чия, чиє” в англійській мові є прийменник 
“оі” (ІЬе Ьоизез оГ ІЬе сіїу). Ця форма зветься ,,норманською”. 

Для живих істот, а також для мір ваги, віддалення і часу поряд 
з “оі” вживається й апостроф -1- ‘‘з” (ту зізіег’з ^агсіеп — ІЬе гагтіеп 
оі ту зізіег — сад моєї сестри; ап Ьоиг’з \уогк — робота на одну го¬ 
дину і т. ін.), а в множині лише апостроф (уоиг рагепіз’ соїіаее — бу¬ 

динок ваших батьків, Іеп тіїез’ сіізіапсе — десять миль віддалі тощо). 
Ця форма зветься саксонською. 

Множина іменників, що твориться за допомогою зміни голос¬ 
ного (іооі — Іееі;, ІНОДІ й наступного приголосного (тоизе — тісе), 

або доданням закінчення— “еп” (ох — охеп),теж зветься саксонською 
(Захоп РІигаІ). Два слова —“зЬеер” і “Ьеег” в множині взагалі не зміню¬ 
ються. Зміна в правопис! слова “туотап” припадає тільки на другий 
склад, тоді ян зміна у вимові виникає і в першому складі: луотеп 
['\уітап]. 

Іменники з закінченням -сЬ, -зЬ, -зз, -х і біл^ьшість іменників з 
закінченням на ‘‘-о” дістають у множині закінчення ‘‘-ез” (сЬигсЬ-ез, 
ЬгизЬ-ез, СГ088-Є8, Ьох-е8, пе^го-ез). Це саме стосується і дієслів в тре¬ 

тій особі однини (ріпсЬ-е8, ЬгизЬ-ез, (ігезз-ез, соах-Є8, до-ез). 
в іменниках із закінченням “-І” або ‘‘-іе” ці ‘‘-І” або ”-Ге” пе¬ 

реходять в ‘‘-уєз” (ІЬіеі — ІЬієуєз, кпііе — кпіуез). 

В іменниках, що закінчються на -ооі, -її, -гі в множині не спос¬ 

терігається переходу ‘‘і ’ в “-уєз” (гооі — гооГз, сііїї — СІІЇЇ8, зсагі — 

зсагіз,), так само як і в “сЬіеІ” та “ЬапсікегсЬіеІ”. 
В іменниках із закінченням „-у” (з попереднім приголосним) 

це “у” переходить в “-іез” (Іасіу — Іатііез, сіїу — сіїіез, але Ьоу — 

Ьоуз). Див. V, VI. 
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Лекція IX 

Пасивна форма Пасивна форма дієслів твориться .за допомогою особової форми 
дієслів допоміжного дієслова “іо Ье” у відповідному часі + дієприкметник 

минулого часу (Рабі Рагіісіріе) відмінюваного дієслова (1 ат азкей Ьу 
іЬе іеасЬ,ег, іЬе зігкіепі т^аз азкесі уезіегйау). Див. лекцію 27. 

Дієприкметник - Разі Рагіісіріе правильних дієслів твориться аналогічно до ми- 
минулого часу нулого часу (додаванням до інфінітиву-(і або-ей). В неправильних дієс¬ 

ловах форма минулого часу і Разі І’агіісіріе часто не збігаються (див. 

таблицю неправильних дієслів — Ігге^иіаг УегЬз). 

Географічні назви Назви країн і міст пишуться без визначеного артикля, крім таких 
випадків, як іЬе Ркгаіпе, іЬе Оаисазиз (Навказ) іЬе Огітеа (Крим) і іііе 
Надие (Гаага). Назви річок і гірських пасм пишуться з визначеним 
артиклем : іііе ТЬатез, іЬе Впіерг, іЬе Саграііііап Моипіаіпз, іЬе Еоску 
Моипіаіпз (Скелясті гори). 

Дієслова, що вимагають після себе означення напрямку дії, не 
потребують прийменника “іо”, коли пряме доповнення (ВігесіЬ 0)есі), 
що відповідає на запитання ,,ного, що‘\ стоїть Після непрямого допов¬ 

нення (Іпйігесі; ОЬіесі), що відповідає на запитання „кому, чому" (І 
уои а Ьоок). Прийменник "іо” вживається, коли пряме доповнення слі¬ 
дує безпосередньо за присудком-дієсловом (І еіуе а Ьоок іо уои). 

Ступені 
порівняння 

Подвоєння 
приголосної 

тоге, іЬе тозі 

Ступенювання 
прислівників 

Лекція X 

Ступені порівняння (Ведгеез оі Сотрагізоп) творяться за допо¬ 
могою додання до всіх одно — і більшості двоскладових (із закінченням 
-у, -ОТУ, -ег, -1е) прикметників першого ступеня (Розіііує Веггее) — Іагде, 
зтаїі, еазу — закінчення -г або -ег в другому ступені (Оотрагаііуе 
Ведгее) — Іаг^е-г, зта11-ег, еазі-ег ("-у” тут, як і завжди після при¬ 
голосної, переходить в "-іе”) і-зі або -езі з визначеним артиклем в 
третьому ступені (8ирег1аііуе Ведгее) — іЬе іаг^е-езі, іЬе зтаіі-езі. 
іЬе еазі-езі. 

В прикметниках з короткими голосними наступний приголосний 
в другому і третьому ступені подвоюються (ЬІ&, Ьідг&ег, іЬе Ьіддезі). 

в багатоскладових і деяких двоскладових прикметниках другий 
ступінь твориться за допомогою слова “тоге” (тоге Ьеаиііїиі, тоге 
їатоиз), а третій — слова "тозі” з визначеним артиклем (іЬе тозі 
Ьеаиіііиі, іЬе тозі Іашоиз). 

Подібно до прикметників ступеніюються і прислівники (АйуєгЬз), 

що часто збігаються з першими по формі (напр. еагіу — ап еагіу 
аиіитп — рання осінь, Ье сотез еагіу — він приходить рано), або ут¬ 
ворюються доданням закінчення "-1у” до прикметника (сЬіеІ-Іу, геди- 
Іаг-Іу і т. ін.). 

В ряді прикметників і прислівників ступені порівняння творять¬ 
ся не за допомогою додання певних закінчень або слів, а шляхом нових 
СЛІВ: 

Неправильні ступені Розіііує Ое^гее Сошрагаііуе Оедгее 8ирег1а1іуе Оедгее 
порівняння доой 

\УЄІ1 

(прикметник) "І 
(прислівник) / 

Ьеііег ІЬе Ье8І 

Ьай (прикметник) ч 
Ьайіу 
ЄУІІ 

(прислівник) 1 
(прикметник) 1 

^огзе ІЬе ТУОГЗІ 

іП (прикм. і присл.)' 

Іііііе (прикм. і присл.) ІЄ88 іЬе Іеазі 

тисЬ 
тапу 

(прислівник) ■) 
(прислівник) / 

тоге іЬе то8і 

Деякі прикметники і прислівники творять паралельні ступені 
порівняння із зміною значення: 
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іЬап 

• ■ • 9.8 • • • 

ПОІ БО ... 98 

Чим . . . тим . . . 

Присвійні 
займенники 

Зворотні дієслова і 
зворотні займеннині 

Прийменник в 
запитаннях 

Гаїиге Іпсіеііпііе 
ТеП8Є 

о1(і оійег іЬе оИеаі 
про родичів: еісіег ІЬе еИеві 

^оЬп із оійег іЬап ^ате9 ^иі Реіег із ІЬе оМеві. 
Му ІаІЬег із оМ, ту ипсіе 8ат із Ьіз еМег ЬгоіЬег агкі аипі Магу їв 
Ьіз еійезі; зізіег. 

Іаіе Іаіег іЬе Іаіеві; 
про порядок: Іаііег іЬе Іазі (минулий) 

Уои соте Іаіег ІЬап уоиг Ігіепсіз Ьиі уои аге поі іЬе Іазі. 
Му Ьозот Ігіепсіз аге Реіег апсі ^оЬп; іЬе Іаііег Иуєз іп ВатЬег^ Іоо. 

пеаг пеагег іЬе пеагезі 
ІЬе пЬхі (наступний) 

ТЬе пеагезі туау іо іЬе зіаііоп із іЬгоидЬ ІЬе пехі зігееі. 
Кехі уваг аіі іЬе ипіуегзіііез •VVІ11 Ье ореп. 

Іаг ІагіЬег іЬе ІагіЬезі 
про порядок і час: ІигіЬег іЬе ІиііЬезі 

ТЬе ІагіЬезі Іагт із ііує тіїез атоау. 

Не дауе по ІигіЬег апзтуег. 

Щоб висловити зверхність, перевагу одного предмета перед 
другим вживаємо “іЬап”: 

І Ьауе тоге Ьоокз ІЬап сору-Ьоокз. 

Щоб висловити рівність двох предметів, вживаємо “аз . . . аз”: 
І ат аз оИ аз Ье із. 

Щоб висловити нерівність двох предметів вживаємо “поі зо.. аз”: 
І Ьауе ПОІ зо шапу сору-Ьоокз аз Ьоокз. 

„Чим . . . тим передається повторенням визначеного артик- 
ла з другим ступенем: 

ТЬе тоге Ье Іеагпз Еп^ИзЬ іЬе Ьеііег Ье ипсіегзіапсіз іі. 
Присвійні займенники в родовому відмінну мають дві фоми. Пер¬ 

ша форма, подана в лекції 6, відповідає українським займенникам 
„мій", „твій" тощо і вживається коли займенник стоїть перед іменни¬ 
ком, Друга форма в усіх особах, крім першої особи однини (тіпе) 
дістає закінчення “з” (“Ьегз”, “уоигз” тощо). Ця форма вживається 
коли займенник стоїть Після іменника або заміняє його подібно до 
займенника “опе”, але разом з особовою приналежністю: 

Ніз Ьоок із доой Ьиі тіпе із Ьеііег. 

\Уе ІОУЄ оиг соипігу, іЬе Атегісапз 1оуе іЬеігз. 

Лекція XI 

Зворотні дієслова (ЕеІІехіуе УегЬз) творяться за допомогою 
додання до звичайних дієслів зворотних займенників (Кеііехіуе Рго- 
поипз) — тузеїі, ЬітзеІІ тощо. 

Для другої особи в зворотних займєннках є дві форми: коли 
мова йде про одну особу — вживається займенник “уоигзеїі”, коли про 
декілька — “уопгзеїуез”. 

Зворотні займенники, що не слідують безпосередньо задієсловом 
означають ,,сам“: 

Не лугоіе іЬіз Іеііег ЬітзеІІ. 
І сап (іо іі тузеїі, уои пее(і поі Ьеір те. 

Специфічною для англійської мови є постановка прийменників 
в запитаннях на кінці речення; 

\УЬаІ Ьауе уои а реп Іог? 
Л^Ьеге аге уои коіпд іо ? 

Майбутній (невизначений) час (Риіиге Іпсіеііпііе Тепзе) творить¬ 
ся за допомогою модальних дієслів “зЬаІІ” і “туїИ”інфінітив основ¬ 
ного (без часточки “іо”): 
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зЬаІІ 

луіИ 

Ьесаиве, Гог 

ІЬегеІоге 

Матеріяльні 
іменними 

“ЗЬаИ” вживається в першій особі однини й множини (І зЬаІІ 
іо всЬооІ. \Уе зЬаІІ до іо сЬигсії), а також в другій особі множини 

в запитаннях (8Ьа11 уои до Іо іЬе іЬеаіге ?). 
В решті форм вживається “\^і1Г’ (Не \уіі1 Ье Ьизу. Уои \л'і11 соте 

іо из.) 
Коли у відповідній особі замість “зЬаИ” вживається “\VІ1І’’ 

(напр. І -«тШ до іо іЬе іЬеаіге), це означає не тільки майбутній час, 
але й настирливе бажання. Ноли ж, навпаки, замість “\уі1Г’ вживається 
“зЬаИ” (напр, Уои зЬаІІ поі зее іЬіз шап), — це означає також зобов' 
язання, наказ. 

Якщо підрядне речення пов’язується з головним сполучником 
або “іі”, то в цьому підрядному реченні замість майбутнього 

часу вживається теперішній: 
І зЬаІІ зреак іо Ьіт іі (\у1іеп) Ье сотев. 

“Весаизе” або “!ог” означає ,,бо“, ,,тому що“, ноли підрядне 
речення розкриває причину, наслідок якої подано'в головному реченні: 

Не саше Іаіе Ьесаизе (Іог) Ье Ьа(і тисЬ -итогк. 
‘‘ТЬегеГоге” означає ,.тому" і розкриває в другорядному реченні 

наслідок, причину якого подано в головному реченні: 
Не Ьасі тисЬ •«гогк апсі іЬегеїоге Ье сате Іаіе. 

Матеріяльними іменниками називаються такі іменники, частини 
яких при поділі зберігають всі свої характерні ознаки (вода, молоко, 
цукор). Перед матеріяльними іменниками, коли про іменник говориться 
загально, член ніколи не ставиться: 

Зидаг із злVееі. І Ііке тіїк. 
Ноли треба звеонути увагу на обмежену кількість матерії, ста¬ 

вимо визначений артикль “іЬе”: 
ТЬе тіїк іЬаі І ЬоидЬі уезіегйау туаз зоиг. 

Ноли мова йде про якусь точно не обмежену кількість матерії 
вживаємо вирази “зоте”, “апу” (див. XV): 

Оіує те зоте Ьгеай, ріеазе. 

Разі Ігкіеііпііе 
Тесзе 

Разі Сопііпиоиз 
Тепзе 

Заміна “тизі” в 
минулому і 

майбутньому часі 

іо зреак 

Лекція XII 

Разі Іпйеііпііе Тепзе вживається, в основному, в таких випадках: 

1. В оповіданнях про минуле; 
2. В зв'язку з минулими історичними подіями; 
3. Ноли дія закінчилась і час минув (уезіегбау, Іазі \Vеек, Іазі топіЬ, 

Іазі уеаг, іп іЬе уеаг 1812, ілуо (іауз адо і т. ін.). 
Минулий тривалий час (Разі Сопііпиоиз Тепзе) вживається в 

таких же випадках, ідо і Разі Іпсіеііпііе Тепзе, але показує, ідо дія від¬ 
бувалась в певний час (Уезіегйау аі 2 о’сіоск І туаз ріауіпд іЬе ріапо) 
або тривала певний час (Ьазі уеаг ї?:от РеЬгиагу ііИ Мау І -т^аз \уогкіпд 
аі а іасіогу). 

Тому що неповне дієслово “тизі” не має жодного часу крім 
теперішнього, то в минулому і майбутньому часах замість нього вжи¬ 
вається дієслово “іо Ьауе”, яке може виступати в значенні ,,мусіти“, 
але тоді, на відміну від своєї функції допоміжного дієслова, воно ви¬ 
магає після себе дієслова в інфінітиві з часточкою “іо”: 

І Ьасі іо до іо зсЬооІ уезіегсіау. 
І зЬаІІ Ьауе іо до іо зсЬооІ іо-тогготу. 

Дієслово “іо таке” з наступним об'єктом та інфінітивом без 
часточки “іо” має значення ,,примушувати": 

І таке уои \Уогк тисЬ. 
“То зреак” (розмовляти), коли є об'єкт, вимагає або “іо” або 

“\уііЬ”: 

Не зреакз ЕпдіізЬ. 
Не зреакз іо (шіЬ) Ьіз сЬіеІ. 
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Іо ІЄІ1 

Іо зау 

Іо Ье ІоМ 
Іо Ье заісі 

Риіиге 
іп іЬе Разі 

Узгодження 
часів 

Ргезепі Регіесі 
Тепзе 

“То іеіі” (говорити) не вимагає жодного прийменнина, але вжи¬ 
вається лише, коли є об’єкт — особа, якій говориться: 

І іоісі Ьіт Іазі; пелуз. 

“То зау” (казати) перед або після прямої мови звичайно не 
потребує жодного прийменнина, коли ж є об'єкт, то воно вимагає прий¬ 
менника “ю”: 

Не заісі: “Му ЬгоіЬег із йеасі.” 
Не заій. іЬаі Ьіз ЬгоіЬег туаз сіеасі. 
Не заісі 1о Ьег ІЬаІ; Ьіз ЬгоіЬег туаз сіеасі. 

Пасивна с{)орма ‘Чо Ье іоісі” означає ,,одержати наказ", а ‘Чо 
Ье заісі” — „вважатись за": 

Не із іоісі іо \\ггііе іЬіз ігапзіаііоп-йому сказано написати цей 
переклад. 

Не із заісі іо Ье а §оосі зіисіепі - кажуть, що він добрий студент. 

Майбутній час в минулому — зЬоиІсі, тлгоиісі (Риіиге іп іЬе Разі) 
вживається в зв’язку з так званим в англійській мові ,,узгодженням 
часів" (Зедиепсе оі Тепзез) (див. лекції 13, 14), коли майбутня дія, про 
яку сказано в минулому часі, також набуває с|аорми минулого часу (Не 
заісі іЬаі \Vе зЬоиІсІ Ьедіп оиі- \уогк іп а зЬогі ііте). До “зЬоиісі” і 
“-«гоиісі” стосуються ті ж самі правила, що й до “зЬаіі” і “туііі”. 

Лекція XIII 

Коли головне речення стоїть в теперішньому або майбутньому 
часі, підрядне речення може стояж в теперішньому, минулому, або 
майбутньому часі, залежно від змісту: 

Не зауз іЬаі іЬеу оііеп до іо іЬе іЬеаіге 
>1 І» І» >» »» V7еI1І ,, ,, 

») »» «» »» я ТV'111 до ,, 
Але так само як майбутній час в пов’язанні з минулим набуває 

(форми минулого часу, теперішня дія теж (формально перетворюється 
на минулу в підрядному реченні, коли в головному подається минулий 
час. Так, наприклад, коли в українській мові в реченні ,,він сказав, 
що вони часто ходять до театру" цілком можливе поєднання минулого 
часу з теперішнім, то в англійській мові наявність минулого часу в 
головному реченні тягне за собою обов’язково минулий час і в дру¬ 
горядному реченні: 

Не заісі ІЬаі іЬеу оііеп т\еаі іо іЬе іЬеаіге. 
Якщо ж ми хочемо передати речення: ,,Він сказав, що вони 

часто ходили (раніше) до театру", то тут ми вже користуємось давно¬ 
минулим часом (див. ХІУ). 

Виняток з цього правила узгодження часів становлять підрядні 
речення, що починаються словом “іЬап”, де, незалежно від того, що 
дієслово в головному реченні стоїть в минулому часі, може вживатись 
теперішній, минулий або майбутній час, залежно від змісту: 

1 ип(іегзіоо(і уои Ьеііег іЬап уои тіпсіегзіоосі те. 
І ип(іег8іоо(1 уои Ьеііег іЬап уои ипсіегзіапсі те. 
І ип(іег8іоо(і уои Ьеііег іЬап уои тлгііі єуєг ипсіегзіаікі те. 

Звичайно, всі ці правила стосуються тільки непрямої мови. 

Ргезепі Регїесі Теизе, що утворюється з особової сформи тепе¬ 

рішнього часу дієслова “іо Ьауе” -(- Разі Рагіісіріе відмінюваного дієс¬ 
лова, визначає недеталізоване минуле, або пов’язує минулий час з те¬ 
перішнім, тоді як Разі Тепзе (ІдсіеІіпііе і Сопііпиоиз) констатує минулу 
дію без зв’язку з сучасністю. 

1. Ргезепі Регіесі Тепзе вживається, коли час відбування дії в 
минулому не зазначенний П Ьауе зееп Ьіт аі сЬигсЬ.); 
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Ргезепі Регіесі 
Оопііаиоиз 

Разі; Регіесі 
ІпйеГіпіІе 

Разі РегТесІ 
Сопііпиоиз 

VVои1(і, изей 1о 

Утворення 
заперечень 

зоте, апу, попе 

Ргезепі Регіесі вживається в пов’язанні з прислівниками часу, 
що ще триває (1о-(іау. 1Ь.і8 у^еек, ІЬіз топіЬ., ІЬіз уваг, ^изі і т. ін.)« 

і Ьауе ПОІ зееп іііт ІЬіз \уеек. 
Не Ьаз іизі аггіуесі. 

3. Ргезепі Регіес часто відбиває сучасні наслідки якоїсь мину¬ 
лої дії: 

Му Ігіепсі Ьаз ПОІ соте Ьаск, Ь.е Ьаз ргоЬаЬІу тіззей 
ІЬе Ігаіп; 

4. Ргезепі Регїесі Тепзе вживається, коли дія або стан, які по¬ 
чались а минулому, тривають і тепер : 

І Ьауе ПОІ зееп ту Ігіепсі Іог тапу уеагз; 
б. Ргезепі Регїесі часто зживається в розмові — діялогу: 

— “Науе уои зееп ту пе\у Паї?” 
— ‘‘N0, І ЬаУе ПОІ. Науе уои §^оІ тапу гоотз ?” 

Ргезепі Регїесі Сопііпиоиз, що твориться в особової форми 
Ргезепі Регїесі дієслова “іо Ье” + Ргезепі Рагіісіріе основного дієс¬ 
лова ([ Ьауе Ьееп зтокіпе, Ье Ьаз Ьееп геасііпе), вживається в тих же 
випадках, що й Ргезепі Регїесі Іпсіеііпііе, але підноеслюе тривалість 
дії: 

То-йау І Ьауе Ьееп \уогкіп§ аі ту Еп^ИзЬ Іог ІЬгее Ьоигя. 

Лекція ХТУ 

Разі Регїесі Тепзе (давноминулий часі, що твориться за допо. 
могою особової форми дієслова “Іо Ьауе” в минулому часі -+- Разі 
Рагіісіріе відмінюваного дієслова, вживається для зазначення минулої 
дії, що передувала якійсь іншій, також минулій дії: 

ТЬе регїогтяпсе Ьасі аігеасіу Ьедип VУЬеп \уе аггіуесі. 
ТЬе Ьоизе Ьасі Ьееп оп Ііге Іог ап Ьоиг утЬеп іЬе Ііге- 
Ьгі^асіе саше. 

Проте, Разі Регїесі через свою громіздкість часто заміняється 
на звичайний Разі, особливо після прислівників ‘‘\уЬєп”,‘‘аз зоо п аз” 

і “аііег” : 
Му ІаІЬег ЬоидЬс ІЬіз Ьоизе аііег іЬе Іогтег оутпег сііесі 
(Ьасі сііесі), 
ТЬе Ьігсі Нету а\уау аз зооп аз іі зату (Ьасі зееп) из. 

Разі Регїесі Сопііпиоиз твориться з Разі РегІесГІпсІеІіпіІе дієс¬ 
лова “Іо Ье” (І Ьасі Ьееп) + Ргезепі Рагіісіріе відмінюваного д'Єслова. 
Цей час вживається як і Разі Регїесі Іпсіеііпііе, але він підкреслює 
тривалість дії: 

1 Ьасі Ьееп тугіїіп? ту Ігапзіаііоп Іог іууо Ьоигв \уЬєп 

Ье сате. 
“ІУ'оиІсі” вживається не тільки як Гиіиге іп іЬе Разі, але може 

поряд з виразом “изесі Іо” вказувати на повторність минулої дії. 
Заперечення утворюється з допомогою приростків СІІ8-, тіз-, іт-, 

ІП-, ип-. Перші два переважно вживаються при іменниках, тоді як 
“ип” — частіше виступає в прикметниках: 
ріеазиге — задоволення сіізріеазиге — незадоволення; 
Іогіипе — щастя, багацтво тізіогіипе — нещастя; 
роззіЬІе — можливий ітроззіЬІе — неможливий; 
Ігапзіїіуе — перехідний ішгапзіїіуе — неперехідний; (про дієс.) 
изиаі — звичайний ипизиаі — незвичайний 

Лекція ХУ 

Невизначені займеннини (Іпйеііпііе Ргопоипз) бувають стверд¬ 
жувальними, питальними і заперечними (зоте, апу, попе) і мають ха¬ 
рактер прикметників: 
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8оте(Ьіп^, апуІЬіпд, 
поІЬіпд 

зотеЬойу, апуЬойу, 
ПОЬоСІу: 80ШЄ0ПЄ, 

апуопе, по опе 

“апу” в стверджу¬ 
вальних реченнях 

опе 

еуегу 

еасЬ 

аіі 

8ите тап туаз Ьеге — якась людина була тут. 
(діуе ше 8оте паопеу, ріеазе — дайте мені трохи грошей. 
Науе уои апу'топеу ? N0, І Ьауе попе (І ЬауепЧ апу). 

Отже “зоте” вживається в стверджувальних, а “апу*' в питаль¬ 
них і заперечних реченнях, коли в останніх вже раз стоїіь заперечення. 
(В англійській мові неможливі двоє або більше заперечень в одному 
реченні.) 

Виїдезазначені займенники, пов'язані з словом “ІЬіпд” (зоте- 
іЬіп^, апуІЬіп^, поіЬіп^ — щось, дещо, нічого) означають вже самостійні 
слова, що стосуються неживих предметів: 

БотеіЬііпд тизі, Ье (іопе — щось*треба зробити. 
Науе уои доі апуіЬіпє — ви щонебудь дістали? 
І ітауе еоі поіЬіпд — я нічого не дістав. 

Подібні займенники, але пов'язані з словами “Ьойу” або “опе’. 
(зотеЬосіу, апуЬосіу, поЬосіу; зотеопе, апуопе, по опе — хтось, дехто, 
ніхто) стосуються живих істот: 

8отеЬо(іу (зошеопе) тизі. Ьеір — хтось повинен допо¬ 
могти мені. 
І8 апуЬосіу (апуопе) Ьеге? 
ТЬеге І8 поЬосіу (по опе) або іЬеге ізп'І; апуЬоЬу (апуопе). 

Отже, до похідних від “8оте” і “апу” стосуються ті ж правила- 
що й до основних слів. 

Проте,“апу” має більше функцій, ніж будьякий інший невизна- 
чений займенник. Крім того, що він вживається в питальних і заперечних 
реченнях, цей займенник (а також похідні від нього) може стояти в 
стверджувальних реченнях, але тоді він означає ,,перший-ліпший", 
„будьякий": 
Уои тау зее Ьіш аі апу ііте — ви можете побачити його у всякий час. 
Уои сап Таке апуіЬіп^ уои Ііке — ви можете взяти все, що ваііі подо¬ 
бається. 

АпуЬойу соиїй Ьеаг іі — кожний міг почути це. 
Апуопе кпотУБ ІЬІ8 тап — ножний знає цього чоловіка. 

Невизначений займенник "опе ’ стоїть самостійно в значенні 
,,один‘: 

Не соиМ поі гіVе те а Ьоок Ьиі 1 доі, опе !гот іЬе ІіЬгагу. 
“Опе” показує невизначену особу: 

Опе тизі іаке саге ої опе’з ЬеаІіЬ. 
В цьому випадну замість "опе” часто вживаються або особові 

займенники “'ує, уои, ІЬеу” або “реоріе”: 
Реоріе тизі іаке саге оі іЬеіг ЬеаІІЬ. 

“Опе” перед ім'ям означає ,,певний": 
Не теі опе Мг. Вготуп уезіегЬау = Не теі а сегіаіп 
Мг. Вгоуп уезіегйау. 

Лекція XVI 

Подібно до згаданого в попередній лекції займенника "апу” 

(В функції ,,перший-ліпший", „всякий", „будьякий") існує займенник 
“еуегу” (ножний), що в свою чергу творить похідні з словами “іЬіпд”, 
"Ьо(іу”, і “опе” (еуегуїЬіпд, еуегуЬосіу, еуегуопе). 

В той час як “еуегу” означає ноь..іий взагалі, займенник "еасЬ” 

означає ножний зокрема. 

Займенник "аіі” має подвійне значення, а саме: в однині він 
означає ,,все“ а в множині — ,,всі", в останньому випадну "аіі” пе¬ 
реважно вживається з визначеним артиклем, який стоїть після нього: 

АІІ із (іопе — все зроблено. 
АИ іЬе зіисіепіз іп оиг дгоир аге сіііідепі — всі студенти . 
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«^Ьоіе 

еіііїсг 

пеііЬег 

еііЬег ... от 

пеіШег . . . пог 

ЬоІЬ 

1;Ье 

оШег 
апоІЬег 

еасЬ оШег 
опе апоіЬег 

Іпіеггодаїіуе 
Ргопоиоз 

■^Ьо 

^^ЬісЬ 

\\^Ь.а1; 

Кеіаііуе Ргопоипз 

V^^Ь.0 

VРЬІСЬ 

тоЬаІ; 

“\\^Ьо1е” з визначеним артиклем — “ІЬе туЬоІе” означає ,,ціле“ в 
розумінні неподільної єдности (іЬе VVЬо1е (іау, Ше т^Ьоіе іатіїу), 

“ЕііЬег” означає „ножний з двох" або „обидва": 
І Ьауе і'йго арр1е5, уои тау Ьауе еііЬег — я маю два яблука, ви 

можете взяти одне з них; 
Оп еііЬег Ьапк оі іЬе гіуєг іЬеге І8 а іогезі — з обох берегів 

річки є ліс. 
“Nеі1;Ье^” означає „жодний з двох": 
ТЬеу ііауе Ьгоидіїї из і\уо Ьпокз Ьиі уге сап сЬоозе пеііЬег — 

вони принесли нам дві книжки, але ми не можемо вибрати жодної. 
"ЕііЬег” із сполучником ‘ ог” утворює вираз „або . . . або": 
Уои тоіП ^іує те еііЬег а Ьоок ог а петузрарег. 
"КеііЬег” із сполучником "пог” означає — „ані . . . ані . .": 
Не зреакз пеііЬег ЕгепсЬ пог Оегтап. 
"ВоіЬ” означає ,,обидва" (як один, так і другий) у неподільній 

єдності (ВоіЬ 'Ье ЬизЬапсі апсі іЬе ууііе луєгє уегу діасі іо зее іЬет)‘ 
в той час як "іЬе і\уо” також означає ,,обидва", але без підкреслення 
цієї єдности (ТЬе і\УО ІгіепЬз \уеге аі іЬе сопсегі). 

"ОіЬег” означає „інший" (\Уе Ьауе зоте топеу, оіЬегз Ьауе 
попе), ‘-апоіЬег” означає ,,другий за порядком, іде один" (\Уе Ьауе 
доі а Ьоок Ьиі \уе дуапі іо Ьауе апоіЬег). 

"ЕасЬ оіЬег” або "опе апоіЬег” означають „один одного": 
^Уе Ьауе поі зееп еасЬ оіЬег їог а Іопд ііте. 
Вищезгадані займенники, в сполученні з певними словами, тво¬ 

рять своєрідні вирази (див. Nоіез 1, 2—16). 

Лекція XVII 

Запитальні займенники (Іпіегго^аііуе Ргопоипз) в основному 
заміняють живі або неживі предмети (особи або речі), а також якості 
дії тощо. 

“\УЬо” — ,,хто" (родовий відмінок — "туЬовє”, давальний — 
"туЬот”) вживається для заміни особи, іноді тварини: 

ЛУЬо туаз Ьеге уезіегсіау ? 
\УЬо із іЬе зігопдезі йод іп іЬіз раск ? 
"\УьісЬ” — .,котрий, який" вживається в запитаннях як для осіб 

так і для речей: 

ТУе Ьауе ЕгепсЬ апЬ Еп§:1і8Ь Ьоокз, туЬісЬ (іо уои ргеГег? 
^УЬісЬ оі іЬе 8іи(1епі8 із іЬе тозі (іііідепі ? 
“УУЬаі” — „що, що за" вживається для осіб, речей, якостей 

дій тощо: 
\УЬаі агіізі сіо уои кпо\у ? 
\УЬаі Ьоок І8 оп іЬе іаЬІе ? 
"^УЬаі соїоиг із уоиг (ігезз ? 
УУЬаі (іо уои (іо ? 

Відносні займенники (Кеіаііуе Ргопоипз) повторюють собою пи¬ 
тальні займенники (крім "іЬаі”), але несуть в собі Функцію сполучників 
у складно-підрядних реченнях. 

"УУЬо” — ,,хто, який" вживається як питальний займенник для, 
осіб, іноді для тварин: 

Не із іЬе рирії \уЬо такез іЬе Ьезі ргодгезз. 
ТЬіз із іЬе роог (іо^ \уЬо дааз зо Ьеаіеп Ьу Ьіз тазіег. 

‘‘ТУЬісЬ” — „котрий, який" вживаєіься лише для речей: 
І зее Ьеге а рісіиге ууЬісЬ Ьаз Ьееп ехЬіЬііе(і іп оиг сіїу. 
"УУЬаі” — ,,що, той що" вживається для речей і дій; 
І (іоп’ї, ип(іег8іап(1 туЬаі уои зау. 
Не кпотуз УУЄІ1 ууЬаі Ье сіоез. 



ІЬаІ “ТЬаі” — що, яний“ вживається для осіб і речей. “ТЬ.аІ“ є най¬ 
поширенішим відносним займенником, що заміняє “-то-ію” і “\у^1іісЬі”: 

Не із іЬе єепНетап іЬаІ; (теЬо) кпотуз уои. 
И із іЬе Ьоизе іЬаі; (туЬісЬі) Ьеіопдз Іо ту ипсіе. 

Мг., Мгз., МІ83 Мг. (скорочене Мізіег), Мгз. (скорочене Мізігезз ['тізіз] — звер¬ 
нення до заміжньої жінки) і Мізз (звернення до неодруженої) можуть 
стояти тільки разом з прізвищем: 

Мг. Вгот^п, Мгз. 8щііЬ, Мізз \Уе11з. 

8іг, Майат Звертаючись до когонебудь і не називаючи особу за прізвищем, 
треба вживати слів: “8іг” — пане, “Майат” (часто в розмові та’ат 
[тзеш]) — мані. В множині вживається ‘'деоііетеп” —панове, “Іайіез” 
— пані. 

Лекція XVIII 

Гиіиге Регіесі Тепзе РиТиге Регіесі Тепзе, що твориться з особової форми дієслова 
,,ї;о Ьауе” в майбутньому часі + Разі Рагіісіріе головного дієслова, 
вживається аналогічно до Разі Регіесі Тепзе для відтворення дії, яка 
передує іншій, тільки з тією різницею, що коли Разі РегГесі вживається 
для минулої дії, то Риіиге Регіесі Тепзе пов’язаний з майбутнім часом: 

І зЬаІІ Ьауе сіопе ту ід'огк Ьу іЬгее о’сіоск. 
Аналогічно до того, як після “іі” та “туЬєп”, а також після прис¬ 

лівників “ЬеГоге”, “аз зооп аз”, майбутній час заміняється на теперіш¬ 
ній, так і Риіиге Регіесі після иих сполучників замінюється на Ргезепі 
Регіесі: 

\Уе зЬаІІ деі ргаізе аз зооп аз тує Ьауе сотрозесі а зЬогі зіогу 
іп Еп8:1із1і. 

Іменники, спільні Ряд іменників, що визначають живі істоти, мають лише одну 
для чол. і жін. роду форму як для чоловічого, так і для жіночого роду, напр.: сЬіІсі, сотрап- 

іоп, соок, соизіп, епету, Ігіепсі, пеі^ЬЬоиг, раіпіег, ріауег, рирії, ге- 
аііег, зегуапі, іеасЬег, тугііег еіс, 

Ноли ж треба підкреслити рід цих іменників, додаємо до них 

таїе — Іетаїе 
тап — таі(1 еіс. 

слова: 

таїе Іетаїе \ тап(та1е)-зегуапі, таі(1(Іета1е)-зегуапі 
тап — таш ) 

депііешап — Іасіу: еепіІетап-іеасЬег, Іайу-іеасЬег 
Ьоу — &ІГІ: Ьоу-Ігіп(і, діг1-Ігіеп(і. , 

Слова, різні для чол. 
і жін. роду 

-езз 

Рід тварин 
Ье — зЬе 
ЬиІІ — СОТУ еіс. 

Іноді на рід іменників вказується за допомогою різних слів: 
тап — туотап ох. Ьиіі — соту 
кіп^ — ^иееп соск — Ьеп 
ІаіЬег — тоіЬег ЬизЬапсІ — туііе та 'Н., 

або різних закінчень (переважно “-езз”): 
тазіег (тізіег) — тізігезз ргіпсе — ргіпсезз 
Ьеіг — Ьеігезз асіог — асігезз 
етрегог — етргезя • туаііег — туаіігезз 
Ьозі — Ьозіезз і т. ін. 

На рід тварин вказується іноді доданням; 
Ье — зЬе: Ье-Ьеаг, зЬе-Ьеаг 
Ьиіі — соту: Ьиіі-еіеіапі, соту-еіеіапі 
соск — Ьеп: іигкеу-соск, іигкеу-Ьеп. 

В той час як всі предмети вважаються середнього роду, назви 
країн і міст часто набувають жіночого роду: 

Огеаі Вгііаіп апй Ьег соїопіез. 
^ ,,Норабель“ і ,,море“ (зЬір, зеа) вважаються жіночого роду, тоді 
як ,,сонце" (зип) часто набуває чоловічого, а ,,місяць" (тооп) -жіночого 
роду. 
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Лекція XIX 

Ассиваїіуиз сит Ассизаііуе Ше іпііпіііує, або, як частіше вживається в ла- 
Іпііпіііуо тинській формі — Ассизаїіуив сит Іпііпіиуо (знахідний відмінок, пов'я¬ 

заний з інфінітивом), є своєрідним граматичним явищем, властивим 
західнім мовам взагалі, англійській зокрема, коли за прямим допов¬ 
ненням, що стоїть завжди в знахідному відмінку слідує інфінітив (І зату 
Ьіт гісіе а Ьісусіе), що в українській мові неможливе (я бачив його 
іхати на велосипеді) і що передається за допомогою підрядних речень 
(напр., я бачив, як (що) він їхав на велосипеді). 

Деякі дієслова в перекладі на українську мову (іо (іесіаге, іо 
огйег і т. ін.) вимагають давального відмінку (І огсіегеті Ьіт*) Іо Іиі- 
ІІІ Ьіз йиіу — я наказав йому виконати його обов’язок), після якого 
наявність інфінітиву цілком природня і для української мови, проте в 
системі англійської граматики з подібними д єсловами пов’язується 
поняття знахідного відмінку — тому їх вміщено в розділ лекції 19, де 
іде мова про дієслова, що в пов’язанні з знахідним відмінком (Ассиза- 
ііує Сазе) вимагають після себе інфінітиву з часточкою “іо”. 

До дієслів, що вимагають після себе інфінітиву без часточки 
“іо” належать дієслова, які відображають дію наших органів відчуття 
(То зее. То Ьеаг, іо Іееі, іо -їРаісЬ), а також ще троє дієслів: Іо таке, 
То Ьі(1, Іо Іеі. 

Лекція XX 

ІПЇІПІ1ІУЄ аііег а . Нрім Ассизаііуиз сит Іпііпіііуо, що вживається також після 
Хоип, ап Асіієсііує деяких модальних конструкцій (див. лекцію 20), інфінітив може бути 

пов’язаний з іменниками (іпїівіііує аЛег а Хоип) та прикметниками 
(іпііпіііує аїіег ап А(1)есТ.іУе). Це явище створює специфічну фразео¬ 
логію, де в перекладі на українську мову інфінітив можна розкласти 
на постійний прийменник „для" або ,,до" та іменник (а Ьоок Іо зеіі— 
книжка для (до) продажу, воой То еаі, — добрий для Ідження). 

Регїесі іпііпіііує Деякі вирази не потребують часточки "Іо” ( . . . Ьай ЬеПег 
(гаіЬег) . . саппоТ Ьиі . . поіЬіп^ Ьиі . . .). 

Регїесі іпііпіііує, що твооиться за допомогою інфінітиву дієс¬ 
лова “іо Ьауе” + Разі Рагіісіріе відповідного дієслова, показує, що 
дія або стан, висловлені інфінітивом, відбулися раніше, ніж дія або 
стан дієслова; від якого залежить інфінітив: 

Не із заій іо геа<і тисЬ — кажуть, що він багато читає. 
Не із заісі Іо Ьауе геай тисЬ іп Ьіз уоиіЬ — кажуть, що він ба¬ 
гато читав в молодості. 

+) Не треба забувати, що в англійській мові займенник "Ье" має 
спільну форму "Ьіт” для давального і знахідного відмінків. 

Зміна значення в од- В англійській мові є слова, що мають різне значення в однині 
нині й множині й множині, наприклад: 

800СІ — добро. 8оо(і8 — товари 
■теаіег — вода. луаіегз — джерела 
ігоп — залізо, ігопз — кайдани 
аіг — повітря. аігз — ,,задавання", пиха 

(наприклад у виразі: ТЬіз 8ІГІ еіуез ЬегзеІІ аігз — ця дівчина ,,задає- 

ться", копилить губу). 
0 також іменники, які в множині мають два значення, а в однині- 

одне, напр.: 
соїоиг — колір, соїоигз — кольори; прапор 
сизіот — звичай, сизіотз — звичаї; мито 
^иагіег — чверть, ^иагіег8 — чверті; приміщення 
зресіасіе — видовище, зресіасіез — видовища(рідно);окуляри. 
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іпГіпіііує Сопііпиоиз іпііпіііує Сопііпиоиз (іо Ье геайіпд) вживається для зазначення 
тривалости або ноннретности дії, що відбувається 'одночасно з дією 
дієслова, від якого залежить інфінітив; РегГесі ГпГіпіііує Сопііпиоиз 
вказує на тривалість такої дії в минулому: 

Не із 8аі(1 То Ьауе Ьееп геайіп^ іЬіз Ьоок іог іЬгее туеекв. 
Назви народів Назви народів утворюються часто з відповідного прикметника 

+ тап (туотап), коли говориться про окремих представників народу 
(ап ІгізЬтап, ап ЕпдІізЬтап, а РгепсЬ^уотап). 

В множині ці іменники змінюють закінчення “тап” на “теп” 
(туотеп), крім “Сгегшап”, бо “Оег . . , ” не є прикметником (Оегтапз). 
Ноли говоримо про цілий нарід, тоді вживаємо тільки прикметника, 
який в множині не дістає “з” і має перед собою визначений артикль 
“іЬе”: 

,ТЬе Еп^ІізЬ саісиїаіе іп роигкіз. 

Лекція XXI 

Модальні дієслова, що є неповними (див. лекцію 2), мають пара¬ 
лельні, синонімічні (\уі11 — іо туізЬ, То луапі), або описові, передані 
через пасив форми (сап — іо і е аЬІе, тау — іо Ье а11о\УЄ(і і т. ін.). 
Перевага цих замінників (ЗиЬзіііиіез) полягає в тому, що вони мають 
форми всіх часів, тоді як модальним дієсловам багатьох з них бракує. 

Своєрідними є дієслова "пеесі”, “сіаге” (,,потребувати" й ,,смі¬ 

ти"). ІДі дієслова (як взагалі модальні) відміняються в питальній і за¬ 
перечній формах без допоміжного дієслова "Іо йо” і в запереченні 
в 3-ій осо5і однини не приймають закінчення "з”, інфінітив дієслів, що 
слідують за ними втрачає часточку "Іо": 

Меесі уои геаііу (іо іі? 8Ье пее(і поі (іо іі. 
Ноуг (іаге уои зау іЬіз ? Не (іаге поі соте Ьеге. 
В стверджувальній формі в 3-ій особі ці дієлова приймають 

закінчення "з" й інфінітив, що слідує за ними, має часточку "Іо": 
Не пее(І8 Іо зее уои. 
Минулий час і Разі Рагіісіріе цих дієслів твориться також нор- 

мально- 

Лекиії XXII — XXIV 

В зв’язку з тим, що англійська мова належить до так званих ана¬ 
літичних мов, де граматичні зв’язки між словами передаються головним 
чином не за допомогою закінчень, а майже виключно за допомогою 
прийменників (Ргерозіїіопз), останні набувають особливої ваги в англій¬ 

ській мові. 
Труднощі вживання прийменників в англійській мові полягають 

в тому, що вибором того чи іншого прийменника керує не правило, а 
звична. Крім того, більшість прийменників мають декілька значень. 
Різні прийменники часто зовсім змінюють значення дієслова (Іо Іоок 
аі — дивитись на, Іо Іоок аїіег — доглядати, Іо Іоок їог — шукати). В 
тексті лекцій подано найбільш поширені ідіоматичні вирази та фразе¬ 
ологічні звороти з різними прийменниками: 

АЬоиІ — біля, приблизно, про: 
II із аЬоиІ Шгее о’сіоск. 
ТеІІ те зотеІЬіпд аЬоиІ уоиг Іііе. 

АЬоує — над (понад), вище (в прямому і переносному значенні): 
ТЬіз Іо\УП із 8і1иа1е(і 400 Іееі аЬоуе ІЬе ієуєі оі іЬе зеа. 
А саріаіп із аЬоуе а Иеиіепапі (ої ЬідЬег гапк ІЬап), 

асгозз АСГ088 — через, впоперек (стоїть після дієслова руху): 
Не '«га1ке(і асгозз ІЬе їіеИз. 

Модальні дієслова 

пее(і, йаге 

аЬоиІ 

аЬоуе 
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аііег 

а^аіпзі 

аіопд 

атій 

атопд 

ЬеI;\Vееп 

аі 

Ьеіоге 
іп Ггопі ої 

ЬеЬ.іііі 

Ьеіоту 

Ьезійе 

Ьезісіез 

Ьу 

іошп 

АНег — після, з,а 
Не саше Ьопіе аїіег зипзеї. 
Не із са11е(і аііег Ьіз іаШег. 
ТЬіз ріау Ьаз Ьееп сотрозесі аїіег Ніскепз. 

А^аіпзі — проти, навпроти, на: 

Рогіипе із адаіпзі те. 
Не із асііпд адаіпзі ту іпіегезіз. 
ТЬе рісіиге шаз Ьипд адаіпзі іЬе т^аіі. 

Аіопд — вздовж, ПО: 
ТЬе Ігеез дготу аіопд іЬе зігееі. 
"^і^е \¥Єііі; ^иіск1у аіопд ІЬе зігееі;. 

Атігі (атійзі) — серед, посередині, між: * 
ТЬеге із а Ьоизе аті(і(з1;) Ше Ігеез 
Цей прийменник означає завжди місце, крім такого фразеологіч¬ 
ного звороту — атісізі; іЬе Ьіаскпезз оТ ІЬе ЬідЬІ — в темряві ночі* 
Втому ж значенні „серед",„між" вживається прийменнин“атопд*’ 

("ашопдзі”), коли число предметів або осіб більше двох; якщо ж 
говориться про два предмети чи особи вживається прийменник 
"Ьеі^ееп": 

БопЧ риаггеі атопд уоигзеїуез, 
Не зііз ЬеЬтоееп уои аті те. 

А1 — в, у, на, біля: 
Аі зсЬооІ, аі ІЬе зіаііоп, аі іЬе Ьакег’з, аі ІЬе егкі, аі еідЬі 
о’сіоск. 
Не зіапЬз аі ІЬе туіпсіоту. — він стоїть біля вікна. 

Веїоге — перед (як до місця, так і для часу). В означенні місця цей 
прийменник можна іноді заміняти “іп їгопі ої”: 
Ноп'І соте Ьеїоге іЬе еуепіпд. 
ТЬеге із а дагсіеп іп Ггопі оі ІЬе Ьоизе, 

ВеЬіпй — за, позаду. Для зазначення часу цей прийменник вживається 
порівняно рідко: 
ТЬеге із а дагЬеп ЬеЬіпсІ іЬе Ьоизе. 
То Ье ЬеЬіпсІ ііте — відставати (про годинник). 

Вв1о\¥ — під, нижче <в протилежність “аЬоуе”); 
То-сіау іі із ІІУЄ йедгеез Ьеіоу' гего. 

Везісіе — біля, поруч (скорочене "Ьу ІЬе зісіе оГ”): 
\VЬоеуег тау Ье зееп Ьезісіе іЬіз ЬиіИіпд \уі1і Ье їігесі аі. 

Від "Ьезісіе” треба відрізняти “Ьезісіез” — ,,нрім". В тому ж зна¬ 
ченні вживається також прийменник "ехсері (ехсерііп§)”. Різниця 
полягає в тому, що "Ьезісіез” вживається в поширюючому розумій • 
ні(внлючає щось), тоді як “ехсері(іпд)” виключає, обмежує щось; 
Везісіез іЬезе Ьоув ІЬеге у^еге дігіз юо — крім цих хлопців були 
ще й дівчата 
Ехсері іЬезе ітуо Ьоуз іЬеге \уеге а11 рирііз — крім цих двох 
хлопців були всі учні. 

Ву — є одним з найпоширенішіх прийменників, вживається з дієслова¬ 
ми в пасивному стані: 
ТЬІЗ Іеііег Ьаз Ьееп лугіііеп Ьу ту Ггіепсі. 
Нрім того "Ьу” вживсється для означення приблизного місця 
(рівнозначно "Ьезійе”): 
Ап оісі туотап туаз зііііпд Ьу іЬе Ііге. 
або приблизного часу (рівнозначно "аЬоиІ”): 
Ьу підЬі, Ьу сіау, Ьу іЬе епсі о! іЬе уеаг. 

Оомтп — вниз, внизу, додолу, долі: 
ТЬе зЬір доез йотуп іЬе гіуєг. 

ТЬе Ьоок Іеіі сіолуп. В протилежність йому. 
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ир 

Гог 

їгот 

іп 

:піо 

оі 

оїї 

оп 

оиі оі 

оуєг 

Ігои^Ь 

ІіИ (ипііі) 

Іо 

VVІ^Ь 

ІІр — означає вгору, нагорі; 
ТЬе Ьоаі 8аіІ8 ир ІЬе гіуєг. 

Соипі; ир іо Іеп, 
означає танож вигун ,,геть“: 
Во\уп \уііЬ. Ьіті — Геть його, смерть йому! 

■ Рог — означає причину, ціль аЬо час, протягом яного щось відбувається. 

В останньому випадну ми перекладаємо цей прийменник як ,,про¬ 
тягом" (іііеу Ьауе Ьееп іп іЬіз сатр Іог 2 топіЬв); коли ж він озна¬ 
чає причину або ціль, ми перекладаємо його як за, для, (за) ради : 
І (іі(і іі Іог уои. 

Не треба плутати прийменник ‘‘Іог’’ з таким самим сполучником, 
що вживається поряд з ‘‘Ьесаизе” в розумінні „бо, тому що": 
Не доі іі Ігот те. 
Не соте8 Ігош Мипісії. 

Ргош — від, з (також, від певного часу). В останньому випадку він 
може замінятисть ‘‘8іпсе’’: 
\¥е віисіу ЕпдІізЬ, Ігот (зіпсе) іЬе 10Ш оі йерІетЬег. 

Іп — в — уживається для означення місця і часу: 
іп Оегтапу, іп іЬе тогпіпд 

Іпіо — в, до (відповідає на запитання ,,нуди" після дієслів руху, якщо 
цей рух відбувається до середини чогось): 
Воп’і риі іЬіз Ьоок іпіо ІЬе йгатоег. 

01 — від, з: 

ТЬІ8 Іотуп І8 бііиаіесі погііі оі ІЬе гіуєг. 
ідей прийменник вживається головним чином для створення ро. 
дового відмінку: 
ТЬе Ьоок оі ІЬе Ьоу. 

ОЇІ — означає віддалення або рух згори донизу: 
ТЬе луєИ и?а8 а тіїе оІГ іЬе Ьоизе. 
ТЬе сЬіИ Іеіі ОІГ а ІайЬег. 

Оп — на (в багатьох випадках можна вживати “ироп", особливо якщо 
це ,,на" відповідає на питання ,,куди"); 
ТЬе Ьоок 18 оп іЬе іаЬІе. 
Риі іЬе Ьоок оп (ироп) іЬе іаЬІе. 

Оиі ої — з, від (протилежність "іпіо"): 
Таке ІЬе туаісЬ оиі оі іЬе роскеі. 

Оуєг — над, через (коли щось не доторкається до предмета, перед 
яким стоїть прийменник): 
ТЬе Іатр Ьапє8 оуєг іЬе іаЬІе. 

Тгоп^Ь — через, крізь (З однієї сторони на другу): 
ТЬе Ьоу доі іпіо іЬе еагсіеп іЬгоидЬ а Ьоіе іп іЬе Іепсе. 
Цей прийменник вживається і в переносному значенні і перек¬ 
ладається як через (що), завдяки (чому), по причині (чого)' 
І \уа8 Іаіе іЬгоидЬ уои (Ьесаизє оі уои). 

Тії! — до (про час): 
То-Ьау І Ьауе Ьееп туогкіп^ Ігот 5 ііП 7 о’сіоск. 

То — до (вказує напрям, але іноді й час): 
8Ье ІіУЄ8 пехі 8ІГЄЄІ іо іЬе гі^Ьі. 
З допомогою "іо” в англійській мові твориться давальний від¬ 

мінок, якщо частини речення поставимо в такому порядку: під¬ 
мет, присудок, пряме доповнення (хто, що), непряме доповнення 
(кому, чому): 
І 8Ьа11 ІепЬ ІЬІ8 Ьоок іо ту ІгіепЬ. 

УУііЬ — або відповідає прийменникам з, із, зі (ким, чим), або творить 
орудний відмінок, вказуючи на знаряддя, якими щось робиться, 

й відповідаючи на питання ,,ним, чим?": 
ТЬе (іге88такег сиі8 іЬе зіиїї туііЬ а раіг оі 8СІ88ог8. 
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VVІ^Ьои^ 

Сопйіііопаї 

Ееаі О. 

Оптеаі О. 

Оегипй 

МУііЬоиІ — без: 
I саппої Иує \їіШоиї угогкіпд. 

Лекція ХХУ 
Согкііііопаї є умовний спосіб, що відображає можливість тих чи 

інших станів або дій і який в українській мові передається через час¬ 
точки — ,.б, би“, 

Кеаі СоЕКІіІіопаІ, що твориться за допомогою "зЬопІсі” або 
“т^оиИ” -Ь іпііпіііує основного дієслова в головному реченні й Разі 
Іпкіеїіпііе другого відмінюваного дієслова в підрядному реченні, вжи¬ 
вається в тих випадках, коли мова іде про ще можливі {за певних умов) 
стани або дії: 

ТЬеу туоиісі тееі еасЬ оіЬег іі Ье теепТ Ьоте аі опсе — вони 
б зустрілись, якби він одразу пішов додому. 
II І -етеге аі іЬе тоуіез Іо підгЬі зЬоиІіі іаїк аЬоиі іЬів Іііт. 
— Якби я сьогодні відвідав кіно, ми 6 поговорили про цей фільм. 
Примітка: В Оопсііііопаї минулий час від “Іо Ье” має спільну 

для однини й множини форму “\уеге”. 
Опгеаі Соїкііііопаї, що твориться за допомогою “зЬоиІй” або 

“\\гои1(і” + Регіесі іпііпіііує відмінюваного дієслова в головному ре¬ 
ченні й Разі Регіесі другого основного дієслова в підрядному реченні, 
вживається для відображення можливих в минулому станів або дій- 
які, проте не відбулися: 

Уои туоиМ Ьауе Ьееп ЬеаІіЬу іі уои Ьай поі Іакеп іЬаі соШ ЬаіЬ 
Іазі підЬі; — ви були б здорові, якби не взяли цієї холодної 
ванни вчора ввечері. 
II І Ьаі Ьасі (Нас! І Ьай) тисЬ, топеу Іазі зиттег тує зЬоиІй 

Ьауе зрепі іЬе ііше аЬгоаЬ — якби я мав багато грошей минулого літа 
ми б провели час за кордоном. 

Примітка: В Сопсііііопаї, зокрема 1 пгеаі, можна уникати вжи 
вання “іі”, замінюючи його перестановкою підмета й присудка {Най ї 
Ьай топеу.замість II І Ьай Ьай топеу . . .). 

Лекція XXVI 

Герундій (Оегипсі) є однією з найбільш властивих англійській 
мові граматичних категорій. Це своєрідна віддієслівна форма, яка 
зоігається з дієприкметником і дієприслівником теперішнього часу 
(Ргезепі Рагіісіріе), маючи з ним спільне закінчення “-іпе”. Якщо Рге- 
зепі Рагіісіріе поєднує в собі функції прикметника {1 зее а гійіпд тап 
— я бачу людину, що їде верхи) і прислівника) гійіп^ а Ьісусіе Ье Іеіі 
йотуп — їдучи на велосипеді, він упав (герундій має в собі властивості 
дієслова та іменника (І Ііке гійіпе — я люблю їздити {їзду) верхи). 

Герундій, збігаючись за формою з Ргезепі Рагіісіріе може вжи¬ 
ватись, так як і останній в активному і пасивному стані, звичайній та 
завершеній {Регіесі) формі: 

Асііує Раззіуе 
УІЗІІІП& Ьеіп^ уізііей 

РегІ. Ьауіпе Уізііей Ьауіп^ Ьееп уізііей 
{Ці форми будуються і вживаються аналогічно до форм інфіні¬ 

тиву; 
Асііує Раззіуе 
іо УІ8ІІ ІО Ье уізііей 

РегІ. іо Ьауе Уізііей іо Ьауе Ьееп уізііей) 
Уізіііпд іЬіз ехЬіЬіііоп із уегу изеїпі. 
Л\^е іаікей аЬоиі Ьауіпе: уізііей іЬіз ехЬіЬіііоп. 
8Ье йоезп’і зау оі Ьеіп^ іаи^Ьі КпдІізЬ. 
8Ье йоезп’і {йійп'і) зау оі Ьауіпе Ьееп іаидЬі ЕпдІізЬ іп 
Ьег сЬіІйЬоой. 
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УегЬаІ Nоип 

Пасивна форма 

Ьіуіпг із ІірЬипг 

Подвійна функція герундія часто може бути розкрита через за¬ 
міну його дієсловом (в інфінітиві) або іменником: 

) — жити є боротись 
/ — життя є боротьба 

Дуже часто герундію передує якийсь прийменник: 
І аш уегу Іоп(і оі зіп^іпд оИ Укгаіпіап зопдз. 
Уои 1іа е по геазопз їог Іап^ітіп?. 

Іноді герундій з прийменником може заміняти іменник: 
Не Цій поі, іЬіпк оі геіигпіпг Ьоше (оі Ьіз геїигп Ьоте). 

Іноді ж подібна конструкція замінює підрядне речення: 

ТЬіпк ітуісе Ьеіоге асТіп? (Ьеіоге уои асі). 
8Ье у^аз Ьіатей Іог Ьауіпд Ьееп Іаіе (Ьесаизе зЬе Ьай 
Ьееп Іате). 

В межах одного речення герундій (або інфінітив) можуть стояти 
як пряме доповнення: 

І Ике геайіпд (іо геай) Ьоокз. 
І йопЧ гететЬег Ьауіпг Ьеагй (То Ьауе Ьеагсі) аЬоиі іі. 

Часто герундію може передувати не прийменник, а 
1) саксонська форма родового відмінку або присвійний зай¬ 

менник: 
\Уои1(і уои тіпЦ ту (іаие1іі.ег’8 сотіпд Ьеге ? 

Рагйоп ту Ьеіпк Іаіе. 
2) іменник або займенник в знах і дному відмінку: 

^УоиИ уои тіпй ту йаидЬІег сотіпе Ьеге ? 

РагЦоп ту Ьеіп? Іаіе. 
Герундій, як правило, вживається після виразів іЬеге із по -., 

іі (іЬеге) із по доой . . ., іі із (оі) по изе . . ., іі із туогІЬ . . 
II із по изе сгуіпд оуєг зріїї тіїк. 

Після дієслів Іо зіагі, Іо зіор, Іо ІіпізЬ, іо тіпй, Іо епіоу і т. 
Ін., а також виразу . . . саппоГ(соиІ(1пЧ) Ьеір . . . вживається винлюч. 
но герундій: 

ТЬе (І08Г Цій ПОІ зіор Ьдгкіпг- 
ТЬе іий^е соиїй поі Ьеір зтіііп^. 

Виступаючи як чистий іменник, герундій повинен стояти з виз¬ 
наченим артиклем перед собою і прийменником “оі” після себе. В 
такому випадку він зветься віддієслівним іменником (УегЬаІ Коип): 

І еп)оу ІЬе зіп^іпд оі ІЬе Ьігйз іп зргіп^. 

Лекція XXVII 

Аналогічно до української мови, але в значно більшій мірі, па¬ 
сивна форма поширена в англійській мові. Творючись з відповідної 
особової форми даного часу дієслова “іо Ье" + Разі Рагіісіріе ос¬ 

новного дієслова (див. Табл.), пасив вимагає прийменників “Ьу” (коли 
мова іде про особу, ідо діє) або “луііЬ” (коли мова іде про знаряддя, 
яким щось робиться): 

ТЬе іеііег із тегіИеп Ьу те туііЬ а реп. 
Янщо вже в самій активній формі є якийсь прийменник, то він 

зберігається й в пасиві: 
Асі.: І зреак оґ ту зіийепіз. 
Раз.: Му зіийепіз аге зрокеп о! Ьу те. 

З тривалих (Оопііпиоиз» форм у пасиві існує лише Ргезепі і 
Разі, що творяться з особової форми дієслова “Іо Ье” в Оопііпиоиз 
4- Разі Рагіісіріе основного дієслова: 

І ат Ьеіпд Іоокей аі Ьу іЬіз дігі. 
І №38 Ьеіп? Іоокей аі Ьу іЬіз дігі Іог а Іопвг Ііте. 

Коли українське речення — „батько розказав синові цікаве опо¬ 

відання", можна обернути на пасив лише в одному варіянті (цікаве 
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Прислівнини 

оповідання було розмазане синові батьком"), де на підмет можливо 
перетворити тільки пряме доповнення (ного, що? — ,,оповідання"), то 
в англійській мові в пасиві можливі два варіянти: 

Асі.: ТЬе ГаІЬег іоМ Ьів воп ап іпіегезііпд: віогу. 
Рав.: 1) Ап іпіегевііпе віогу те^ав іоМ іо іЬе воп Ьу Ьів ІаШег. 

2) ТЬе воп туав іоїй ап 'іпіегевііпд віогу Ьу Ьів ІаіЬег. 

В останньому варіянті на підмет перетворено непряме допов¬ 
нення (кому, чому? — ,,синові"), що в українській мові неможливе. 

Часто застосування пасивної форми в англійській мові може 
бути ще більш своєрідним (Ье їв іоИ, вЬе ів ваіЬ — див. л. 12). 

Там, де в українській мові скорше зустрічається безособова 
форма („тут є багато чого бажати"; ,,його мають повісити"), в англій¬ 
ській мові вживається пасив; 

Іі ів тисЬ іо Ье (іевігесі. 
Не ів іо Ье Ьапдеб оп. 
Досить часто в англійській мові дієслово є одночасно перехідним 

(Тгапвіііуе) і неперехідним (Іпігапвітіуе) — іо віагі, іо віор та ін. Це 
явище весь час поширюється і найбільше виявляється в пасиві: 

ТЬе Ьоу гап уегу аиіскіу — Хлопець біг дуже швидко. 
ТЬів шасЬіпе ів гип Ьу а вкіНеб туогкег — на цій машині пра¬ 
цює кваліфікований робітник. 
ТЬе Ьігсі Ііету оуег іЬе ІіеІЬ — Птах летів над полем, 
ТЬе раввеп^егв туєгє Потуп іо Атегіса іп ЗО Ьоигв — Пасажири 
долеііли до Америки за ЗО годин. 
Пасив широко застосовується в англійській науково-технічній 

мові. 

Лекція XXVIII 

Для прислівників (АЬуєгЬв) в англійській мові, не говорячи про 
їх поділ, властивий всім європейським мовам, на прислівнини місця, 
часу тощо, в основному можна встановити 4 категорії: 

1) „Первісні", самостійні прислівнини — Ьеге, іЬеге, по\у, єуєп 
тощо. 

„Первісні" прислівнини, що збігаються за формою з прик¬ 
метниками — іаві, Іопд і т. ін. 

3) Похідні прислівники, що творяться, в більшості, з прикметни¬ 
ків за допомогою додання закінчення — "1у” —вЬогіІу, вігопд- 
1у і т. ін. 

4) Складні прислівники, що формально становлять поєднання 
прийменників та іменників — це стосується в першу чергу, 
прислівників часу: Ьу бау, іп тЬе еуепіпд, аі підЬі тощо. 

Більшість прислівників належить до третьої категорії (із закін¬ 
ченням ‘‘-1у” (і ступеніюється за допомогою "тоге” і "шові;”, проте, 
коли “-Іу" вже існує в самому прикметнику (ігіепбіу, соугагбіу і т. ін.), 
відповідні прислівники творяться за допомогою слів "таппег” або 
"\уау” і через те стають складними прислівниками (4): 

ТЬе іеасЬег вроке іо Ьів риріїв іп а Ігіепбіу таппег. 
Не Пеб іп сотуагбіу \уау. 
До певних прислівників часу (хоч в прикметниках є вже "-Іу") 

баііу, туеекіу, топІЬІу, уеагіу — слова "таппег” або "туау” не до¬ 
даються : 

її І8 Ьег туеекіу еагпіпд. 8Ье еагпв $ 20 туеекіу. 
Проте, більш властивою для англійської мови формою є: 
8Ье еагпв $ 20 а туеек (а топІЬ еіс.). 
Іноді зустрічаються паралельні форми прислівників без- “Іу” 

та з- “Іу”, при чому вони тоді різняться за змістом: 
Не туогкв Ьагб (тяжко). Не сап Ьагбіу (ледве) луогк. 
\^е ва'У Ьіт Іаіе (пізно). ЛУе вату Ьіт Іаіеіу (недавно). 



Іоо 

епоидЬ 

Позиція прислівни¬ 

ків у реченні 

аішауз, єуєг еіс, 

уегу 

тисЬ 

8ІІ11. уеі 

апоіііег, еІ8Є 

^10\VеVеГ 

Різне значення, також, мають деякі однакові слова, що висту¬ 
пають або як прикметники, або як прислівники (2); 

8І1Є І8 а ргеиу (гарна) ^ігі. її із ргеїіу (досить) 1іоре1Є88. 
Не І8 ІЬе Vегу (підходящий) тап. ТЬіч 1іои8е із уеіу (дуже) оИ. 
8І1Є тоаз ІЬе опіу (єдина) ту^отап \уііо вигуіуесі Ше бЬіртугеск. 
II і8 ро88ІЬ1е опіу (лише) Іо іта^іпе ІЬіз Іга^есіу. 

У випадну прислівника "іоо” спостерігаються, при цілком од¬ 
наковій формі, два різні значення відповідно до позиції цього слова 
в реченні, а саме: в середині речення, перед прикметниками і прис¬ 
лівниками — ,,надто" (Ье Іоокз Іоо Іігєсі, ііе туогкк іоо тисЬ) і на кінці 
речення — „також" (Ь.е Іікея іо туаік аі пі^ЬІ іоо). 

Прислівник "епоидії” завжди ставиться після того слова, яке 
він визначає: 

ТІ1І8 сору-Ьоок І8 Іагде епои^Ь. 
ТЬеу \уа1ке(і циіскіу епоидЬ іо оаІсЬ ІЬе ігаіп. 

В той час як в українській мові порядок слідування прислівни¬ 
ків довільний, то в англійській мові прислівники місця і часу обов'яз¬ 
ково повинні стояти на кінці або на початку речення; коли ж у реченні 
є прислівники обох цих груп, то прислівник часу завжди стоїть після 
прислівника місця на кінці речення, або передує йому на початку ре¬ 
чення : 

1 вато Мт аі Піе Піеаіге уезіегйау. 
Уезіегсіау аі ІЬе ІЬеаІге І залу Ьіт. 
Проте, коли речення починається з прислівника часу, то при¬ 

слівник місця, звичайно, стоїть на кінці речення: 
Уезіегсіау І 8а\у Ьіт аі ІЬе іЬеаІге* 

Прислівники аітеауз, єуєг, пєуєг, оііеп, зеИош, іизі або стоять 
між підметом і присудком, або розщіплюють останній (в складних часах): 

І оПеп ріау теппіз. 
Не Ьаз ПЄУЄГ Ьееп аЬгоасі. 

Для різних частин мови іноді застосовуються різні прислівники 
з однаковим значенням; так, наприклад, "уегу” ставиться перед прик¬ 
метниками й прислівниками (крім значення ,,саме той"): 

Не І8 уегу СІЄУЄГ, 
8Ье \УІІ1 соте Ьаск уегу зооп. 

"МисЬ” в значенні ,,дуже, багато" ставиться перед Разі Рагіі- 
сіріе або після дієслів в особовій формі чи інфінітиві, а також перед 
іменниками 

1 ат тисЬ оЬіідесі іо уои. 
І \уогк тисЬ. 1 ат еоіпд Іо туогк тисЬ. 
І Ьауе тисЬ ІгоиЬіе \уііЬ Ьіт. 
Перед прикметником у другому ступені (1 ат тисЬ оібег іЬап 

уои) і прислівником “тоге” воно означає „значно". 
Іноді різні прислівникои застосовуються відповідно до пози¬ 

тивного чи негативного змісту: 

Не із ЗІІ11 (ще) Ьеге. 
Не Ьа8 поі уеі (ще не) геасі ІЬіз Ьоок, 

Взагалі укаїнсьне слово ,,ще" може передаватись в англійській 
мові залежно від змісту також через "апоІЬег” (ще один, другий) та 
"еізе”: 

Сгіуе те апоІЬег сир оі іеа, ріеазе. 
"їУЬаІ еізе (іо уои \уаиІ ? 

Звичайно на початку підрядних речень словв "зІіП,уеі, Ьолуєуєг” 

означають ,,проте": 
Не Ьаз Ьгои&Ьі те по топеу зіііі (уеі, Ьотееуег) 1 Ьауе іЬе 
іпіепііоп оі Ьиуіпд ІЬіз ІЬіпд, 
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Переклад нонструк' 
ції „чи не тан?“ 

Для характерного в розмові прислівникового виразу „чи не тан?“ 
а англійській мові існує специфічна нонсгрукція, в якій замість прис¬ 
лівника із запереченням вживається одне з відповідних допоміжних 
дієслів у запитальній формі. 

Якщо речення стверджувальне, допоміжне дієслово повторюється 
в негативно — запитальній формі і навпаки: 

1 Ііауе апв^егеО уоиг Івііег, ЬауепЧ І ? 
8Ье із а Ьеаиіііиі гігі, ізпЧ зЬе? 
Не (Іоез поі геай Нііз Ьоок, йоез Ье ? 
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Ра88ІУЄ Уоісе 
Іпйеїіпііе 

іпїіпШує; іо Ье .\угіиеп. 
Регїесі іпїіпіііує: іо Ьауе Ьееп \угі1;іеп. 

Сопііпиоиз 

поі и8Є(1 
поі изесі 

ТЬе Іеііег І8 і^гіїіеп Ьу те. 
Ргєйєпі 

ТЬе Іеііег І8 Ьеіп^ \угі<;1еп Ьу те* 

Ра8І 
ТЬе Іеііег луа8 \угі11;еп уе8Іегс1ау. • ТЬе Іеііег \уа8 Ьеіп^ \угі1;1:еп \уЬеп 

уои сате. 

РГЄ8ЄПІ РеГІеСІ 
ТЬе Іеііег Ьа8 Ьееп \угіііеп іо-сіау. 

Ра8І: Регїесі 
ТЬе Іеііег Ьаб Ьееп \угіііеп Ьеіоге Ье аггіуесі. 

Риіиге 
ТЬе Іеііег \уі11 Ье \угіііеп іо-тогго\у. 

Риіиге Регїесі 
ТЬе Іеііег \уіІ1 Ьауе Ьееп \угіііеп Ьу бипйау. 

ПОІ 118Є(І 

поі и8Є(і 

ПОІ 118Є(1 

поі и8ес1 
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іпііпШує 

агІ8€ 
а\уаке 
Ье 
Ьеаг 
Ьеаі [Ьііі] 
Ьесоте 
Ье^іп 
ЬеЬоМ 
Ьепсі 
Ье8€есЬ 
Ьеі 
Ьій 
Ьіп(і 
Ьііе 
Ьіеесі 
Ь1о\у 
Ьгеак 
Ьгее(1 
Ьгіп^ 

Ьгоасісазі 
Ьиіїсі 
Ьигп 
Ьигзі 
Ьиу 
сазі 
саіск 
сЬоозе 
сИп^ 
соте 
СОЗІ 
сгеер 
сиі 
сіеаі [сіііі] 
сіі^ 
(ІО 
с1га\у 
йгеат [сігіїт] 
(Ігіпк 
(ігіте 

еаі [І1І] 
£а11 
£еес1 
£ее1 ( 
£і^1і1 
£іп(і 
£1ее 
£1іп^ 
£1у 
£огЬеаг 
£огЬій 
£огесаз1 
£ог§е1 
£ог^ІУе 

Ігге§и1аг УегЬз 

Разі Іпгїеїіпііе Разі Рагіісіріе 

агозе 
а\уоке 
\уаз, \уеге 
Ьоге 
Ьеаі 
Ьесате 
Ьедап 
ЬеЬеИ 
Ьепі 
Ьезои^Ьі 
Ьеі (г) 
Ьайе [Ьзе(і] 
Ьоиікі 
Ьіі 
Ьіесі 
Ь1е\у 
Ьгоке 
Ьгесі 
Ьгои^Ьі 
Ьгоайсазі (г) 
ЬиіИ 
Ьигпі (г) 
Ьигзі 
Ьои^Ьі 
сазі 
саи§:Ь1 

<ііозе 
сіип^ 
сате 
С08І 
сгері 
сиі 
(іеаіі (сіеіі] 

(г) 
аіа 
аге\у 
йгеаті (г) [агеті] 
агапк 
агоуе 
а^уе11 (г) 
аіе [е1] 
£е11 
£еа 
£е11 
£ои§1і1 
£оипа 
£1еа 
£1ип^ 
£і€\у 

£огЬоге 
£огЬаае 
£огеса8І 
£ог^о1 
£ог§ауе 

агізеп 
алуоке (г) 
Ьееп 
Ьогпе 
Ьеаіеп 
Ьесоте 
Ье^ип 
ЬеЬеіа 
Ьепі 
Ьезоіі^Ьі 
Ьеі (г) 
ьіааеп (Ьіа) ■ 
Ьоипа 
Ьіііеп 
ьіеа 
Ь1о\уп 
Ьгокеп 
Ьгеа 
Ьгоп^ЬІ 
Ьгоааса8І(г) 
ЬиіИ 
Ьіігпі (г) 
Ьигзі 
Ьои^Ьі 
сазі 
саи^ЬІ 
(ііозеп 
сіип^ 
соте 
С08І 
сгері 
сиі 
аеаіі 
аи^ (г) 
аопе 
ага\уп 
агеаті (г) ■ 
агипк 
агітеп 
а\уеіі (г) 
еаіеп 
£а11еп 
£еа 
£е11 
£ои§Ьі 
£оипа 
£1еа 

виникати, поставати 
прокидатись, будити 
бути 
носити; Ьогп-народжувати 
бити, битись 
ставати 
починати 
споглядати 
згинатись, гнути 
благати 
заставлятись 
наказувати 
зв’язувати 
кусати 
кривавити 
дмухати 
ламати 
вирощувати 
приносити 
передавати по радіо 
будувати 
горіти, спалювати 
тріснути 
купувати 
кидати 
впіймати 
вибирати 
тулитись 
приходити, приїжджати 
коштувати 
повзти 
різати, краяти 
мати справу з 
копати 
робити 
тягти, креслити 
мріяти, бачити сни 
пити 
їхати; керувати (автом), 
жити 
їсти 
падати 
годувати 
відчувати 
боротись 
знаходити 
тікати 

•[гнати 

£1ип§ 
£1о\Уп 
£огЬогііе 
£огЬіс1(1еп 
Іогесазі 
£ог^о11еп 
£ог§іуеп 

— кидати 
— літати 
— утримуватись 
— заборонювати 
— віщувати 
— забувати 
— вибачати 
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£ог8аке £ог80ок £ог8акеп — нидати напризроляще 
Ігееге £г02Є £г02ЄП — мерзнути 

&ОІ ^оі (^оііеп) — діставати, ставати 
§ІУЄ дате ^іуєп — давати 

^опе — іти І податися 
^ГІП(І ^гоипй ^гоппсі — молоти 
дго\^ ^гел^ ггол^п — рости; ставати 
Еап^ пип^ (г) Ьпп^ — висіти; (г) - вішати,карати 
Ьате Ьасі пасі — мати [на смерть) 
Ьеаг [Ьііа] Ьеагсі [Ь0:(і1 Ьеагсі — чути 
Ье\у Ье\уе(і Ьелуп (г) — рубати 
Ьі(1е Ьісі Ьісі сіеп — ховати 
Ьіі; Ьіі Ьіі — влучати; вдаряти 
ЬоШ ЬеИ ЬеМ — тримати 
Ьигі: Ьигі Ьпгі — поранити, завдати біль 
кеер кері кері — тримати 
кпееі кпеїі: (г) кпеїі (г) — ставати навколішки 
кпіі кпії (г) кпіі (г) — в'язати (панчохи) 
кпом^ кпе\\г кпоууп — знати 
Іау Іаісі Іаісі — класти 
Іеасі [1іі(і] ІЄ(І Іесі — вести 
Іеап [Иш] Іеапі (г) [Іепі] Іеапі (г) — спиратись 
Іеар [1і!р] Іеарі (г) [Іері] Іеарі (г) — стрибати 
Іеагп [І0ш] Іеагпі (г) [І0ІПІ] Іеагпі (г) — вчити 
Іеате 1е£і 1е£і — залишати 
Іепі Іепі Іепі — позичати 
Іеі Іеі іеі — дозволяти; здавати в най 
Ие Аау іаіп — лежати 
Іі^Ьі ІІІ (г) Ш (г) — запалювати 
І08Є І08І І08І — губити, втрачати 
таке тасіе тасіе — робити 
теап [тіш] теапі [тепі] теапі — вважати; мати на думці 
тееі теі теі — зустрічати 
то\^ то\\^е(і то\^п (г) — косити 
рау раісі раісі — платити 
риі риі риі — класти, ставити 
геасі [гіі(1] геасі [гесІ] геасі — читати 
ГЄП(І гепі гепі — роздирати 
гісі гісі (г) гісі (г) — визволяти 
гісіе госіе гісісіеп — їхати верхи 
гіп^ гапд гпп^ — дзвонити 
ГІ8Є Г08Є ГІ8ЄП — підводитись, підніматись; 
гип гап гип — бігти [сходити 
8алу' 8а\уесі 8а\>гп (г) — пиляти 
зау заісі [зесі] заісі — говорити, казати 
8ЄЄ 8а\у зееп — бачити 
8еек 8ои§Ьі зои^Ьі — шукати 
8ЄІ1 80ІСІ 80ІСІ — продавати 
8ЄПСІ 8ЄПІ зепі — надсилати 
8ЄІ: 8ЄІ зеі — садовити: сідати (про 
8Є\¥ [зои] 8Є\у^есі [зопасі] 8Є\уп [зоипі — шити [сонце) 
8Ііаке 8І10ок зЬакеп — трясти 
8Ьес1 зЬей зЬесІ — проливати 
зЬіпе зЬопе зЬопе — сяяти 
8І100І зЬоі зЬоі — стріляти 
8І10\У^ 8І10\У^ЄСІ 8Ьо\^п (г) — показувати 
бЬгіпк зЬгапк зЬгипк — відсахатись: вкриватись 
8Ііи1; зЬпі зЬиі — закривати [зморшками 
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8Ш5 8ап^ зип^ — співати 
8Іпк 8а пк зипк — потонути 
8ІІ 8а1 заі — сидіти 
8Іау 8Ге\у зіаіп — вбивати 
8І€Єр 8Іері зіері — спати 
8ІІ(ІЄ 8Ііа 8ІІСІ — ковзати 
8Ішг 8Іиіі§; зіиіі^ — кидати 
8теІ1 зтеЙ (г) зтеїі (г) — нюхати; пахнути 
8ті1е зтоіе зтіїіеп — вдаряти 
80\У 80\УЄ(І 80\УП (г) — сіяти 
8реак [8ріік] зроке зрокеп — говорити, розмовляти 
зреесі зресі ' зресі — поспішати 
8ре11 зреіі; (г) зреіі (г) — розбирати за літерами 
8реі1(1 зрепі зрепі — витрачати 
зріИ зрШ (г) зрііі (г) — розливати 
8ріп зрип зрип — прясти 
зрії; зраї [зріі] зраї (зрії, зріїїеп) — плювати 
зрШ зрііі зрііі — розколювати 
8рОІІ зроііі (г) зроіИ (г) — псувати 
зргеасі [зргеті] зргеасі зргеасі . — поширювати 
зргіп^ зргап^ зргип^ — стрибати 
8Іап(1 8ІООСІ 8ІООСІ — стояти 
8ІЄаІ [8ІІ1І] 8ІОІЄ 8ІОІЄП — красти 
8ІІск зіиск зіпск; — клеїти 
8ІШ^ зіип^ зіпп^ — жалити 
8ІІпк зіапк зіипк — смердіти 
8ІГІСІЄ зігосіе зігісісіеп — крокувати 
8ІГІке зігиск зігпск — вдаряти; бити (про годин 
8ІГІУЄ зігоує зігіуєп — прагнути Інин) 

8\уеаг [8\¥Є9] 8\УОГЄ 8\УОГП — присягатись; клясти 
8\уеа1: [8\^е1;] 8\У€аг (г) 8\уеа1 (г) — впрівати 
8\^еер 8\уер1; 8\уер1 — замітати 
8луіт 8\уат 8\уипі — плавати 
зтпд 8\УІІП5 8\уип^ — гойдати(сь) 
Іаке Іоок Іакеп — брати 
Іеасії іаи^ііі Іаи^Ьі — вчити 
іеаг [ієа] іоге ІОГП — розривати 
Іеіі ІОІСІ ІОІСІ — говорити, розказувати 
іЬіпк іЬои^Ьі іЬоп^Ьі — думати 
іЬгіує іЬгоує ІЬгіуєп (г) — процвітати 
ІІ1ГО\^ 1:Ьге\у 1Ьго\уп — кидати 
іЬгизІ; ІЬгизі; ІЬгизІ — виштовхувати, викидати 
ігеасі [1ге(1] ігосі Ігосі сіеп — ступати 
ипс1ег8Іап(1 ипсіегзіоосі ппсіегзіоосі — розуміти 
\^аке \уоке (г) \уоке(п) (г) — прокидатись; будити 
\^еаг [та] \УОГЄ \УОГІ1 — носити (про одяг) 
тауе \УОУЄ \УОУЄП — ткати 
\уеер \уер1 \уер1 — плакати 
\УІП \УОП [\УЛТі] \УОП — вигравати 
ЛУІПСІ \уоип(і луоипсі — крутити 
\УГІІ15 \угип^ луги 11 — викручувати 
лугііе чугоіе лугіїїеп — писати 

Примітна: 
Вимова подається тільки в тих випаднах, де можливий був би той чи інший варіянт або де 
є відступлєння від фонетичного правила; якщо вимова в Разі і Разі Рагііеіріе збігаються, 
то вона наводиться тільки в першому випадну. 
Якщо поряд з неправильною формою дієслова існує правильна, в дужках подається літера 
“г” — ге^ціаг. 
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А 
аЬапсіоп 
аЬЬгетіаііоп 
аЬІе 
аЬоІіііоп 
аЬошіпаЬІе 
аЬогі^іпаІ 
аЬоиІ 
аЬгоасі 
аЬзепІ; 
аЬзогЬ 
ассері 
ассотрІІ8Іі 
ассогсііп^ 
ассизе 
ассизіот 
асдиаіпіапсе 
асдиіге 
асгозз 
асііуііу 
асіог 
асігезз 
асиіе 
а(1ар1:е(1 
асійгезз 
айіеи 
а(1]ес1іуе 
асіиіі 
асІуегЬ 
асіуізе 
аіїаіг 
аіїог(і 
аігаісі 
аГіегпооп 
а£1:е^\Vа^(1(з) 
а^аіп 
а^е 
а^о 
а^гісиїіиге 

аіг 

аіагт 
аІе-Ьоизе 
аііуе 
а11о\у^ 
аІІгі^ЬІ 
аітозі 
аіопе 
аіоп^ 
аігеасіу 
аИЬои^Ь 
аїлуауз 
а. т. 
атизе 

УосаЬиІагу 

— кидати, залишати 
— скорочення 
— здібний 
— усунення 
— жахливий 
— тубільний 
— про 
— занордон(ом) 
— відсутній 
— поглинати 
— приймати 
— вивершувати 
— відповідно до 
— обвинувачувати 
— призвичаюватись 
— знайомство; знай-^ 
— набувати [омий 
— через 
— діяльність 
— актор 
— акторка 
— гострий 
— скорочений та 
— адресаіспрощений 

— проіцавай 
— прикметник 
— дорослий 
— прислівник 
— радити 
— справа, діло 
— дозволяти 
— переляканий 
— час після полудня 
— після 
— знову 
— вік 
— тому (про час) 
— сільське господар¬ 

ство 
— повітря; мотив, 

арія 
— тривога, алярм 
— шинок 
— живий 
— дозволяти 
— (все) гаразд 
— майже 
— сам 
— вздовж 
— вже 
— хоч 
— завжди 
— після полудня 
— розважати(сь) 

атизетепі 
апсЬога^е 
ап^ег 
ап^гу 
апітаї 
аппоипсетепі; 
апз\\^ег 
арреіііе 
арріе 
арріу 
арргоасії 
арргохітаіеіу 
агсЬіІесІ 
агт 

агізіосгасу 
аггап^е 

аггіуаі 
аггіуе 
агго\у 
агіегу 
агіісіе 
агИзІ 
азк 
аззегі 
аззиге 
азіопізЬ 
азіоипсііп^ 
аІІасЬ. 

аііаск; 

аііетрі 

аііепсі 

аіігасі 
аипі 
аиіопотоиз 
аиіитп 
ауоісіапсе 
а\^акеіі 
а\уау 
а\^£и11у 
а\^ЬіІе 
ахіз 

В 
Ьасіїеіог 
Ьаск 
Ьасоп 
Ьасі 
Ьа^^а^е 
Ьакег 
ЬаИ 

— розвага 
—• якірна стоянка 
— злість, гнів 
— сердитий, злий 
— тварина 
— оголошення 
— відповідь 
— апетит 
— яблуко 
— звертатись 
— наближуватись 
— приблизно 
— будівник, архітект 
— рука, рамено; ру¬ 

кав (річки) 
— аристократія 
— упорядковувати, 

влаштовувати 
— прибуття 
— прибувати 
— стріла 
— артерія 
— стаття, вид краму 
— мистець 
— питати, просити 
— стверджувати 
— запевняти 
— дивувати 
— дивовижний 
— прив’язувати, 

долучати 
— атакувати, напада¬ 

ти; приступ 
— спроба; пробувати, 

намагатись 
— відвідувати 

(лекції тощо) 
— приваблювати 
— тітка 
— автономний 
— осінь 
— уникнення 
— прокидатись; збу- 
— геть [Дити 
— жахливо, страшен- 
— покищо 
— вісь 

— парубок 
— назад 
— бекон (копчене 
— поганий [сало) 

— багаж 
— пекар 
— лисий 
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Ьаіі — м’яч; баль Ьіоззот 
ЬагЬагіоиз — варварський Ьіоизе 
Ьагк — гавкати; кора Ь1о\\^ 

(дерева) Ьіие 
Ьагп — клуня, стодола Ьоаі 
Ьазетепі — підвал Ьосіу 
Ьазкеі — кошик Ьоіі 
ЬаіЬіп^ — купання Ьоіі 
ЬаіЬгоопі — лазничка ЬотЬ 
Ьау — затока Ьопе 
Ьеасії — пляж Ьоппеї 
Ьеап — квасоля, біб Ьоок 
Ьеаг — носити, народжу¬ Ьоок-сазе 

вати; ведмідь Ьоок-кеерег 
Ьеаг(1 — борода Ьоокіп^-оШсе 
Ьеаі — бити Ьоок-зіаіі 
ЬеаиІіГиІ — гарний Ьооі 
Ьеаиіу — .краса; красуня Ьогсіег 
Ьесі — ліжко Ьогго\^ 
ЬесіЬи^ — блошиця Ьозот £гіеіі(і 
Ьесігоот — спальня ЬоіЬ 
Ьее — бджола Ьоіііе 
Ьее£ — воловина Ьо\\^ 
Ьеег — пиво 
Ьееі; — буряк Ьо\V1 
Ье^ — просити Ьох 
Ье^^аг — жебрак, старець Ьгапсії 
Ье^іп — починати Ьгаззіеге 
Ье^іппіп^ — початок 
ЬеЬіпсІ — за, позаду Ьгауе 
Ьеііеуе — вірити, думати 
Ьеіі — дзвін, дзвоник Ьгеакег 
Ьеіоп^ — належати Ьгеак£а8£ 
ЬепсЬ — лавка Ьгеазі 
ЬепеаіЬ — під ЬгеаіЬ 
ЬЄІ\УЄ€П — між ЬгеаіЬе 
Ьісусіе — велосипед, ровер Ьгіск 
ьіа — пропонувати. Ьгіскіауег 

наказувати Ьгісі^е 
Ьі^ — великий Ьгі^Ьі 
ЬіПіоп — мільярд ЬгіПіапі 
Ьігсії — береза Ьгіп^ 
Ьігсі — птах Ьгоасі 
Ьігіїкіау — день народження ,Ьго1;1і 
ЬігІЬрІасе — місце народження ЬгоіЬег 
Ьііе — кусати ЬгоіЬегЬоосі 
ЬіИег — гіркий ' Ьго\у^ 
Ьіаск — чорний Ьгол\^п 
ЬІаскЬоагсІ — таблиця ЬгизЬ 
Ьіаскпезз — темрява Ьисі 
Ь1а(іе — лезо Ьисісіу 
Ьіате — лаяти, дорікати ЬиіИіп^ 
Ьіапк — пропуск (порожнє Ьиіі 

місце) Ьип 
Ьіапкеї — ковдра, коц Ьигсіеп 
Ь1іп(і — сліпий Ьигзі 
Ьіоосі — кров Ьизіпезз 
Ьіоот — цвісти ЬизЬ 

— ивісти; цвіт 
— блюза 
— дмухати 
— синій 
— човен 
— тіло 
— НИПІ7И; варити 
— шруба 
— бомба 
— ністна 
— напелюх (ЖІНОЧИЙ) 
— книжка 
— шафа на книжки 
— бухгальтер 
— каса 
— кіоск 
— чобіт, черевик 
— границя, кордон 
— позичати 
— щирий приятель 
— обидва 
— пляшка 
— схиляти(сь), вклоня¬ 

тись ; лук 
— голосно звати 
— скринька, коробка, 
— гілка [бокс 
— бюстгальтер, 

станик 
— хоробрий, 

відважний 
— велика хвиля 
— сніданок 
— груди 
— дихання 
— дихати 
— цегла 
— муляр 
— міст 
— яскравий 
— блискучий 
— нести, приносити 
— широкий 
— юшка, зупа 
— брат 
— братерство 
— брова 
— брунатний 
— щітка; чистити 
— брунька 
— товариш 
— будівля 
— бугай 
— булочка 
— тягар 
— тріснути 
— справа, діло 
— кущ 
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Ьиі — але (кеар 
ЬиІсЬег — різник (кеек 
Ьиііегіїу — метелик (І1ЄЄ8Є 
Ьиііоп — гудзик, кнопка (кетізе 

(дзвоника) сЬеггу 
Ьиу — купувати ЙІЄ8І; 
Ьі122 — бреніти (кезіпиі 
Ьу — при, біля Ліііеп 

с 
саЬ 

(кіеГ 
сЬіейу 

— с))іянр, бричка 
(кіте 
(кітпеу-зл^еерег 

саЬЬаде — капуста (кіп 
саЬіп — кабіна, каюта (коісе 
саке — тістечко, пиріг скоіега 
саісиїаїс — вираховувати (к008Є 
саІ£ — теля (когиз 
саи — кликати; називати СЬгібІіаи 
саїт — спокійний 
сап — могти СЬгізітаз 
сапсіу — цукерка (кигск 
сар — кашкет сі^агсіїс 
сараЬІе — здібний сіпета 
саріїаі — СТОЛИЦЯ; капітал; сігсиїаііоп 

велика (літера) сігситзіапсе 
саріаіп — капітан сіїу 
саг — віз; вагон; авто СІУІІ 
сагсі — карта 
сагсііпаї — головний сіеап 
саге — піклування; сіеаг 

піклуватись сіегк 
сагреі — килим сієуєг 
саггіа^е — карета; вагсн сШ 
саггої — морква сіір 
саггу — нести сіоак 
сагі — віз сіоакгоот 
са8Є 
сазЬ. 
са8І 
са8І1е 
саі 
саісіі 
саи8Є 

випадок; відмінок 
каса; готівка 
кидати 
замок 
кіт 
ловити 
причина; спричи- 
няти(сь) 

сіоск 
СІ08Є 
сІоІЬ 
сІоіЬіп^ 
сіоисі 
соаі 
соа8І; 

саиііоиз 
сеа8€ 
сеІеЬгаІесІ 
сеііаг 
сепі 
сепіге 
сегетопу 
сегіаіпіу 
(ііаіг 
сканує 

(ііагасіегіге 
сказе 

— обережний соаі 
— припиняти(сь) соах 
— відомий, славетний соЬЬІег 
— льох, пивниця соск 
— цент соіп 
— центр 
— церемонія 

соїсі 

— звичайно соИаг 
— стілець соїопіаі 
— міняти(сь); дрібні соїоиг 

гроші сотЬ 
— характеризувати сотЬіпаііоп 
— полювання; 

полювати 
соте 

— дешевий 
щока 

— сир 
— сорочка (жіноча) 
— вишня, черешня 
— груди 
— каштан 
— курча 
— головний; шес)) 
— головним чином 
— дзвеніння 
— коминяр, сажотрус 
— підборіддя 
— вибір 
— холера 
— вибирати 
— хор 
— християнин; 

християнський 
— Різдво 
— церква 
— цигарка 
— кіно 
— обіг 
— обставина 
— місто (велике) 
— цивільний, 

громадський 
— чистий 
— ясний 
— службовець, клерк 
— розумний 
— скеля 
— кнопка, затріска 
— плащ 
— переховальня 

(багажу) 
— годинник (стінний) 
— закривати ; щільно 
— сукно 
— одяг 
— хмара 
— вугілля 
— беріг (моря), 

Vз5ережжя 
— піджак 
— умовляти 
— швець 
— півень 
— монета; карбувати 
— холодний; ХОЛОД; 

застуда 
— комір 
— колоніялний 
— колір 
— гребінець 
— комбінація 
— приходити, 

приїздити 
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сотіогі — комфорт; втіха; соуег — вкривати; 

сошГогІаЬІе 

втішати 

— комфортабельний, СО\У 
обкладинка 
корова 

зручний СО\\Г8ІІр — козелець 
соттапсі — намазувати сгасіїе — колиска 
соттоп\^еаИ Ь — республіна сгесііЬІе — вірогідний 
сотрапіоп — товариш, 

компаньйон(ка) 
сгеер — повзти 
СГЄ\У — команда 

сотрагаііуе — порівняльний сгор — врожай 
сотрагізоп — порівняння СГ088 — хрест; пересікати 
сотрагітепі — відділ, нупе СГО\УСІ — натовп 
сотреї — примушувати СГО\УП — корона; вінчати 
сотреіШоп — змагання сгиеі — жорстокий 
сотріеіе — повний; СГ118І — шкуринка (хліба) 

вивершувати сгу — кричати; плакати 
сотріехіоп — колір обличчя сискоо — зозуля 
сотріітепі — комплімент сиситЬег — огірок 
сотрозе — складати, сиііиге — культура 

компонувати сир — чашка 
сопсерііоп — уявлення сирЬоаггі — буфет, креденець. 
сопсіизіоп 
сопсіисі 

— висновок 
— вести, провадити; сиге 

мисник 

виліковувати 
диригувати сигіозііу — цікавість 

сопсіисіог — кондуктор. сигіоиз — цікавий 
диригент сигіу — кучерявий 

сопГег — радитись сигіаіп — завіса; фіранка 
соппесі — зв’язувати, сизЬіоп — подушна 

сопдиег 
С0П8І(ІЄГ 
СОП8І8І 

сполучати 
— перемагати 
— вважати 
— складатись 

В 
(іаііу щоденний;щоденно 

соп8Іі1и1е — творити сіаш — гать, дамба 
сопііпиаііу — постійно (іатп — проклинати 
сопііпие — продовжувати сіаігу — молочарня 
соіі1іпиои8 — тривалий с1аІ8у — стокротка 
СОПІГОІ — контроль; (Іаїкіаііоп — кульбаба 

контролювати (іап^ег — небезпека 
соок — кухар; варити. (іап^егоиз — небезпечний 

готувати Тжу (іапсе — танок; танцювати 
СООІ — прохолодний баге — насмілюватись. 
соррег 
сору-Ьоок 

— мідь; мідяний 
— зошит сіагк _ 

сміти 

темний 
согп — зерно, хліб сіагііп^ — милий, коханий 
соглег — кут сІаи^Ьіег — дочка 
СОГГЄ8рОП(1 — листуватись (1а\уп — світанок 
СОГГЄ8рОП(ІІП§ — відповідний (Іау — день 
С08І — коштувати аеаа — мертвий 
С08У — затишний йеа£ — глухий 
соїіа^е — невеликий буди¬ (іеЬІ: — борг 

нок, котедж (Іесісіе — вирішувати 
СОІІОП — бавовна; (ІЄСІ8ІОІ1 — рішення 

бавовняний (іеер — глибокий 
сои^Ь — кашель; кашляти (іесіаге — оголошувати 
соипі — рахувати (ІЄСІЄП8ІОП — відміна 
соипіег — ляда (в крамниці) (1е£еа1; — поразка; завдавати 
соипігу — країна 

(іеіесііуе 
поразки 

соига^е — хоробрість, відвага — недостатній 
СОІІГІ — суд сіе£іпі1;іуе — певний, визначений 
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сіеіау — зволікання; 
відстрочка 

— захоплення; 
насолода 

(Зеїіуег — посгачати, 
приставляти 

(іеіизогу — облудний 
сіетопвігаііуе — вказівний 
(ІЄ11ІІ8І — дантист, зубний 

лікар 
(Іепу — заперечувати, 

спростовувати 

сіерагі; — відїжджати 

сіерагіиге — від’їзд 
(іереікі — залежати 
Неро8І1 — віддавати на 

збереження 

сіеріЬ — глибина 

СІЄ8СЄІ1І; — спуск, спад 

СІЄ8СГІЬе — описувати 

(ІЄ8ЄГІ — покидати 

СІЄ8І^П — плянувати 

СІЄ8ІГЄ — бажання;, бажати 

с1е80іаіе — покинутий 

(Ієуіі — диявол, чорт 

сіеуоіесі — відданий 

(Ііатопсі — діямант 

(іісіаііоп — диктант 

(Зісііопагу — словник 

сііе — вмирати 

(Ліїегепі — різний 

сІіШсиІІ — тяжкий, складний 
— старанний 

сііпе — обідати 

(Зіппег — обід 

сіігесі — прямий; 
спрямовувати 

сіігесііоп — напрям 
сіігіу — брудний 
сіізарреаг — уникати 
(ЗІ8СОПІЄПІ ' — незадоволення 

СІІ8СГЄІІОП — стриманість 

с1І8(іаіп — зневага; зневажати 

(1І8Єа8Є — хвороба 
с1І8^и8І; — огида 
СІІ8Ь — страва; полумисбк 
СІІ8ІІке — не любити 
(іІ8тау — розпач 
(^ізриіе — диспут; дискутувати 
(іІ8Іапсе — віддаль 

— розрізняти 
(ІІ8ІГІСІ — округа 
сІІ8іигЬ — турбувати 
(ІІУІСІе — ділити 
сіоск — док 
(І0^ — собака 
(іотіпіоп — доміньйон 
сіопкеу — осел 

СІООГ — двері 
сІоог8І;ер — поріг 
(ЗоиЬІе — подвійний 
СІ02Є — дрімати 
с1га\у — тягти; рисувати 
с1га\уег — шухляда 
(іга\уег8 — штанці 
с1га\^іп§ гоот — вітальня 
(ігеат — сон; мрія; мріяти 
СІГЄ88 — сукня; одягатись 
сіге88такег — кравчиня 
сігіпк — ПИТИ; напій 
(ІГІУЄ — їхати; проганяти 
бгіуег — водій, шофер; 

машиніст 
(іиск — качка 
сіике — герцог 
сіиіі — нудний 
сІитЬ — німий 
(Зигіп^ — протягом 
(іи8к — темрява 
с1и8І;у — запорошений 
(Зиіу — обов'язок 

Е 
еасії — кожний 
еа^ег — ревний 
еаг — вухо 
еагп — заробляти 
еагіЬ — земля 
еагІЬдиаке — землетрус 
Еазіег — Великдень 
еазіегп — східній 
еазу — легкий; зручний 
еазу-сіїаіг — крісло 

— яйце 
еііЬег . . . ог — або . . . або 
еІерЬапІ; — слін 
етЬгоісіег — вишивати 
ейірегог — імператор 
етріге — імперія 
етрге88 — імператриця 
етріу — пустий 
епсі — кінець; кінчати 
епсіиге — сносити, 

витримувати 
епету — ворог 
епда^е — займати 
еп^іие — машина 
Еп^ИзІї — англійський, 

анг. мова 
Еп^ИзЬтап — англієць 
епіоу — радіти 
епогтоиз — величезний 
епои^Ь — досить 
епіегіаіп — розважати 
епііге — цілий 
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едігапсе — вхід - £ауоигаЬ1е — сприятливий 
едігизі — доручати, довіряти £ауоигі1;е — улюбленець 
едіїаі — рівний £еаг — страх 
€8ІаЬ1І8Ь — встановлювати £еа£1іег — перо 
еуед — навіть £ее — гонорар 
етепІБ^ — вечір £є€і — відчувати 
еуегу — ножний £ета1е — ЖІНОЧИЙ; особа 
еуісіепсе — свідоцтво, доказ жіночої статі 
ЄУІІ — злий; зло £етіпше — жіночий (рід тощо) 
ехасі — точний £епсе — огорожа, паркан 
ехатріе — приклад £егосііу — жорстокість 
ехсеейіп^іу — надзвичайно £ег1і1е — родючий 
ехсеїіепі — чудовий. £е1;с1і — приносити 

прекрасний £еуег — гарячка 
ехсері (іпд) — крім £еуг — мало 
ехсЬад^е — обмін; обмінювати £іс1(£1е — скрипка 
ехсизе — пробачення: £іе1сІ — поле 

вибачати £і^иге — цифра 
ЄХЄГСІ8Є — вправа; £іІ1 — заповнювати 

вправлятись І'ідапсез — фінанси 
ехЬіЬіІ — виставляти £іп(1 — знаходити 
ехіїе — вигнання £іпе — гарний. 
ехізіепсе — існування прекрасний 
ехресі — сподіватись £іп^ег — палець 
ЄХрЄП8ІУЄ — дорогий (щодо цін) £іг — сосна 
ехріаіп — пояснювати £і8Ьі — риба 
ехрогі — вивозити; експорт £І8ііІП^ — рибальский 
ехрозе — піддавати дії £І1 — пасувати, бути до 

чогось лиця 

ехргезз — висловлювати £1аі; — помешкання, квар¬ 

ехіедсі — поширювати тира; плоский. 

ехіегшіпаїе — винищувати рівний 

ехігасі — уривок £1ее — тікати 
ехігетеїу — надзвичайно £1є8Ь — м’ясо; тіло 
ехігешііу — край; крайнощі £1і^1іі — політ 
еуе — око £1і1 — пурхати 
еуеЬго\у — брова Ііоск — отаоа; злітатись 
еуе^іаззез — окуляри £Іоосі — потік, повінь 
еуеГазЬ — вія £1оог — підлога; поверх 

£Іо\УЄГ — квітка 

ГР £1о\^ег-ро1 — вазон 
г £1иепі1у — вільно (про мову) 

£асе — обличчя, лице £1у — літати; муха 
Гасіогу — фабрика £ое — ворог 
Іасіе — бліднути £о? — туман 
Гаіідге — невдача £о1к — нарід; мн. родичі 
£аіг — світлий; чесний £о11о\у — слідувати 
Гаїї — падати; осінь £оІ1у — божевілля, дурість 
£ате — слава £оос1 — іжа 
£аті1у — родина £оо1 — дурень 
£атои8 — славетний £огсе — сила; силувати 
£ап — віяло; великий іогеЬеасі — чоло 

прихильник чогось £ог€І§п — чужоземний 
£апсу — уявляти; уява £0ГЄ8і — ліс 
£аг — далекий; далеко £ог§еі — забувати 
£аге — плата за проїзд £ог^еі;-те-по£ — незабудька 
£аге\УЄІ1 — прощавай £ог§іуе — прощати 
£а8І; — швидкий; скоро £огк — вилка 
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Іогтегіу — раніше 
ІОГІГЄ88 — фортеця 
£ог1пі§Ьі — два тижні 
£ог1ипе — доля; багацтво 
£ох — лис 
Ггапііс — розгублений 
£гее — вільний 
£ГЄЄ2Є — заморожувати; 

мерзнути 
£ге%Ьі — вантаж; вантажн 
ГгепсЬ — французький 
£гє8Ь — свіжий 
£геі£и1 — плаксивий 
Егісіау — п'ятниця 
£гу — смажити 
£гіеп(1 — друг, приятель 
£госк — сукня 
£гот — Від 
ігиіі — овочі 
£и1£і1 — виконувати 
£и11 — повний 
£иіі — забава, розвага 
£игпііиге — меблі 
£игу — ГНІВ 
£и88 — галас 
£иіиге — майбутній 

С 
^аіп — вигравати 

— банда 
^аііапі — галянтнИй 
дате — гра 
^агсіеп — садок 
дагііс — часник 
^аггеі — горище, стріх 
^аггізоп — залога 
^аз — газ 
&а1е — ворота 
&ау 
^епсіег 
^епегаї 
^епегаїїу 
депііе 
^ЄПІІЄПЄ88 

део^гарЬу 
Сегтап 

веселий 
оід 
загальний 
звичайно 
м'яний, привітний 
привітність 
географія 
німецьний; 
німець; нім. мова 

еіп 
^ірзу 
^іте 
^Іасі 

— діставати; ставати 
— подарунок 
— джин (напій) 
— циган (-на) 
— давати 
— задоволений, 

радий 

§1а88 
дііиег 
^ІоЬе 

— СКЛО; склянка 
— блищати 
— земна нуля 

§1огі£у 
д1огіои8Іу 
^Іоте 
^Іо\у 
^паі 

&оаі 
Сосі 
^0(І€88 

доіа 
доісіеп 
^оосі 
^ООСІ8 
^008Є 

^оо8еЬеггу 
Созреї 
доуегптепі; 
^гаттаг 
^гаторЬопе 

^гапсІсЬИсІ 
^гапсІІаіЬег 
^гапсітоіііег 
^гаре 
^газр 
^га88 
^гееп 
^гееп^госег 

&геу 
дгосег 
^гоипсі 

диагсі 

дие88 
диезі 
^иііі 
еиіііу 
диіпеа 
^ит 
еиу 
^утпазіісз 

Н 
ЬаЬегсіазІїег 
ЬаЬіІ 
Ьаіі 
Ьаіг 
Ьаіі 
Ьаіі 
Ьаіуе 
Ьаш 
Ьапсі 
Ьапсікегсіїіеі 
Ьапд 
Ьарреп 
Ьарру 

— уславляти 
— розкішний,чудовий 
— рукавична 
— палати, горіти 
— комар 
— іти; їхати 
— козел, коза 
— Бог 
— богиня 
— золото 
— золотий 
— добрий; добро 
— товари 
— гуска 
— агрест 
— євангелія 
— уряд 
— граматика 
— грамофон, 

патефон 
— онун(а) 

— дід 
— баба 
— виноград 
— схопити 
— трава 
— зелений 
— продавець 

городини 
— сірий 
— бакалійник 
— земля, грунт; 

підстава 
— вартувати; варта, 

сторожа 
— відгадувати 
— гість 
— провина 
— винний 
— гінея (монета) 
— ясна; гума 
— ам. хлопець 
— гімнастика 

— галянтерійнин 
— звична 
— вітати 
— волосся 
— половина 
— заля, гол 
— ділити по половині 
— шинна 
— руна; стрілка 
— хусточка до носа 
— висіти, вішати 
— статись, трапитись 
— щасливий 
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ЬагЬоиг — пристань комг — як 
Ьаге — заєць , ко\V1 — скавчати, виїи 
Ьагш — шкода ки^е — величезний 
Ьагуезі — жнива кііГіо — альо, здорові 
Ь біеп — спішити кіітап — людський 
Ьаіе — ненавидіти китоиг — настрій; гумор 
Ьау — сіно кии^ег — голод 
Ьау-гі(і: — копиця сіна кіт^гу — голодний 
Ьеасі — голова кіт І — полювати 
Ьеасіасіїе — головний біль кипііп^ — полювання 
ЬеаІіЬ — здоров'я киггу — поспішати; поспі 
Ьеаііііу — здоровий кигі — вдаряти 
Ьеар — купа кизк — тихо, тихше 1 
Ьеаг — чути кушп — гімн 
Ьеагі — серце куросгісу — лицемірство 
ЬеагІЬ — вогнище 
Ьеаі — спека, жар т 
Ьеату — важкий 1 

Ьееі — п'ята; закаблук ісе — лід; морозиво 
Ьеі^ЬІ — висота ісу — льодовий 
Ьеіг — спадкоємець іГ — якщо 
І1ЄІГЄ88 — спадкоємниця * ІІІ — хворий; злий 
Ьеір — допомагати ІПедаІ — незаконний 
Ьегаїсі — вісник; заявляти і11-1етрегес1 — злий 
Ьеге — тут іііишіпаіе — ілюмінувати 
Ьеп — курка іііизігаіе — ілюструвати 
ЬеаіЬеп — поганин; іта^іпе — уявляти 

поганський іттесііаіеіу — негайно 
Ьеауеп — небо іттосіегаїе — нестриманий; 

Ьісіе — ховати (сь) надмірний 

Ьі&Ь — високий ітраііепі — нетерплячий 
Ьііі — горб, гора ітрогіапсе — важливість 

(невелика) ітрогіапі — важливий 
Ьіпсіег — заважати ітргорег — непідходящий. 

ЬІ8Іогіса1 — історичний хибний 

Ьі8Іогу — історія ітргоргіеіу — хибність 
Ьіі — вдаряти, поціляти ітргоуе — поліпшувати 
ЬоЬЬу — улюблене заняття; іпсЗі — дюйм 

тема іпсіиііе — включати 
ЬоЬо — волоцюга іпііеііійіе — невизначений 
Ьоіісіау — свято, день іпсіеесі — дійсно 

відпочинку іпсіеіісаіе — неделікатний 
коте — додому; домівка іпсіехтепсіепсе — незалежність 
Ьопеу — мед ІБ(іи8Ігу — індустрія, 
Ьопоиг — честь промисловість 
коок — гачок іпГіпіііує — дієйменник, 

Ьогп ~ ріг інфінітив 

ЬоггіЬІе — страшний, іпііаттаііоп — запалення 
жахливий іпііиепсе — вплив 

Ьоре1е83 — безнадійний іпкаЬіІ — насолювати 
ЬоГ8Є — кінь іпкаЬіІапІ: — мешканець, жит( 

ЬогзеЬаск — верхи іпкегії — успадновуваїи 
Ь08І — господар, хазяїн, іптигіонз — шкідливий 

безліч іпк — чорнило 
Ьовіііе — ворожий ІП8ІСІЄ — всередині 
Ьоі — гарячий іпзіеасі — замість 
Ьоиг — година іпіепсі — збиратись, мати 
Ьоизе — будинок, дім намір 
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іпіепііоп — намір 
ІПІЄГЄ8ІІП§ — цікавий 
іпіег£егепсе — втручання 
іпіегпаііопаї — міжнародній 
шіегго^аііуе — запитальний 
іпіегуаі — перерва 
іпіегуепе — втручатись 
іпуііе — запрошувати 
іпуепііоп — винахід 
іпуєпіог — винахідник 
івуііаііоп — запрошення 
ІгізЬтап — ірландець 
ігоп — залізо; залізний 

прасувати 
ігоптопдег — власник залізної 

крамниці 

І8Іаіі(і — острів 
І8ІЄ — острів 
ізіЬтиз — перешийок 
іуогу — слонова кістка 

і 
Заск-оГаІІ-ігасІез — на всіруки майстер 
Іа^^есі — зазублений 
Іат — мармеля^а 
Іагг — джаз 
]еер — джип (американсь¬ 

ке військове авто) 

ІоЬ — робота 
рЬІЄ88 — безробітній 
]оіп — приєднуватись; 

сполучати 

]оіпег — іесля 
ІоИу — веселий 
]оигпеу — подорож 

(суходолом) 

]оу£и11у — радісно 
]оуоіі8 — радісний 
Іисі^е — суддя 
Іитр — стрибати 
]ипіог — молодший 
]и8І —- саме 
Іиіе — юта 

К 
кееп — гострий (про зір 

тощо) 

кеер — тримати 
кеу — ключ 
кеу Ьоіе — отвір для ключа 
кі(і: — вдаряти, бити 
кісі — нозля; дитина; 

шкіряний 
кіпсі _добрий; люб’язний; 

сорт, вид 

кІПСІБЄ88 — добрість, люб’ 
язність 

кіпгсіот 
кіітеп 

— королівство 
— кухня 

кіїсіїеп-^агсіеп — город 
кпее — коліно 
кпі£е — ніж 
кпі^Ьі — лицар 
кпоск — стукати 
кпої — вузол 
кпо\\г — знати 

І 
ІаЬоиг — праця, труд 
ІаЬоіігег _ робітник 
1а СІ — хлопець (підліток) 
Іасісіег — драбина 
Іапсі — країна; земля; 

міце цевість 
іапсііасіу — господиня 
Іагге — великий 
Іагк — жайворонок; жарт 
Іазі — останній; тривати 
1а£е — ПІЗНІЙ; пізно; 

покійний 
Іаіі^Ьіег — СМІХ 

1аип(іге85 — праля 
Іаипсігу — пральня 
1а VV — закон 
1а\ууег — адвокат 
Іагу — ледачий 
Іеайег — проводир 
1еа£ — лист 
Іеар — стрибати; стрибок 
Іеар-уеаг — перехідний рік 
Іеагп — вчити (сь) 
ІеаіЬег — шкіра 
Іеауе — залишати; 

відпустка 
Іед — нога 
Ієн СІ — позичати 
ІЄ880І1 — лекція 
Іеі — дозволяти 
Іеііег — лист; літера 
ІЄУЄІ — рівень 
Иаг — орехун 
ІіЬегіу — свобода, воля 
Ііе — брехати; брехня. 

лежати 
1і£е — життя 
1і££ — підіймати;підій- 

мач, ліс})т 
Ііке — любити, мати до 

вподоби; подібно 
Іікеїу — очевидно, імовірно 
Іііас — бузок 
Иіу — лілея 
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іііу о£ іЬе VаI1е^ 
Ііпе 
Ипеп 
Ііпег 
Ііпіп^ 

Ііпк 
Іір 
ІІ8І 
ІІ8ІЄП 
ІШІе 
1І11ІЄ опе 
ІІУЄ 
1оа£ 
Іосаі 
Іоск 
1оп§ 
Іоггу 
Іоок 
1оокііі^'§1а88 
І008Є 

І08Є 
ІОІ 

І0УЄ 
Іоуеіу 

ІОУГ 
Іид^а^е 
ІипсЬ 
Іип^ 

м 
таскіпе 
тасі 
та^агіпе 
гаа^ебііс 
та^'ісаі 
таІ2е 
таке 

таїе 
тапа^етеїіі 
тапа^ег 
таппег 
тапиіасіиге 
тапиіасіигеї 

тану 
тар 
тагкеі; 
таггіа^е 
таггу 
та8£ег 

— конвалія 
— лінія; рядок; черга 
— білизна; полотно 
— рейсовий пароплав 
— підкладка; 

облямівка 
— ланка 
— губа 
— список 
— слухати 
— маленький; мало 
— маля 
— жити 
— буханець 
— місцевий 
— замикати; замок 
— довгий 
— вантажне авто 
— дивитись 
— дзеркало, люстро 
— вільний (про одяг 

тощо) 
— втрачати, губити 
— велика кількість; 

жеребок 
— любити 
— гарний, 

привабливий 
— низький 
— багаж 
— другий сніданок 
— легеня 

— машина 
— божевільний 
— журнал 
— величний 
— чарівний 
— маіс, кукурудза 
— робити; 

примушувати 
— ЧОЛОВІЧИЙ 

— управління 
— управитель 
— маніра, звичка 
~ виробляти 
— виробник, 

підприємець 
— багато 
— мапа 
— ринок, базар 
— шлюб, одруження 
— одружуватись 
— господар; вчитель; 

майстер 

таіск 

тау 
тауЬе 
теа(іо\у 
теап 
теазиге 
теаі 
тесіісіпе 
тееі 
тетЬег 
тепс] 
тепііоп 
тегскапі 
теге 
тЄ88 
те88а§е 
те\у 
тісісіїе 
ті^гаіе 
тіШ 
тії! 
тіїїіпег 
тіпсі 
тіпе 
тіпиіе 
тіггог 
тізіаке 
тоЬ 
тоскіп^іу 
Мопсіау 
топк 
топіЬ 
топитепі 
іпооп 
тоопзЬіпе 
тоог 
тогпіп^ 
тогрЬоІоду 
т088 
тоїтіаіп 
тоип1аіпеегііі§- 
тоигпГиІ 
тоизІасЬе 
тоиііі 
тоте 

тоуіез 
тиск 
ти8СІе 
тизісіап 
тигсіег 
тизЬгоот 
тиві 
тиііоп 
туггЬ 
тугіїе 
іпузіегу 

~ сірник; матч; 
супруг (а) 

— мопи 
— можливо 
— луг 

— означати 
— міра 
~ м'ясо 
— ліки 
— зустрічати 
— член 
— лагодити 
— згадувати 
— купець 
— лише 
— спільне їдження 
— повідомлення 
— чайна 
— середина 
— емігрувати 
— м’який, ніжний 
— млин; фабрика 
— моднярна 
— розум 
— мій 
— хвилина 
— дзеркало, люстро 
— помилка 
— натовп, чернь 
— глузливо 
— понеділок 
— чернець 
— МІСЯЦЬ 

— пам'ятник 
— місяць 
— місячне сяйво 
— болото 
— оанокі 
— морфологія 
— мох 
— гора 
— лазання по горах 
— жалібний 
— вуса 
— рот 
— рухати (сь); 

переїжджати 
— НІНО 
— загато 
— м’яз 
— музика 
— вбивця 
~ гриб 
— мусіти 
— баранина 
— мира (церков.! 
~ мірт 
— таємниця 
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N оШсе — установа; 

1ШІІ — гвіздон 
канцелярія 

оНеп _ часто 
пате — ім'я ОІІ — олія; нафта 
пагго\^ — вузький оИ ..... старий 
паііои — нація оп _ на 
паііуе — рідний; тубілець опіоп - цибуля 
паїиге — природа опіу — лише 
пауаі — морсьний ора^ие — непрозорий 
пеаг — близький; близько, 

коло ореп — відкривати; 
відкритий 

пеагіу 
песк 

— майже; близько огап^е — помаранча 
— шия огАагсІ — овочевий сад 

пескіїе 
пеесіїе 

— краватка 
— голка 

огсіег — порядок; наказ 
наказувати 

пе^го — негр огі^іп — походження 
пеі^ЬЬопг 
пеі^ЬЬоигіп^ 

— сусід 
— сусідній 

огі^іпаї оригінальний; 
справжній 

ПеІІЬег . . . 11 ог — ані ... ані .. . оіЬег — інший, другий 

перЬе\у — племінник оиіИпе — нарис 

пегте — нерв оуег — (по) над 

ПЄ8І — гніздо оуегіаке — наздоганяти 
пеиіег — середній (рід) ОЛУП —- власний 

пєуєг — ніколи о\упег *— власник 
ПЄ\У8 
ПЄ\У8Ьоу 
пе\У8рарег 

— новина 
— газетяр 
— газета 

ох 

Р 
% 

віл 

піесе — племінниця РасіГіс — Тихий (океан) 
пі^Ьі; — ніч; нічний раск — зграя 
ПІ^Ь1(ІГЄ85 
пі^ЬіІаІІ 

— нічна сорочка 
— настання ночі 

раті — малювати, 
фарбувати 

пі^Ьііп^аІе — соловейко раіпіег — маляр, художни 
пі^Ьіу — нічна сорочка раіг — пара 
ПОІ8Є — шум раїасе — палац 
погіЬегп — північний раїаіе — піднебіння 
П08Є — ніс • раїе — блідий 
поіе — примітна; нота раїш — долоня; пальма 
ПОІІОП — уявлення равзу — братки 
поип — іменник рапІ8 — штанці 
поуєі — роман рарег — папір 
ПО\У — тепер рагсеї — пакунок 
полуа(1ау8 
питЬег 

— тепер 
— кількість; число 

рагсіоп вибачати; 
вибачення 

питегоиз — численний рагепіб — батьки 

пигзе ~ сестра-жалібниця; рагіеу — конференція 

О 
неня; доглядати рагі частина; 

розлучатись 
рагіісіріе — дієприкметник 

оак — Дуб рагіісиїаг — особливий 

оЬіесі — доповнення)(грам,); рагіу —■ вечірка; партія 
заперечувати раззеп^ег — пасажир 

оЬІі^е — зобов’язувати раззіоп — пристрасть 
оЬзегуе — спостерігати разі — минулий; повз 
оссираііоп • — заняття раїЬ — доріжка, стежкі 
оссиру — займати раїіепсе —. терпіння 
оссиг — траплятись раїіепі — терпеливий 
()(1(І — непарний; дивний раїгої — патруль 
оіїег — пропонувати; раїгоїтап — патрульний 

пропозиція раїїег — тупотіння 
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раііегп -- зразок рІипсЗег ~ плюндрувати 
ра^іг — лапа ріигаї — множина 
реа — горох р. т. — після полудня 
реаг — груша рпеитаііс — пневматичний 
реагі — перлина рпеитопіа — запалення легенів 
ресиїіагіїу — особливість роскеі — кишеня 
ресіебіаі — п’єдестал роіпі; — пункт; точна; 

реп — перо 
роИсе 

вказувати 

репсії — олівець — поліція 
репеїгаіе — проникати, роїісу — поліжна 

просякати роїііе — ввічливий 
репіпзиіа — півострів рооі — калюжа, ставок; 

реоріе — люди депо 
реррег — перець рорру — мак 
регіесі — завершений, рориіоиз — населений 

досконалий рогсеїаіп — порцеляна 
регГогтапсе — вистава рогк — свинина 
регізЬ — гинути рогіег — носій 
регтізйіоп — дозвіл роззезз — посідати 
регтіі — дозволяти роззеззіуе — родовий (відмінок) 

регзесиїе — переслідувати роззіЬіИіу — можливість 
регзоп — особа роззіЬІе — можливий 
регзопаї — особистий розіііуе — позитивний 
реі — улюбленець розі — пошта; відсилати 
рЬіІозорЬу — філософія 

рої 
поштою 

рЬузісіап — лікар — горщик 
ріапо — Фортепіано роїаіо — картопля 
ріск — збирати роиіігу — свійські птахи, дріб 
рісіиге — картина, образ роппсі — фунт 
ріесе — кусок, шматок; ро\Уег — сила; держава 

п’єса ргаізе — вихваляти; хвала 

Рк — свиня ргесіоиз — дорогоцінний. 
ріщгіт — пілігрим 

рге£ег 
коштовний 

рііГо\^ — подушна — віддавати перевагу 
рііоі — пілот, летун ргераге — готувати 
ріп — шпилька ргезепі — дарувати; подару¬ 

ріпсЬ — щипати; душити 
(про взуття) 

нок; іеперішній 
(час); присутній 

ріпе — сосна ргеїіу — гарний, вродливий; 
ріісіїег — відро 

ргеуспі 
досить 

РІ^У — шкода — запобігати 
ріасе — місце ргіск — вколоти 
ріаіп — простий; негарний; ргітагіїу — первинно 

рівнина ргітег — елементарний 
ріап — план підручник 
ріапе — літак ргіпсе — принц 
ріапі — рослина; великий ргіпсезз — принцеса 

завод ргіпі — друкувати;відбитон 
ріазіег — тиньн ргіпІсІоіЬ — ситець 
ріаіе — тарілка РГІ2Є — приз, премія 
ріау — грати; гра ргоЬаЬІу — можливо 
ріауег — грач ргосіисе — виробляти. 
ріеазапі — приємний 

ргоїїІаЬІе 
продукувати 

ріеазе — будь ласка — слушний, вигідний 
ріеазиге — задоволення рго^гезз — поступ, прогрес 
ріепіу — багато, безліч рготізе — обіцяти; обіцянка 
ріііга — слива рготрі — швидкий 
ріите — перо (на капелюсі) ргопоип — займенник 
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ргорег — властивий; власне 
ргорегіу — як слід, належно 
ргоробіііоп — пропозиція 
ргобресі —■ розраховувати 
ргоисі — гордий 
рготегЬ — прислів'я 
ргоуіеіе — забезпечувати 
рзаїт — псалм 
риЬІіс — громадський; 

публіка 
риЬІізЬ — публікувати 
рисі СІ іп^ — пудинг 
рипсК — пробивати 
рііИ — тягти 
рше — чистий 
риі — ставити; класти 

^иа1іі:у — якість 
диаггеї — сварка 
^иаг1ег — чверть 
сіиеег — дивний 
^ие81іоп — питання; питати 
диеііе — хвіст (черга) 
диісіс — швидкий 

— спокійний 
дііііе — зовсім, цілком 

н 

гаск — сітка (в купе потягу) 
гаііууау — залізниця 
гаіп — дощ 
іапсії — ранчо 
гапк — ранг 
гарісі — швидкий 
гагеїу — рідко 
газрЬеггу — малина , 
гаї — щур 
гаіііег — досить 
гау — промінь 
гагог — бритва 
геайї — досягати 
геас! — чиїати 
геасіег — читач; читанка 
геас! у — готовий 
геасіу-тасіе — готовий 

(про одяг і т. д.) 

геар ~ жати 
геарег — жнець 
геа8оп — підстава, рація 
гесеіуе — одержувати-" 
гесоііесііоп — спогад 
гесоштеїк! — рекомендувати 
ге СІ — червоний 
геї'егее — суддя (в грі і т. ін.) 
гейехіуе — зворотний 

ге£ге8Ьтепі-гоош — буфет 
(приміщення) 

— відмовлятись 
— найнращі 

побажання 
— шнодувати 
— регулярний, 

правильний 
— царювання 
— віднидати 
— відносний; родич, 

нревний 
— полегшення 
— зазначати; 

примітна 
— пам'ятати 
— наймати (примі¬ 

щення); плата за 
приміщення 

— відповідати 
— повідомляти; 

доповідь 
— репрезентувати 
— резервувати 
— мешнати 
— поважати 
— відпочивати; від- 

починон; решта 
— ресторан 
— вроздріб 
— відповідати 
— повертати (сь); 

поворот 
— рима 
— стрічка 
— багатий 
— правий; 

правиль ний; право 
— перстень; дзвонити 
— стиглий 
— вставати; сходити 

(про сонце) 

— річка 
— дорога 
— ревти; рев 
— смажити 
— ракета 
— скелястий 
— серна 
— котити (сь); булка 
— дах 
— кімната 
— корінь 
— мотузка 
— рожевий 
— круглий 
— морський шлях 
— мандрувати 

геГизе 
ге^аг(І8 

гедгеі 
ге^иіаг 

геі^п 
ге]ес1; 
геїаііуе 

геІіе£ 
тетагк 

гететЬег 
гепі 

геріу 
герогі 

гергезені 
ГЄ8ЄГУЄ 
ге.чісіе 
гезресі; 
ГЄ8І 

гезіаигапі 
геіаіі 
іеіогі 
геііігп 

гЬуте 
гіЬЬоп 
ГІСІ1 

гі§:Ьі 

ГІІ1§’ 
гіре 
ГІ8Є 

гіуег 
гоасі 
гоаг 
гоазі 
госкеі 
госку 
гое 
гоИ 
гоо£ 
гоога 
гооі 
горе 
гозу 
гойне! 
гоиіе 
гоує 
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гиЬЬег — гума гумка 
гиЬу — рубін 
гисіе — грубий 
ги{1епе88 — грубість 
гиіп — руйнувати; руїна 
гиіе — правило; правити 
ІІШ — бігти 
гизЬ — кинутись 
Кіі88Іап — російській; 

о 

росіянин 

ь 
8а(1 — сумний 
8аі1 — пливти (про кора¬ 

бель); вітрило 
8аі1ог — моряк 
заіагу — платня (службовців) 

заіі — сіль 
8а1(-сеі1аг — сільничка 
зате — той же (самий) 

8аі;иг(іау — субота 
заисе — підлива 
заисерап — оанян, каструля 
заиза^’е — ковбаса 
зауа^е — дикий; дикун 
зате — рятувати; заощад¬ 

жувати (гроші) 

зауоигу — смачний 
Захоп — саксонський 
зау — говорити, сказати 
зауіп^ — прислів'я 
зсапсіаі — бешкет 
зсагі — шаль 
зЬоск — удар 
ЗСІ100І — школа 
зАоопег — шхуна (рід 

вітрильника) 

8СІ880Г8 — ножиці 
зсоИ — лаяти 
ЗсоІсЬтап — шотляндець 
зеа — море 
зеа-зісіч: — що має морську 

хворобу 

зеазоп — пора року 
зеаі — місце 
зесііоп — відділ 
зее — бачити 
зеет — здаватись 
5ЄІ2Є — хапати 
зеїсіот — рідно 
зеіі — продавати 
зепсі — посилати 
зепіепсе — речення; вирок 
зерагаїе — відокремлювати 
зе СІ неп се — узгодження 
зегіоиз — серйозний 
зегуапі — слуга 
зег ує служити 

зсгуісе — служба 
зегуіеііе — серветка 

зеІ — сідати (про сонце) 

зеіііешепі — селище 
зеїііег — колоніст, 

поселенець 
8ЄУЄ] а1 — кілька 
зетеге — суворий 
8Є\У — шити 
зЬасіе — тінь; відтінок 
зЬаке — трясти 
зЬаре — форма 
зЬагр — гострий 
зЬагреп — загострювати 
зЬауе — голити (сь) 

зЬеер — вівця 
зЬееІ — лист'паперу тощо), 

аркуш 
зЬеІі' — полиця 
зЬеІіег — притулок 
зкіИіп^ — шилінг 
8І1ІПЄ — сяти, світити 
зііір — корабель 
8І1ІГІ — сорочка 
зЬое — черевик 
зЬое-Іасез — шнури для 

черевиків 
зЬоетакег — швець 
зЬооІ — стріляти 
зЬор — крамниця; 

майстерня 
зЬогі; — короткий 
8І10ГІЄП — скорочувати 
зЬ-огікапсІ — стенографія 
зЬоикІег — плече 
зіюиі * — кричати 
8ПО\У — показувати; 

видовище 
зЬом^у — показний 
зЬгіек — кричати 
зЬііІ — закривати 
зЬу — соромливий 
зіск — хворий 
зісісіе — серп 
зісіе — сторона 
зідії — зітхати, зітхання 
8І§’І1І — Зір 

зі^п — знак 
8ІІЄПІ — мовчазний 
зіік — шовк 
зііуєг — срібло: срібний 
зітріе — простий,звичайний 
зіпсеге — щирий 
зіпд — співати 
зіп^ег — співець 
зіпк — тонути (про кора¬ 

бель); топити 
8І8ІЄГ — сестра 
8І1 — сидіти 
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БІіиаІс — розміщувати зроіі — псувати 
зкіИ — уміння, зрооп — ложка 

нваліфінація зрої — місце; пляма 
зкіп — шніра зргеасі — поширювати (сь) 
зкігі — спіднична 8ргІП^ — весна; стрибати 
зку — небо_ вдіїаге — квадратовий; 
8ку-1іпе — обрій площа, сквер 
Бкузсгарег — хмарочос 8ІаЬ1е — стайня 
8Іап§ — нелітеретурна мова 8Іай — штаб 
8Іауе — раб 8Іаде-соасіі — диліжанс 
8Іауегу — рабство зіаігсазе — сходи 
8ІЄСІ — санчата 8ІаІГ8 — сходи 
8ІЄЄр — спати зіашр — тупати; штемпель; 
8ІЄЄУЄ — рукав марка 
зЛсе — снибна зіапсі — стояти 
8ІІ^ЬІ — легний; незначний 8І:аіі(І8Іі11 — зупинка 
8ІІр — посковзнутись; 8Іаг — зірка 

помилка зіагі — починати, старту¬ 
8ІО\^ — повільний вати; початок 
зтаїї — маленький 8іагуе — вмирати 3 голоду 
зтеїі — нюхати, пахнути; 

пахощі 
зіаіе — держава, штат; 

становище 
8ті1е — посмішка; зіаіеіу — величний 

зтоке 
посміхатись зіаііопег — продавець письм. 

— курити; дим приладь 
8паке — змія зіаіие — статуя 
8ПО\У — сніг зіау — залишатись; 
8ПО\УСІГОр — підсніжок перебувати 
8оар — мило зіеат — пара 
зосі — шкарпетка БІеашЬоаі — пароплав 
зосіаі — соціяльний, зіеатег — пароплав 

громадський зіееі — криця; сталевий 
8о£а — софа зіеег — керувати; кермо 
8о£і — м'який, ніжний 8Іер — крон 
80ІЄ — підошва 8Іе\уаг(1 — служник. 
8оте — дещо, декілька (на пароплаві) 
8отеііте8 — іноді 8ІІ11 — ще; однак, проте 
80И^ — пісня зіоск — запас 
80011 — скоро; незабаром зіоскіп^ — панчоха 
зооіЬе — заспокоювати 8І0ПЄ — камінь 
80ГЄ — що болить зіор — спинятись, зупинка 
зоггу — шкода; пробачте 8І0ГЄ — велика крамниця 
8оиг — кислий 8І0ГЄІ10и8Є — склеп 
зоиіЬегп — південний зіогу — історія, оповідання 
80 VV — сіяти ЗІОУе — пічна 
зраге — зайвий зігаіі — протока 
зреак — говорити. 8Іга\у — солома 

розмовляти 8Іга\уЬеггу — суниця, полуниця 
зресіаі — спеціялкний зігеат — потік 
зресіасіе — видовище зІгеІсЬ — простягати (сь) 
8рес1асІЄ8 — окуляри зігіке — вдаряти; удар; 
зреесі — швидкість страйк 
зрепсі — витрачати; прова¬ 8ІГ0П^ — сильний 

дити (час) зіги^^іе — боротись;боротьба 
зріН — розливати 8Іис1еп1 . — студент 
ЗрІПБІеГ — стара панна зіисіу — вивчати; кабінет 
зрігії — спиртні напої БІийР — матерія; речовина 
зріееп — туга 8ііЬ]ес1 — підмет; предмет 
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зііЬигЬ — околиця, ІЄІ18Є — час (граматичний); 
передмістя нгіпружений 

8иССЄ88 — успіх Іегш — строк, термін; мн. 
зиіїег — страждати; терпіти умова 
зий’осаіе — душитись ІеггіЬІе — жахливий 
8и§аг — цукор Іеггог — жах 
8и^аг-сапе — цукрова тростина іЬап — ніж 
8ШІ — вбрання (чол); іЬапк — дякувати 

пасувати іЬаІ — що, який 
зиіїсазе — валізка іЬеаІге — театр 
8иттег — літо ІЬеп — тоді 
8ип — сонце іЬеге — там 
8ипс1ау — неділя ІЬ-егеІоге — тому, через те 
зипгізе — схід сонця іЬіск — товстий 
8ип8е1: — захід сонця іЬіе£ — злодій 
8ирег1аііуе — найвищий ІЬі^Ь — стегно 
зиррег — вечеря іЬітЬІе — наперсток 
зирріу — постачати ІЬіп — тонний 
8иррогі — підтримувати; іЬіп^ — річ 

підтримка ІЬшк — думати 
8ирро8Є — вважати, ІЬігзІу — спрагнілий 

припускати 1ЬІ8 — цей 
8иге — певний; певно 1Ь.огп — колючка 

безумовно ІЬои^Ь — хоч 
зигпате — прізвище ІЬои^ЬІ — думна 
зигуіте — вижити ІЬгеасІ — нитка 
8и8ресі — підозрівати 1Іігеа1епш§^ — загроза; 
8\уа1Іо\у^ — ласт'вка загрожуючий 
8\уаіі — лебідь 1Іігі11іп§- — захоплюючий 
8\^агт — роїтись; рій іЬгоаІ — горло 
8\уеа1: — піт ІЬгои^Іі — через 
8\уеер — замітати 11іго\\т — кидати 
8\^Є€І; — солодкий; ніжний ІЬіітр — великий палець 
8\>ГІ!І — швидкий (руки) 
8\уіт — плавати ІЬипсІег — грім; греміти 
6\^0ІІЄП — набряклий, іЬипсІегзІогт — буря, громовиця 

напухлий ТЬигзсіау — четвер 
буИаЬІе — склад ІЬиз — таким чином 
8утЬо1 — символ Ііскеї — квиток, білет 

Ііе — краватка 

''Г Іігіїї — щільний 
1 ІіГе — черепиця, дахівка 
іаЬІе — стіл Ііте — час 
іаЬІе-сІоІЬ — скатертина 1іте-1аЬ1е — розклад 
Іаіїог — кравець Ііпу — манюсенький 
іаке — брати Іір — кінчик 
іаїк — розмовляти; бесіда 1І1 ІОГ Іаі — око за око 
1а зк — завдання Іоасі — жаба 
Іазіе — смак; смакувати ІоЬассо — тютюн 
Іеа — чай Іо-сіау — сьогодні 
Іеасіїег — учитель, викладач Іо^еіііег — разом 
іеаг — рвати; сльоза Іоііеі — іуалеї; вбиральня 
ІеІІ — говорити Іоіегаїе — терпіти, допускати 
Іешрег — настрій; гнів ІотЬ — могила 
Іетрегаїе — поміркований 1о-тогго\у — завтра 
Іетрі — спокушати Іопе — тон 
Іепсі — прямувати Іоп^ие — язик; рідно мова 
ІЄПСІЄГІ1Є88 — ніжність ІОО — також; надто 
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іооіЬ 
ІооіЬасіїе 
іор 
Іоіаі 
ІоисЬ 
Іои^Ь 

Ігасіе 
ігасіезтап 
ігаШс 
іга^есіу 
ігат 
Ігатр 

(гауеі 
ігатеїіег 
ігетеп(іои8 
Ігіаі 
ігіііе 
ігіт 
ІгоиЬІе 

ігоиЬІезоте 
ІГОІІ8ЄГ8 
Ішск 
Ігие 
ігипк 
ігу 
іиЬе 
Тие8(іау 
іиіір 
Іипе 

іигкеу 
Іигп 

ілуісе 
1;\V^іп 
іуре 

1урІ8І 

зуб 
зубний, біль 
вершина, верхівна 
загальний 
дотинатись 
твердий, 
непохитний 
місто 
торгівля; ремество 
торговець 
ВУЛИЧНИЙ рух 
трагедія 
трамвай 
мандрувати; 
волоцюга 
подорожувати 
подорожний 
величезний 
суд; спроба 
дрібниця 
прикрашати 
занепоноєння; 
непоноіти 
неспонійний 
штани 
вантажне авто 
справжній 
стовбур; скриня 
пробувати; судити 
рурна. труба 
вівторок 
тульпан 
мелодія; настрою¬ 
вати (радіо) 
індик 
обертати; ставати; 
черга 
двічі 
близнюк 
друкувати на 
машинці; тип 
друкарка 

ипсіегу^еаг 
ипетр1оуе(і 
ипехресіесіїу 
ипГогіипаіеІу 
ипііе 
ипіуег8Ііу 
ппіасе 
ипіоск 
ипііі 
ііпи8иа1 
ироп 
ііррег 
ііг^е 
и8е 
іі8иа11у 
иііегіу 

та^аЬопсІ 

уаіоиг 
уароиг 
уагіои8 
теаі 
уе^еіаЬ1Є8 
теЬісІе 

уєіп 
уегу 

Л?Є88ЄІ 
уісіогу 
’УІеЛУ 
УІИа^е 
уіпедаг 
уіоіаіог 
тіоіеі; 
УІ8І1; 
уосаіізі 
уоісе 
уоуа^е 

Іугапі; — тиран 

\^а^€8 

ч^ІУ — негарний. \у*аІ8І 
потворний \уаІ8Ісоа1 

ІІкгаіпіап — украінський; \уаі1 
українець шаііег 

іітЬгеІІа — парасоля шаі1;ге88 
иаа\уаге8 — несподівано \^а1к 
ипЬгок€(п) — незламаний \у'а11 
ипсіуііігесі — нецивілізований \уап(іег 
ипсіе — дядько (вуй, стрий) \уаг 
ипсопбсіоиз — непритомний \уагс1гоЬе 
ип(1егс1о11іЄ8 — білля \уагеЬоіі8Є 
гтс1ег8Іап(і — розуміти луагт 

— білля 
— безробітній 
— несподівано 
— на горе 
— об’єднувати 
— університет 
— розшнуровувати 
— відмикати 
— поки, до 
— незвичайний 
— на 
— верхній 
— спонукати 
— вживати; вживання 
— звичайно 
— надзвичайно 

— волоцюга, 
пройдисвіт 

— гідність 
— пара 
— різний 
— телятина 
— ярина; городина 
— повіз; засіб 

пересування 
— вена 
— дуже; саме той, 

підходящий 
— судина 
— перемога 
— краєвид; погляд 
— село 
— оцет 
— порушник 
— фіялна 
— відвідувати 
— вокаліст, співець 
— голос 
— подорож (морем) 

— зоробігна платня 
(робітників) 

— талія, стан 
— намізелька 
— чекати 
— офіціант 
— офіціянтка 
— гуляти; прогулянка 
— стіна 
— мандрувати 
— війна 
— шафа на одяг 
— склеп, склад 
— теплий 
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\уа8Ь — мити \УІГЄІЄ88 8ЄІ 
\уа8Іі-8Іаіі(і — умивальня \УІ8СІОт 
\Vа1(і^ — годинник (ручний. \УІ8Є 

кишеньковий) луізЬ 
\\таіег — вода луіІЬ 
ЛVаVе — хвиля \УОІ1 
луеаІіЬу — багатий \уотапЬоос] 
\^€аг — носити \Уои(І€г 
\^еаі1іег — погода \уоп(1егГиІ 
\У^е(1пе8(1ау — середа \УООСІ 
луеесі — бур'ян; полоти луоосіеіі 
ЛУ€ек — тиждень луооіеп 

— вага \ТТОГСІ 
л^еісоте — вітати \уогк 
ЛV€[1 — добре \уогкег 
\Vе81;е^I1 — західній \УОГІ(1 
\уе8І\\^аг(1 — на захід \уоггу 
\у1іаі — ідо 
луЬаІеуег — ІДО б не . . . \УОГ8Ьір 
луїіееі — колесо 
\^Ьеп — коли туогіЬ 
\VЬеге — де \угар 
луЬегетег — де б не . . . уугеск 
\УІ1ЄІІ1ЄГ — чи 

— який, котрий \УГІ8І 
\^Ьі1е — в той час як; 

хвилинна \УГІІЄ 
\УІ1І8РЄГ — шепотіти; шепіт \УГІІЄГ 
\^Міе — білий >УГОП§ 
луЬіІечуавЬ — білити 
\у1іо — хто 
\УІ10ЄУЄГ — хто б не . , . 
\уЬо1е — цілий у 
\у1іо1е8а1е 
\уЬу 

— гуртовий продаж 
— чому 

уагсі 

\уі(кес1 
\УІСІО\У 

— злий 
— удова 

усаг 
уеІ1о\у 
уе8Іег(1ау 

\УІ^ 
\УІ1(І 

— парик 
— дикий 

уіеШ 
уоке 
уоп 
уоип^ 

\уі!Іоту 
\УІ11 
\УІП(1 

— верба 
— вигравати 
— вітер 

\уіпс1 ир — накручувати 
\УІПСІО\У — вікно 2 \УІІ1(І0^У-8ІІІ — підвіконня 
\УІПІЄГ — зима 2.ЄГО 

— радіоприймач 
— мудрість 
— мудрий 
— бажати; бажання 
— з 
— вовк 
— жіночість 
— дивуватись 
— чудесний 
— ліс; дрова 
— дерев’яний 
— вовняний 
— слово 
— праця; працювати 
— робітник 
— світ 
— докучати, 

непокоїти 
— обожнювати; 

молитись 
— вартість; гідний 
— загортати (сь) 
— руйнування; 

руйнувати 
— суглоб між руною 

і раменом 
— писати 
— письменник 
— неправий; 

неправильний 

— двір 
— рін 
•— жовтий 
— вчора 
— поступатись 
— ярмо, тягар 
— там 
— молодий 

— нуль 
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МІ8РаШТ8 
ДРУНАРСЬНІ помилни 

зи 
знизу НАДРУ НО ВАН О СЛІД Ч ИТАТИ 

. . . 818ІЄГ І8І . . . . . .ЗІЗІег І8 . . . 

10 ... В Німеччині у мене . .. ... в Німеччині. У мене ... 

2 ['0аи8зпсі] ['Оаигапсі] 

5 певний повний 

14 ... І8 едиаі ... із поі е^иаі 

14 ['іпіауааі] ['іпіауаі] 

24 1о (Іапс 1о (Запсе 

... зііуєг Ьооііе .. .ЗІІУЄГ Ьоіііе 

... \уоіі1(і зіорріп^ ... ... у^оиМ зіор ^іуіп^ ... 

12 уегу ргеїіу Іог... уегу ргеІІу £І0\УЄГ8 Іог ... 

ЬгзсІ ЬгаО 

2 оі Ье аі а І088 ... іо Ье аі а Іозз ... 

14 ТЬаІ; І8 аЬоиІ . . . ТЬаі із аЬоуе ... 

... саріїаі репеігатіесі. .. ... сарііаі репеігаіесі... 

[ЬізЧегікаІІ ІЬіз'ІагікаІ] 

Шгои^Ь іЬіск ап іЬіп іЬгои^Іі іЬіск аші (Ьіп 

17 1о ріип аг Іо ріипсіег 

7 [рзеЧгоиІ] [ра'ІгоиІІ 

... оссиру а ІоигіЬ ... ... оссиру а £ІГ1Ь ... 

4 пишучий). пишучи). 

(ОігесіЬ Оіесі) (Вігесі ОЬ]есі) 

20 ... Ьоу-ігіпсі... Ьоу-£гіеасі 

8 ,.. Ьиіі-еіеіапі, со\у-е1е1аіі1 .Ьи11-е1ерЬап£, солу-еІерЬап£ 

18 Ігои^Ь Тгои^Ь іЬгои^-Ь ТЬгои§’1і 

.. . Ьогп-народжувати ... 1)огп-народжений 

26 ... Іітитр ... ... іЬитЬ .,. 

на; Враховуючи, що підручнин снладався не в унраїнсьній друнарні, тут 
гаж деяні пропусни й незначні помилни, яні учень-унраінець легко зігнорує, 
ише помилни з англійського тексту аоо інтернаціональної транскрипції, а 
могли о вплинути на зміст. 




