


Phrasal Verbs
second edition

Vinnytsia

NOVA KNYHA

2019

Natalia Drab



УДК 811.111’367.625(075.8)
Д72

Рецензенти: 
Соколова С. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов 

Київського національного лінгвістичного університету
Гусар М. В. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови національного 

університету “Києво-Могилянська академія”

Драб Н. Л.
Фразові дієслова : посібник для студентів вищих навчальних закла-

дів та учнів старших класів спеціалізованих шкіл. – 2-ге вид. – Вінни-
ця : Нова Книга, 2019. – 72 с

ISBN 978-966-382-764-3
У сучасній англійській мові кількість фразових дієслів безупинно зростало з по-

чатку новоангліканського періоду й продовжує рости. Поряд із збільшенням числа, росте 
й частота їхнього використання. Це свідчить про те, що вони виконують важливу лек-
сичну функцію, завдяки більшій стислості й у той же час більшої виразності. Фразові 
дієслова широко використаються не тільки в розмовній англійській мові. Багато з та-
ких дієслів стали невід’ємною частиною мови газет, юриспруденції та економіки. Деякі 
фразові вживаються частіше, ніж “прості” дієслова, які є їхніми синонімами. Уживання 
фразових дієслів характерно й для офіційно-ділового стилю, а саме юридичних та еконо-
мічних документів і статей.

Без знання фразових дієслів неможливо зрозуміти мову носіїв мови та іноземців, які 
спілкуються іноземною мовою, саме тому ми вирішили присвятили окремий навчальний 
посібник вивченню фразових дієслів.

УДК 811.111’367.625(075.8

Д72

ISBN 978-966-382-764-3

© Драб Н. Л., 2009
© Драб Н. Л., 2019
© Нова Книга, 2019



3

CONTENTS/ЗМІСТ

Вступ ......................................................................................................................5
Unit 1. Phrasal verbs (1) ..........................................................................................6
Unit 2. Phrasal verbs (2) ..........................................................................................8
Unit 3. Phrasal verbs (3) ........................................................................................10
Unit 4. Phrasal verbs (4) ........................................................................................12
Unit 5. Phrasal verbs (5) ........................................................................................14
Unit 6. Phrasal verbs (6) ........................................................................................16
Unit 7. Phrasal verbs (7) ........................................................................................18
Unit 8. Phrasal verbs (8) ........................................................................................20
Unit 9. Phrasal verbs (9) ........................................................................................22
Unit 10. Phrasal verbs (10) ....................................................................................24
Unit 11. Phrasal verbs (11) ....................................................................................26
Unit 12. Phrasal verbs (12) ....................................................................................28
Unit 13. Phrasal verbs (13) ....................................................................................30
Unit 14. Phrasal verbs (14) ....................................................................................32
Unit 15. Phrasal verbs (15) ....................................................................................34
Unit 16. Phrasal verbs (16) ....................................................................................36
Unit 17. Phrasal verbs (17) ....................................................................................38
Unit 18. Phrasal verbs (18) ....................................................................................40
Unit 19. Phrasal verbs (19) ....................................................................................42
Unit 20. Phrasal verbs (20) ....................................................................................44
Unit 21. Phrasal verbs (21) ....................................................................................46
Unit 22. Phrasal verbs (22) ....................................................................................48
Unit 23. Phrasal verbs (23) ....................................................................................50



4

Unit 24. Phrasal verbs (24) ....................................................................................52
Unit 25. Phrasal verbs (25) ....................................................................................54
Unit 26. Phrasal verbs (26) ....................................................................................56
Unit 27. Phrasal verbs (27) ....................................................................................58
Unit 28. Phrasal verbs (28) ....................................................................................60
Unit 29. Phrasal verbs (29) ....................................................................................62
Unit 30. Phrasal verbs (30) ....................................................................................64
Unit 31. Phrasal verbs (31) ....................................................................................66



5

ВСТуп

Шановні читачі!

У сучасній англійській мові кількість фразових дієслів безупинно зростало з початку 
новоангліканського періоду й продовжує рости. Поряд із збільшенням числа, росте й часто-
та їхнього використання. Це свідчить про те, що вони виконують важливу лексичну функ-
цію, завдяки більшій стислості й у той же час більшої виразності. Фразові дієслова широ-
ко використовуються не тільки в розмовній англійській мові. Багато з таких дієслів стали 
невід’ємною частиною мови газет, юриспруденції та економіки. Деякі фразові вживаються 
частіше, ніж “прості” дієслова, які є їхніми синонімами. Уживання фразових дієслів харак-
терно й для офіційно-ділового стилю, а саме юридичних та економічних документів і статей.

Без знання фразових дієслів неможливо зрозуміти мову носіїв мови та іноземців, які 
спілкуються іноземною мовою, саме тому ми вирішили присвятити окремий навчальний 
посібник вивченню фразових дієслів.

Даний навчальний посібник спрямований на усіх бажаючих самостійно розширити свій 
словарний запас за рахунок вивчення фразових дієслів та поглибити знання англійської 
мови. Навчальний посібник може використовуватися як у мовних та немовних вищих на-
вчальних закладах, у старших класах школи та на курсах іноземних мов з високим рівнем 
навчання англійської мови.

Структура підручника: посібник складається з 31-го уроку, кожний урок охоплює певну 
кількість фразових дієслів з їх перекладом на українську мову, також наводяться приклади 
їх використання фразових дієслів для полегшення розуміння. Під час розробки навчально-
го посібника автором були відібрані найбільш вживані фразові дієслова. У кожному уроці 
пропонується дві вправи на тренування вживання відповідних часток. Перша вправа – це 
вправа на підстановку, а друга вправа – на переклад. Навчальний посібник також містить 
ключі до вправ, таким чином студенти та учні можуть самостійно перевірити свій прогрес 
і правильність використання фразових дієслів.

Ми вважаємо, що ціль цього навчального посібника буде досягнута, якщо він допоможе 
студентам збагатити свою мову, зробити її живою і справді англійською.

Бажаємо успіху у вивченні фразових дієслів!!!

Драб Н. Л.
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to be about – бути поблизу He must be somewhere about. – Він повинен бути десь поблизу.
to be after – добиватися 
чогось, намагатися отримати 
щось, переслідувати

Don’t marry him, he’s only after your money. – Не виходь заміж за 
нього, його цікавлять тільки твої гроші.
I wonder what he is after. – Цікаво, що він задумав.

to be away – бути відсутнім, 
у від’їзді (не бути в місті)

The director is away on business. – Директор поїхав у відрядження.

to be against – бути проти Lying is against my principles. – Брехня – проти моїх принципів.
to be behind – мати 
заборгованість, 
відставати,
запізнюватись

Jane is always top of her class, but Dick is often behind. – Джейн – 
завжди найкраща учениця класу, але Дік часто відстає.
All the children came running in together, except Dick, who was behind 
as usual. – Всі діти прибігли разом, крім Діка, який, як завжди, 
запізнився.

to be down – знижуватися, 
зменшуватися

The price of meat should be down next week. – Ціна на м’ясо повинна 
знизитися наступного тижня.

to be in – бути вдома, на 
роботі, у приміщенні

Is Ann in? – Анна вдома?

to be in for – очікувати щось, 
накликати щось 

We are in for a cold winter. – Буде холодна зима.

to be off – виходити, бути 
скасованим, анульованим; 
(light, electricity) – бути 
вимкненим

I am off. – Я пішов.
The meeting is off. – Збори відмінили.
The electricity was off yesterday. – Учора не було світла.

to be on (light, electricity) – 
бути ввімкненим; (film, 
performance, exhibition) 
відбуватися, йти 

The light has been on since 5 o’clock. – Світло горить з 5-ої години.
The exhibition will be on next week. – Виставка буде проходити 
наступного тижня.
This film has been on at our cinema since last Monday. – Фільм іде в 
нашому кінотеатрі з минулого понеділка.

to be out – не бути дома, на 
роботі, бути відсутнім (про 
гроші)

Can I speak to Ann? – No, I am afraid she is out. – Я можу поговорити з 
Анною? – Ні, я боюся, її немає дома.
The money is out. – Немає грошей.

to be out of – відчувати 
нестачу чогось

I am out of sugar. – У мене закінчився цукор.

to be over – закінчитися The lesson is over. – Урок закінчився.
to be up – встати, бути на 
ногах, піднятися, 
закінчуватися (про час), 
відбуватися

I have been up since 7 o’clock. – Я на ногах з 7-ї години.
The prices are up now. – Зараз ціни зросли.
The time is up, hand in your papers. – Час вийшов, здавайте ваші 
роботи.
Something is up. – Щось сталося.
What’s up? – Що сталося?

to be up to – залежати від It is up to you. – Як хочеш.
to beat off – відбиватися від, 
побити, подолати

The company has beaten off strong competition from abroad. – Компанія 
подолала сильних конкурентів із-за кордону.

Unit 1. Phrasal verbs (1)
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Exercise 1. Fill in the correct particle.
1. A challenge from a rival company was beaten ______. 
2. She’s been ______ me for a year to buy her a new coat. 
3. It’s ______ nature to wear high shoes. 
4. Profits are ______ by 7 percent.
5. It is ______ to them to decide it.
6. The dishes we wanted were ______ the menu.
7. She is ______ career, not culture.
8. What is ______, why are you so upset?
9. He is ______at the moment. Should he call you back?

10.  She is ______ the group with her classes. She must study harder to catch up with the group.
11. Don’t worry about John. The temperature is ______ now. He will recover soon.
12. Your time is ______. Hand in your papers.
13. Due to the many last minute cancellations tonight’s party is ______.
14. Sandra won’t be back until next month, she is ______ in China at the moment.
15. I’m just ______ to see the solicitor. I should be back around lunchtime.
16. The power was ______ for about 3 hours.
17. The manager is ______ at the moment.
18. He said no one had told them officially that the concert was ______.
19. The storm is ______; it has stopped raining and the sun is shining.
Exercise 2. Translate the sentences.

1. Вона знала, що відстає від групи, але сподівалася наздогнати її через декілька місяців.
2. Поліція переслідує грабіжників банку.
3. Я колись любив смажену картоплю, але зараз я проти шкідливої їжі.
4. Він повинен бути десь поблизу, пошукайте його в садку.
5. Я не спав усю ніч через хворе горло.
6. Вибачте, але мені потрібно йти, я можу спізнитися на виставу.
7. Цікаво, чому він відмовився пояснити своє запізнення. Зараз на нього чекає догана.
8. Я бачу, що ти щось задумала. Я хочу, щоб ти знала, що я підтримаю тебе в будь-якому випадку.
9. Для того, щоб отримати свою частку ринку, британські компанії повинні подолати дешевий імпорт. 

10. Не дивно, що молода мати така втомлена: вона на ногах зранку.
11. Подивися на хмари. Мені здається, буде погана погода.
12. У театрі імені Івана Франка йде нова п’єса.
13. Курс євро трошки зріс відносно долара.
14. Вона зараз у відпустці й повернеться приблизно через тиждень.
15. Коли я писав статтю про директора, я знав, що накличу на себе біду.
16. Вважають, що ціна на авіаперельоти цього року підніметься.
17. – Ти можеш дати мені трохи цукру? – Вибач, але в мене закінчився цукор.
18. Ніколи не знаєш, що цей хлопець задумав. У нього постійно проблеми.
19. У мене був зайвий квиток на виставу, яка йшла в театрі імені Лесі Українки.
20. Вартість проїзду в метро зросте в цьому році.
21. Один француз прийшов до свого друга й запитав, чи той вдома. Власне кажучи, він був удома, але не 

встав з ліжка.
22. Що сталося? Щось не так?
23. Я здивувався, коли дізнався, що скасували вечірку в суботу.
24. Лікаря зараз немає, він на обході.
25. – Джон уже прокинувся? – Так, він жайворонок.
26. Було ще шість інших кандидатів на посаду, але Мері перемогла їх.
27. Це залежить від батьків, чи виховувати своїх дітей відповідним чином.

Unit 1. Phrasal verbs (1)
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to back away – задкувати The people backed away as the robbers came into the bank. 
– Люди позадкували, коли грабіжники зайшли до банку.

to back up – давати задній хід; (information) 
продублювати, підтримати

She backed the car up to the garage door. – Вона дала задній 
хід і вигнала машину до дверей гаража.
Don’t forget to back up your important computer files. – Не 
забудь продублювати важливі комп’ютерні файли.
Frank backed Mary’s story up. He told us the same facts 
that Mary told us. – Франк підтримав історію Марії. Він 
повідомив нам ті ж самі факти, що й Марія.

to bail out – взяти на поруки, допомогти комусь 
у скруті

He called his father to bail him out knowing that he had quite a 
bit of influence in the city. – Він зателефонував своєму батьку, 
щоб він взяв його на поруки, знаючи, що той мав достатній 
вплив у місті.
Max’s uncle bailed him out of the financial problems he was 
having. Дядько Макса виручив його із складної фінансової 
ситуації, у якій той опинився.

to beat up – побити, відлупцювати The men in the pub were trying to beat each other up. It was a 
terrible fight! – Чоловіки у пабі намагалися відлупцювати 
один одного. Це була жахлива бійка!

to blend in – асимілюватися з кимось New immigrants often try to blend in with the citizens of a 
country. – Нові емігранти часто намагаються асимілюватися 
з громадянами країни.

to blow out (match, candle, flame, lamp) – 
задувати

I blew out the candles and we ate cake. – Я задув свічки, і ми 
з’їли торт.

to blow up – висажувати у повітря, зриватися, 
зривати, злітати в повітря, вибухнути; (tyre, 
dinghy, balloon, airbed) надути, накачати

The bomb blew up and hurt one person. – Бомба зірвалася та 
поранила одну людину.
Mary blew up when I told her I lost her new CD. – Мері 
вибухнула, коли я їй сказав, що загубив новий диск.
The clown blew up the balloons. – Клоун надув повітряні 
кульки.

to boss around / about – керувати I hate when my sister tries to boss me around! – Я ненавиджу, 
коли моя сестра намагається керувати мною!

to blurt out – розпатякати, випалити щось, не 
подумавши 

Don’t blurt out answers without thinking. – Не випалюй 
відповіді, не подумавши.

Unit 2. Phrasal verbs (2)
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Exercise 1. Fill in the correct particle.
1. Make sure that you have some examples to back ______ your arguments. 
2. Faced with bankruptcy, he turned to a shadowy Mafia-controlled finance company to bail him ______. 
3. I’ve been under a lot of pressure lately. I didn’t mean to blow ______ like that. 
4. The rest of the staff backed her ______ when she complained about working conditions.
5. Stop bossing me ______, will you?
6. I blew ______ the candles and we ate cake.
7. The crowd backed ______ when the man pulled a knife.
8. You should always back ______important files and documents so that you won’t lose all your work if some-

thing goes wrong with the hardware.
9. The government had to bail ______ the airline because it was losing so much money.

10. The mugger beat him ______ and stole his wallet. 
11. The bomb blew ______ without any warning.
12. When I saw the snake, I slowly backed ______ from it and called for help. 
13. I have to back ______ my work regularly so that I don’t lose it if the computer goes down. 
14. He didn’t have any receipts to back ______ his insurance claim after the burglary. 
15. He tried to back ______ from the man with the knife but was trapped. 
16. He had figures from some very reliable sources to back ______ his arguments. 
17. Before you start installing new software, back ______ your files. 
Exercise 2. Translate the sentences.

1. Моя дружина підтримала мене в моєму рішенні покинути роботу.
2. Натовп позадкував, коли терорист підірвав себе.
3. Коли я сказав Джері, що потрапив у аварію на його машині, він вибухнув.
4. Нам довелося довго їхати заднім ходом і спробувати інший маршрут.
5. Щоб більше дізнатися стосовно того, як продублювати інформацію, зверніться в центр допомоги та 

підтримки.
6. Перегонова машина підірвалася після того, як врізалася у паркан.
7. Я не на жарт розлютився, коли він розпатякав секрет.
8. Будівельна компанія використала динаміт для того, щоб підірвати стару будівлю.
9. Коли Стів на шосе проїхав повз гарну дівчину, яка подорожувала автостопом, він негайно зупинився, 

дав задній хід і запропонував підвезти її.
10. Дублюй файли, щоб ти міг їх поновити при ушкодженні вірусом.
11. Я проїхав заднім ходом декілька сотень ярдів.
12. Дядько Джо надув повітряні кульки на різдвяну вечірку.
13. Він робить, що хоче, і ігнорує наслідки, тому що його батьки завжди готові виручити його.
14. Терористи збиралися підірвати парламент, коли президент там виголошував свою промову, але полі-

ція зірвала ці плани.
15. У районі Макса тебе поб’ють, якщо ти не асимілюєшся.
16. Я не розумію. Це не схоже на неї вибухати через таку дурну маленьку сварку, як ця.
17. Потрібно багато добровольців, щоб надувати повітряні кульки і роздавати плакати.
18. Кожен з батьків хоча б раз був у ситуації, коли його улюблена малеча бовкнула щось, що було сказа-

ним віч-на-віч і не призначалося для сторонніх вух.
19. Двоє чоловіків побили Фреда й лишили його непритомним на тротуарі.
20. Пан Трент ненавидів свій будинок, тому він підірвав його динамітом і побудував новий будинок 

замість старого.
21. Новий менеджер зробив велику помилку, коли почав керувати штатом.
22. Нам треба надути 50 повітряних кульок на вечірку.
23. Тобі доведеться здати назад, щоб я зміг вибратися.
24. Вона керує всіма.

Unit 2. Phrasal verbs (2)
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to break down – втратити 
контроль, дуже засмутитися, 
бути прикро враженим; (car, 
system, machine) – зламатися, 
зламати; (talks, negotiations, 
marriage, argument, plan) – 
зазнати невдачі

The car has broken down. – Машина зламалася.
Your plan was bound to break down from the start. – Твій план був приречений 
на провал з самого початку.
The woman broke down when the police told her that her son had died. – Жінка 
втратила контроль, коли поліція повідомила їй, що її син помер.

to break in(to) (house) – 
пробиратися в чийсь будинок, 
пробиватися кудись,
починати щось робити 

The robber broke into the house by smashing the window. – Грабіжник вдерся 
в будинок, розбивши скло.
The company has not managed to break into the software market. – Компанії не 
вдалося пробитися на ринок програмного забезпечення.

to break (down) (into laughter) – 
розсміятися, (into tears) – 
розплакатися 

When John fell off the chair, we broke into laughter. – Ми розсміялися, коли 
Джон упав зі стільця.

to break down into – розбивати 
на, розділяти на

The data was broken down into six categories. – Інформація була розділена на 
шість категорій.

to break in (shoes) –розносити These are nice shoes, but they’re too stiff. I hope it doesn’t take me too long 
to break them in. – Це гарні туфлі, але занадто тісні. Я сподіваюся, мені не 
знадобиться багато часу, щоб розносити їх.

to break off – замовкнути; 
(agreement, engagement, relations, 
relationship, alliance) – обірвати, 
розірвати

She broke off abruptly blushing. – Вона раптово замовкла, почервонівши.

to break out (war, epidemic) – 
початися 

Applause broke out when the play was over. – Пролунали аплодисменти, коли 
закінчилася п’єса. 

to break out of – вирватися 
звідкись

The two criminals broke out of prison yesterday. – Учора два злочинці 
вирвалися з в’язниці.

to break up – зупинятися, 
зупиняти, розходитися, 
розривати 

When does your school break up? – Коли у вас закінчується навчання в 
школі?
I hear that Joan and Steve are breaking up. – Я чув, що Джоан та Стів 
розходяться.

to break with (habits) – розривати 
з кимсь або чимсь

It is difficult to break with old habits, is not it? – Важко порвати зі старими 
звичками, чи не так?

Unit 3. Phrasal verbs (3)
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Exercise 1. Fill in the correct particle.
1. The elevators in this building are always breaking _____.
2. I’m going to break _____ with Mary. She bores me. 
3. Somebody broke _____ last night and stole our stereo.
4. Sorry I’m late. The car broke _____ on the way here. 
5. The firemen had to break _____ the room to rescue the children.
6. Max’s shoes hurt him as he had not yet broke them _____.
7. When he told her he didn’t love her anymore, she broke _____.
8. Max broke _____ tears when he heard that Mary had been arrested.
9. My boyfriend and I broke _____ before I moved to America.

10. The police got into the house by breaking the door _____.
11. The prisoners broke _____ jail when the guards weren’t looking.
12. We broke _____ about two kilometres out of town and had to walk home. 
13. They broke_____through the window and stole jewellery, cash and my laptop.
14. When we told her what had happened she broke _____ and cried. 
15. Burglars have broken _____ several properties in the area recently. 
16. This machine is very old and is always breaking _____. We need to change it. 
17. When she broke _____ after a long period of stress she was hospitalised for several months. 
Exercise 2. Translate the sentences.

1. За своєю структурою організація поділена на шість відділів.
2. Коробка виглядає так, нібито її зламали.
3. Макс викликав поліцію, коли йому здалося, що він почув, як хтось вдерся до будинку.
4. Угода зірвалася, оскільки жодна із сторін не була готова до компромісу.
5. Пара припинила стосунки на деякий час, але, поживши окремо місяць, вони зійшлися.
6. Коли вони почули, що хтось до них наближається, вони припинили розмову.
7. У 1348 році в Англії розпочалася епідемія чуми.
8. У вас немає нічого, чим можна було б зламати двері? Розумієте, я забув ключа у квартирі і не можу 

зайти до неї.
9. Пожежа розпочалася посеред ночі.

10. Я надзвичайно здивувався, коли Мак та Брамбі розірвали свої заручини.
11. Безробітний програміст із Британії був звинувачуваний у тому, що зламав велику кількість військо-

вих комп’ютерів США.
12. Джон повинен був вчитися, щоб стати гарним механіком, оскільки його машина завжди ламалася.
13. Алік був прикро вражений і розплакався, коли його мати померла.
14. Необхідно було троє поліцейських, щоб зупинити бійку.
15. Сьогодні у Лос-Анжелесі розпочався заколот.
16. Квартиру Джейн пограбували. Хтось вдерся до неї, коли Джейн була у кіно.
17. Том та Мері вже розійшлися? Я подумую запросити Мері на побачення.
18. Збори закінчилися приблизно о 10-й годині.
19. Наша машина зламалася на узбіччі траси під час хуртелиці.
20. Мері зламала машину, щоб вкрасти автомагнітолу.
21. Жінка була дуже прикро вражена, коли поліцейські сказали їй, що її син помер.
22. О котрій годині міліціонери припинили вечірку вчора ввечері?
23. Наш учитель розділив фінальний проект на три окремі частини.
24.  Група “The Beatles” розвалилася давно. Деякі люди кажуть, що Йоко розвалила групу.
25. Я розношую черевики з учорашнього дня, і, якщо не зважати на легке стискання внизу гомілки, вони 

мене зовсім не турбували.
26. Шарон сьогодні запізниться на роботу. Її машина зламалася на трасі.
27. Брент розплакався від щастя, коли дізнався, що його дружину врятували від вогню.
28. Мої туфлі завдають болю ногам, оскільки вони ще не розношені.

Unit 3. Phrasal verbs (3)
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to bring about – викликати, 
спричиняти

Nobody could remember what brought about the quarrel. – Ніхто не міг 
згадати, що викликало цю сварку.

to bring back – нагадувати, 
повертати

The old pictures brought back the memories of the days we spent in 
England. – Старі фотокартки принесли спогади про дні, які ми 
провели в Англії.

to bring down (prices, rate) – 
знижувати 

Shopkeepers have been asked to bring down their prices. – Власників 
магазинів попросили знизити ціни.

to bring forward (issue, matter, 
point, subject) – пропонувати, 
висувати

A plan was brought forward to allow workers to share in the profits. – 
Був запропонований план, за яким робітники отримували б відсотки 
від доходів компанії. 

to bring out (disk, book) – 
випустити 

When are you going to bring out a new record? – Коли ви збираєтесь 
випустити нові записи?

to bring over – переконувати What the agent said and demonstrated brought the director over and he 
bought these machines. – Те, що агент сказав та продемонстрував, 
переконало директора, і він купив ці машини.

to bring round – приводити до 
тями

Peter has fainted, try to bring him round. – Петро знепритомнів, 
спробуйте привести його до тями.

to bring up  – виховувати, 
вирощувати; згадувати 
(у розмові); (issue, topic) 
піднімати 

It is the main task of the parents to bring up children to be good citizens 
of the country. – Головне завдання батьків виховати своїх дітей так, 
щоб вони стали гарними громадянами держави.
When talking to Mary, Max never brings up her criminal record. – Макс, 
коли він говорить з Мері, ніколи не згадує те, що вона сиділа у 
в’язниці.

to brush up (on) – поновити, 
відновити

Max went back to school to brush up on mathematics. – Макс вернувся 
до школи, щоб відновити свої знання з математики.

to burn down – спалити, 
згоріти

Please don’t smoke in bed for you may burn the house down. – Будь 
ласка, не паліть у ліжку, бо ви можете спалити будинок.
They had to completely rebuild the museum after the old one burned 
down. – Вони мусили повністю перебудувати музей після того, як 
згорів старий.

to butt in – втручатися (в 
розмову), лізти без черги

Excuse me for butting in, but I couldn’t help overhearing... – Вибачте, 
що втручаюся, але я не міг не почути…

to butt out – відвалити Butt out! This is none of your business! – Відвали, це не твоя справа!
to build up (muscles, strength, 
stamina, confidence, reputation, 
sales, speed, collection, profits) – 
будувати, нарощувати, 
створювати

Over the years the company built up a reputation for technological 
innovation. – Роками компанія створювала репутацію технологічних 
інновацій.

Unit 4. Phrasal verbs (4)
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Exercise 1. Fill in the correct particle.
1. They have just brought _____ a new play.
2. What did she say to bring you _____? Yesterday, you did not want to buy the island.
3. Small incomes and poor housing conditions brought _____ the birth rate in Ukraine.
4. If these facts don’t bring him _____ then there is nothing to rack the wits about.
5. Unfortunately the number of books brought _____ in Ukrainian is very low.
6. My grandparents brought me _____ after my parents died.
7. Madonna has just brought _____ a new record. 
8. My mother walks out of the room when my father brings _____ sports.
9. My house burned _____ last night. It was just a pile of ashes in the morning.

10. We planned to discuss overtime pay in the meeting. Why didn’t someone bring that topic ___? 
11. This is none of your business, so just butt _____!
12. The crisis was brought _____ by Brenda’s resignation.
13. After much discussion, I brought the committee _____ to my point of view.
14. Joe’s mother brought him _____ well. She loved him, cared for him and taught him how to behave himself. 

Now he is a polite young man and his mother is proud of him.
15. Frank’s visit to the international business conference in Paris was a disaster because his French was so bad. 

His boss said, “When you get back to England you must brush _____ your French by enrolling in an evening 
class.”

Exercise 2. Translate the sentences.
1. Мауглі – це хлопчик, вирощений вовками.
2. Хоча їй було важко виховувати дітей самостійно, вона ніколи не скаржилась.
3. Сильні дощі призвели до надзвичайно великої повені.
4. Його діти зовсім відбилися від рук після смерті дружини, він не може їх виховати.
5. Ми підняли тему відпочинку відразу після обіду, коли батько був у гарному настрої.
6. Він дуже впертий: якщо він увіб’є собі щось у голову, його дуже важко переконати.
7. Ця історія повертає спогади про дні нашої дружби.
8. Лікар використав нашатирний спирт, щоб привести пацієнта до тями.
9. Я відчуваю, що мені потрібно згадати ще одне маленьке питання.

10. Мати Джо гарно виховала його.
11. Якщо ви збираєтеся поїхати до Перу, вам було б краще відновити свою іспанську.
12. Блискавка влучила в сарай пана Кеннеді вчора вночі. Він вигорів до того, як прибули пожежники.
13. Агов, агов! Не лізь без черги! Чекай на свою чергу!
14. Перегляд фотокарток приніс багато спогадів про мій перший візит до цього місця.
15. Усе сіно пана Кеннеді згоріло, коли згорів його сарай.
16. Вона випускає новий роман.
17. Нелегко зараз виховувати дітей.
18. Я шукаю короткий курс, щоб відновити свою англійську перед тим, як їхати у відпустку.
19. Трошки практики може додати тобі впевненості.
20. Важливо кожного дня робити вправи, щоб зміцнити твої м’язи, послаблені довгою хворобою.
21. Цей грубий чолов’яга втрутився в нашу розмову.
22. Мене виховували на дуже суворих правилах. Я мала бути слухняною дитиною або бути покараною.
23. Вибачте, що втручаюся у вашу розмову, але в мене є особлива інформація з мого досвіду на цю 

тему.
24. Відвали! Це не твоя справа!
25. Мені потрібно зробити домашнє завдання на завтра. Поверни, будь ласка, мою книгу.
26. Група Ніка відновила свої знання про займенники перед контрольною роботою.
27. Якщо ти будеш палити в ліжку, ти можеш спалити будинок.
28. Мої батьки виховали мене ввічливою людиною.

Unit 4. Phrasal verbs (4)
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to call at – заходити (у якесь місце) On the way to Odessa the ship will call at 3 ports. – По дорозі до 
Одеси корабель зайде у 3 порти.

to call back – передзвонювати Would you ask her to call me back later? – Ви б не могли 
попросити її передзвонити мені пізніше?

to call for – вимагати чогось This job calls for good computer skills. – Ця робота вимагає вмінь 
роботи з комп’ютером.

to сall in (doctor, expert, consultant, 
police, technician) – викликати, 
відвідувати

We can’t afford to call in a technician every time the washing-
machine breaks down. – Ми не можемо дозволити собі викликати 
техніка кожного разу, коли ламається пральна машина.
Call in next time you’re in town. – Зайдіть наступного разу, коли 
будете в місті

to call off – відміняти, відкликати The meeting was called off at short notice. – Збори відмінили за 
короткий строк до їх початку.

to call on sb. – заходити (до когось) John has been ill this week, let’s call on him. – Джон уже тиждень 
хворіє, давайте зайдемо до нього.

to call out – вигукувати, 
викликати
to call out of – кричати з

Please stand up, when I call out your names. – Будь ласка, 
вставайте, коли я викликаю вас на ім’я.

to call to – кричати комусь He called to his wife to open the gate. – Він покричав своїй 
дружині, щоб та відкрила ворота.

to calm down – заспокоювати, 
заспокоюватися

Steve was so upset that nothing could calm him down. – Стів був 
таким засмученим, що ніщо не могло його заспокоїти.

Unit 5. Phrasal verbs (5)
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Exercise 1. Fill in the correct particle.
1. She called _____ his name but there was no answer. 
2. Having fallen into water the child called _____ for help.
3. What is the matter? Why was the flight called _____?
4. Would you call it good manners to call to people _____ of the window?
5. The discussion of such delicate questions as these calls _____ great tact and patience.
6. Max was so upset that nothing could calm him _____.
7. The football match was called _____ because of bad weather.
8. I must call her _____ when we get to the office.
9. As we were in the area, we called _____ my sister-in-law.

10. The situation got out of hand and the Army had to be called _____. 
11. He called _____ the results. 
12. The match was called _____. 
13. Can you ask her to call me _____, please?
14. The Opposition party called _____ the minister’s resignation after the scandal broke.
15. Call _____ your lawyers; we can work something out.
Exercise 2. Translate the sentences.

1. Ми були змушені викликати водопровідника, тому що протікала раковина, а ми уявлення не мали, як 
її відремонтувати.

2. Її брехлива поведінка вимагає осуду.
3. Я почув, як хтось кликав на допомогу.
4. Попросіть її передзвонити мені, будь ласка.
5. Вона була грубою та агресивною в ставленні до нього, але було очевидно, що він намагався 

заспокоїти її.
6. Ми були змушені викликати лікаря.
7. Мері вирішила відмінити весілля з Максом.
8. Концерт довелося відмінити, тому що співак захворів на важку форму грипу.
9. Коли я втрачаю самовладання, у мене йде багато часу на те, щоб знову заспокоїтися.

10. Я передзвонив у компанію, але офіси були закриті на вихідні.
11. Робота вимагає знання іноземних мов.
12. Джейсон відмінив весілля, тому що не кохав свою наречену.
13. Ми заходили до тебе вчора ввечері, але тебе не було вдома.
14. Ти все ще розлючена. Тобі треба заспокоїтися перед тим, як вести машину.
15. Футбольна асоціація відмінила матч між Англією та Грецією через погану погоду.
16. Чому ти така засмучена? Сюзі не хотіла вилити на тебе апельсиновий сік. Заспокойся!
17. Я знаю, що Ральф засмучений. Ти можеш заспокоїти його? Він так шумить, що дратує всіх в офісі.
18. Коли світло згасло, я покликав на допомогу.
19. Мій батько дуже розізлився, і в нього пішло десять хвилин на те, щоб заспокоїтись.
20. Франк зайшов до Сари. Він був у гостях дві години.
21. Концерт відмінили через дощ.
22. Шелла відмінила весілля через те, що її хлопець наставляв їй роги.
23. Вона вигукнула його ім’я, але відповіді не було.
24. Зараз дуже пізно, щоб відміняти церемонію. 
25. Він дуже засмутився через це, але з часом заспокоївся.
26. Ситуація вийшла з-під контролю, і необхідно було викликати поліцію.
27. Зайди до мене, коли в тебе буде час.
28. Учитель вигукував результати контрольної роботи.
29. Я тобі передзвоню, як тільки щось почую.

Unit 5. Phrasal verbs (5)




