Календарно-тематичне планування до НМК Matrix Intermediate, Units 6 – 10 (87 годин)
Дата
№
п/п
1

Сфери (тематика)
Мовленнєві
спілкування
функції
Тема. Підтема
Домашнє читання* або Вступний тест

Експоненти
функцій

Лексичний

Мовний матеріал
Граматичний

6. Ризик
Virtually, assessors,
Підрядні
assessment, assess,
означальні
insurance, overall view, речення
likelihood, reject,
sufficient, pesticides

Письмо

2

Як вимірюється
ризик
SB p.68

Висловити
припущення

Let’s…
Why don’t we…?
Why not…?
I suppose we could /
might…

3

Прилад для
вимірювання
ризику
SB p.69

Висловити
згоду з
припущенням

4

Покоління
екстремальних
видів спорту
WB p.22-23

Висловити
незгоду з
припущенням

5

Небезпечні види
спорту
SB p.70

Висловити
пораду в формі
припущення

Підрядні додаткові Вимова сильних та
речення
слабких форм
прийменників
Where are you from?
I’m from Spain.
I don’t like…
Extreme sports: bungee
Вживання
Вимова складних назв
I’m not very keen on… jumping, free-climbing, прийменників
видів спорту:
I don’t feel like it
free-diving, sky-surfing,
BASE jumping, bungee
I’d rather not...
BASE jumping, off-piste
jumping , sky-surfing, etc.
in-lining; X-Games
Why don’t you?
Commuter, trickle, route, Підрядні речення Інтонація підрядних
If I were you, I’d
caving, ultimate,
речень
You’d better (not)…
claustrophobic
I advise you (not) to…

6
7

Домашнє читання*
Шанс у житті
SB p.73

Погодитися з
порадою

8

Невідкладна
допомога
SB p.74-75

Подати
причину

9

Біографії відомих
людей
SB p.76-77

Висловити
результат та
причину

10

Написання біографії
WB p.24-25

Висловити
причину та
результат

11

Домашнє читання*

That’s a (very) good
idea! Good idea!
I don’t mind.
All right, but only if…

Yes, I (certainly) will.
I think I will / I should
Perhaps I’d better…
I suppose I’d better…
…because / since…
…because of…
Due to…

Emergency services: AA,
the RAC, the RNLI, an
air ambulance, the Fire
Brigade, ‘the Met’ or the
Metropolitan Police
Force
So that…
Nouns vs. Adjectives:
poverty – poor, security
– secure, drama –
dramatic SB p.77, e.4.
So + adjective/ adverb Mountaineer, explorer,
+ that/ result
beekeeper, conquest,
Catherine left the
Alps, Himalayas, Mount
North East so that she Everest, conquer the
could find a better life. mountain, summit
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Інтонація в окличних
реченнях

Deep sea fishing,
fairground rides, have a
position of authority

Прислівники та
дієслівні форми
SB p.72, e.1, 3

Аудіювання

Читання

Фонетичний

SB p.69, e.4,
p.73, e.5

SB p.68, e.2

SB p.68, e.1,
2(№1)

SB p.69 e.5
p.73, e.7

SB p.68,
e.A, B

SB p.69, e.3,
Article 2

WB p.23,
e.3, 4, 6, 7

WB p.23, e.5

WB p.22,
e.1, 2

SB p.70 e.1, 2
p.71, e.4
p.72 e.1-4

SB p.70, t.26

SB p.70,
Caving

Підрядні речення

Вимова -or, -er у словах
instructor, writer,
survivor, grocer, etc.

SB p.73, e.9

SB p.73, e.6

SB p.73, e.8

Різні види
запитань

Вимова слів пісні:
Nobody Does it Better
SB p.75, t.29

SB p.75, e.5-6

SB p.74,
t.27, 28

SB p.75, e.4

Складні речення

Інтонація складних
речень

SB p.77, e.6-9

SB p.77, e.7

SB p.76,
e.1, 2

Relative pronouns
who, which,
whose, where, that

Інтонація складних
речень з who, which,
whose, where, that

WB p.24 e.9-11
p.25, e.14-15

WB p.24, e.8

WB p.25,
e.12, 13

2
12

Біографія
В. Шекспіра
SB p.78

Висловити
пораду

13

Флоренс
Найтінгейл
SB p.79

Висловити
зацікавленість

14

Високий політ
SB p.80-81

Домовитися
про зустріч

15
16
17

Домашнє читання*

18

Мова тіла
SB p.82-83

Погодитися
зустрітися

19

Засоби комунікації
WB p.26-27

20

Інтернет
SB p.84

Скасувати
домовленість
про зустріч
Запросити

21

Наш веб-сайт
SB p.85

Відповісти на
запрошення

22
23

Домашнє читання*
Чи потрібен
інтернет молоді
WB p.28-29

Відмовитися
від запрошення

24

Чи казали ви колись
неправду?
SB p.86-87

Пояснити
наслідки дії

25

Навіщо ми купуємо
мобільні телефони
SB p.88-89
Домашнє читання*

Зробити
дослідження

26

Take it easy. Relax.
Don’t panic.
Take your time.
Don’t take it to your
heart.
Oh, really? Is it /he /
she/ there really?
Is that so? I’m afraid
yes / no….

Дієслівні форми:
Come on, set off, go
back, bring up, put
through

Word formation:
Fascinate – fascinating,
Extreme – extremely,
Respect – respectable,
Secure – security, etc.
I’d like to see you.
End up, go off, drop out,
I’d like to talk to you. make out, etc.
Will you be able to see SB p.80, e.4
me?
Can you see mе?

Вживання
артиклів

Інтонація речень, що
виражають пораду

SB p.78, e.2, 3, 5

SB p.78, e.4

SB p.78, e.4

Вживання
артиклів

Інтонація речень, що
показують зацікавленість
у коротких запитаннях:
I was working in France
last summer. - Were you?
Наголос у однокореневих
словах:
a photograph – photographic – photographer – to
photograph

SB p.79,
Factfile

SB p.79,
e.6, 7

SB p.79, e.7

SB p.80, e.1- 4

SB p.81, t.30

SB p.81, e.5
WB p.44
Unit 6

Інтонація розповідних
речень

SB p.83, e.2-4

SB p.82, e.1

SB p.82, e.1

Інтонація питальних
речень

WB p.27, e.3-7

WB p.27, e.2

WB p.26, e.1

Інтонація заперечних
речень

SB p.84, e.1, 3,4

SB p.84, t.31

SB p.84, e.2

Інтонація спеціальних
(wh-) запитань

SB p.85, e.6A

SB p.84, t.32

SB p.85, e.5

Інтонація розділових
(tag Qs) речень

WB p.28, e.9,10
p.29, e.11, 12

WB p.28, e.8

WB p.28, e.8
p.29, e.11C

Інтонація речень зі
словами
really, absolutely:
I was really /absolutely
exhausted.
Наголос в реченнях:
So do I. Neither do I.

SB p.86, e.1-4
p.87, e.5-6

SB p.87, e.7

SB p.87, e.7

SB p.88, e.1
p.89, e.3-5

SB p.88, e.2

SB p.88, e.2

Вживання
займенників
who, which, that,
whose

Тематична атестація
Test 6 p.14-15**
7. Засоби комунікації
Yes, that will be quite Approach, tone, panel,
Відсутність
convenient.
fashion, point
артикля
Yes, that’ll be just fine SB p.83, e.3
SB p.83, e.3
I’m awfully sorry, but I Прикметники з
Запитання в
can’t make it tonight
закінченнями -ed, -ing англійській мові
WB p.27, e.4, 5
Would you like to do
The Internet, the Net,
Present Perfect,
it?
website, monitor, mouse, Past Simple
Do you feel like…-ing keyboard, printer, online
Yes, I’d love to.
Digital messages,
Пасивний стан
electronic mail or email, дієслів
download, log on /off,
clip art, surf the net
I’m afraid I can’t
I wish I could but…

Who, what, where or
how (to) + drive, solve,
go, use, wear, fix, give
WB p.28, e.10
Thus, therefore, so, as Confusing words and
a result,
collocations: effect /
Consequently
affect; mistake / error;
hard / hardly; notice /
look SB p.86 e.1-4
This report suggests… Mobile phone, ringing
In the future...
tone, tone of voice, have
extras (on the phone)
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Past Simple,
Present Perfect
Simple/Continuous
the Passive
Present Perfect/
Continuous, Past
Simple
Пасивний стан
дієслів

3
Скільки мобільних
телефонів продається
SB p.89
Англійська мова в
сучасному світі
SB p.90

Розповісти про
кількість
чогось
Перерахувати
причини

Nearly half, over half,
almost all, the total
number, etc.
First of all,
Secondly, the next
point is, furthermore,
in addition, finally

29

Варіанти
англійської мови
SB p.91

Попросити
повторити
сказане

30

Американський
варіант англійської
мови
SB p.92

Висловити
причину

Could you say that
again, please? Would
you mind repeating
that, please? Could
you repeat that,
please?
Because, owing to the
fact that, due to the
fact that…

31
32

Домашнє читання*
Чим підлітки
займаються вдома
SB p.93

27

28

Обмінятися
інформацією

In my opinion, I think
that, To my mind,
If I am not mistaken

…can be written by
anybody
…helps to solve your
problems
…is a load of rubbish
… says more than
ordinary words can.
...is incomprehensible.
It is popular by /
believed that… Most
people feel that…
Contrary to popular
belief…
What is more,…
Furthermore,...
Apart from this...

33
34
35

Куток поетів
SB p.94

Висловити
думку за
поезію і проти
неї

36

Вірші англійських
поетів
SB p.95

Підтвердити
чиюсь точку
зору

37

Зв’язок поезії та
музики
WB p.30-31
Домашнє читання*

Додати більше
фактів на ту
саму тему

38
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Contact, update,
advantageous, digital, in
touch, out of touch
British vs. American
English: Bonnet – hood,
car boot – trunk, petrol –
gas, motorway –
freeway, film – movie,
full stop – period,
pavement – sidewalk,
post – mail, tin – can,
sweet – candy, rubbish –
garbage/trash etc.

Пасивний стан

Наголос у складних
словах:
paperclip, newspaper
Інтонація речень, що
виражають недовіру:
Why didn’t Carol come to
the club? She said she was
ill.
Художні засоби у
віршах: рима,
повторення
SB p.91, e.4, 5

SB p.89, e.6-9

SB p.88, e.2

SB p.88,
e.1, 2

SB p.90, e.3

SB p.90,
t.33, 34

SB p.90, e.2

SB p.91, e.6

SB p.91, t.35

SB p.91, e.4

Прикметники: cautious,
ridiculous, rare, sensible,
adventurous, common,
familiar, nervous etc.
SB p.92, e.1

Різниця між
британським і
американським
варіантами
англійської мови

Вимова слів з німими
буквами:
subtle, autumn, thumb,
dumb

SB p.92, e.1

SB p.92, e.3

SB p.92, e.2

To behave, table
Вживання
manners, dress rehearsal, пасивного стану
impression etc. For more дієслів
vocabulary see glossary
SB p.148-149
Тематична атестація
Test 7 p.16-17**
8. А що якщо
Bough, chunk,
Ступені
порівняння
commuter, crust, perk
poster, punch, routine,
прикметників
rubbish, scent

[s]
dress, sailor, cinema, sea,
see

SB p.93, e.4, 6

SB p.93,
e.4, 5

SB p.93, e.6
WB p.45,
Unit 7

Вірш Leisure
SB p.94, e.3

SB p.95, e.5 A

SB p.94, t.36

SB p.94,
e.1, 3

Phrasal Verbs: keep on
Умовні речення
(doing sth), put sth
forward, Idioms: take
advantage of sb /sth, slip
through the net
Gaze, glide, grant, graze, Умовні речення
precious, sensational,
incomprehensible

Вірш Glenis
SB p.95

SB p.95,
e.5 B, C

SB p.95,
Poem 2, 3

SB p.95
Poem 2, 3

Вірш If I had wings…
SB p.95

WB p.31, e.6

WB p.30

WB p.30

Вживання
пасивного стану

Питальні речення
в пасивному стані

4
39

Поети та поп-зірки
WB p.31

Побажати

40

Поради
SB p.96

Порадити

41

Переваги професії
SB p.96-97

Порадити

If I were you…
You’d better…

42

Якщо б я був попзіркою
SB p.98-99

Висловити
власну думку

Personally, I believe
that…
It strikes me that…
I feel very strongly
that…

43
44

Домашнє читання*
Забезпечення
житлом
SB p.100

Обговорити
можливості та
запропонувати
альтернативу

45

Бажання та мрії
SB p.101-102

Висловити
особисту думку

46

Ідеальна робота
SB p.103
WB p.33

Використовувати з’єднувальні слова в
мовленні

If you were
(unemployed) would
you …I think the best
thing to do would be…
Wouldn’t it be better
if…
…Find it (difficult) to
I personally think that;
It seems to me that…
However…
Despite this…
Although…

47

Якщо би я мав
змогу відвідати...
SB p.104-105
Домашнє читання*
Врятовані з
допомогою
мобільного
телефону
SB p.106-107

Перелічити
думки

It seems to me,
however….
SB p.105, e.6

Висловити
ефект

Thus, therefore, so,
consequently, as a
result, as a
consequence

48
49

I wish I were…
I wish I could

Lyrics, to release, verse
etc.
WB p.31, e.4
It would be better if… Disaster, encounter,
If I were you I would… favour, sticker

50
51
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Умовні речення

The second
conditional
SB p.96, e.1, 2
Idioms: hold hands (with Форми дієслів в
sb), make a/ some/ etc
умовних
difference (to sb/sth),
реченнях
pay a/the price (for
sth/for doing sth)
Bite, glance, sip, sniff,
Умовні речення
sneeze, stare, hold, cling,
gaze

[r]
lyrics, release, price

WB p.31, e.4, 5

SB p.94, e.2

WB p.31,
e.1-3

[ au ]
Out of sight – out of mind.

SB p.96, e.1-3

SB p.96, t.37

SB p.96, e.5

[ T ] and [ D ] in dates
The thirteenth of February
nineteen forty-three

SB p.97, e.6-7
WB p.32, e.7-8

SB p.96, e.5

SB p.96, e.5

Інтонація умовних
речень

SB p.98, e.1-4
p.99 Factfile

SB p.99, e.5

SB p.99, e.5

Verbs: benefit, bleat,
cling, consider, delight

Другий тип
умовних речень

Смисловий наголос в
умовних реченнях

SB p.100, e.2

SB p.100, t.39

SB p.100, e.2

Enable, enrich, entitle,
memorise, fulfil, exist,
appreciate
Вживання tell, talk, say,
speak

Нереальна умова
в минулому часі

Пісня Our House
SB p.101, t.41

SB p.103, e.4

SB p.101, t.40

SB p.102,
e.1, 2

Умовні речення

Інтонація питань до
умовних реченнь

SB p.103,
e.5-10
WB p.32, e.9
p.33, e.11

SB p.100, t.38

WB p.33,
e.10

Вживання although,
despite;
SB p.104, e.4

Умовні речення

[u][H]
football – boots
good food, cookery book

SB p.104, e.1-4
p.105, e.6

SB p.104, e.2

SB p.105, e.6

Effect – affect
Stared – glanced
SB p.107, e.5, 6

Present Perfect
Simple or
Continuous

Інтонація і наголос у
реченнях в Present
Perfect Simple /
Continuous

SB p.106, e.3, 4
p.107, e.5-7

SB p.107, t.42

SB p.106,
e.1, 2
WB p.45
Unit 8

Тематична атестація
Test 8 p.18-19**
9. Подорожі

5
52

Від’їзд з дому
SB p.108-109

Висловитися
щодо
важливості
події
Розповісти
історію,
скласти звіт

It is important to a lot
of people because…
It’s a time for…
remembering
To tell the truth…
Actually it’s hard to
say…
Still looking back, I…

53

Подорожі
SB p.110-111

54
55

Домашнє читання*
Байки мандрівників
WB p.34-35

Висловити
реальність

It is a fact that; in fact; Appeal, challenge,
Вживання часів у
as a matter of fact
hitchhiker, lane, longing, розповіді
the outback, slope

56

Незвичайна
подорож
SB p.112-113

Описати
почуття

57

Пригоди в глушині
SB p.114-115

Вживати слова,
що заповнюють
паузу в
розповіді

(He) (was) quite angry
with me.(I’m)
absolutely furious.
(He) calms down.
Well, you see… er, let
me see/think…
Now that’s an
interesting…

58

Опис подорожі
SB p.116-117

Звернути увагу
слухача

I’m sorry to bother
you.
Listen! Look!

59
60

Домашнє читання*
Пригоди в
Карибському морі
WB p.36-37

Описати звичаї

In the old days, people
used to…
Nowadays people tend
to…

61

Пригоди в
незнайомому місці
SB p.118-119

Висловити свої
почуття
щодо ...

One of the best things
about it is…
What I object to is…

64

Поза часом
SB p.120-121

Висловити
причину

In view of…
Because of…
Owing to…
For this reason…
Seeing that…

65

Домашнє читання*

62
63

Календарно-тематичне планування до НМК Matrix Intermediate
© Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

Часи, що
вживаються в
розповіді

Disappearing sounds
(ellision) and word linking
He likes tennis and skiing.

SB p.109, e.4-6

SB p.108, e.2

SB p.108-109
e.1-3

Past Simple
Past Continuous

[e] [eI]
led – laid
test – taste
men - mane

SB p.110, e.3
p.111, e.4-6

SB p.110, t.43

SB p.110, e.1

З’єднана вимова приголосних у кінці слова та
голосних на початку
наступного слова –
асиміляція звуків:
First of all…
Contraction in Present
Perfect Sentences
has/have been:
She’s /We’ve been to Paris.
Stress in multi-word verbs
get away from, get by with
sth, etc.

WB p.35, e.5, 6

WB p.35, e.4

WB p.34,
e.1,2
p.35, e.3

SB p.112, e.1-4
p.113, e.5

SB p.112, e.3

SB p.113, e.6

SB p.115, e.5

SB p.114, t.44

SB p.114, e.2

Вживання
прикметників і
прислівників у
розповіді

Інтонація звернень до
слухача

SB p.117, e.3-8

SB p.114, t.45

SB p.116,
e.1-2

Provisions, deck, broken- Вживання
down, pump, flooded,
зворотних
займенників
cargo, expedition,
survive, rainforest,
WB p.36, e.9
wildlife, rapids
Stream, rock, hill, lane,
Використання
track, path, bush, creek, прийменників
wood
SB p.118, e.3
Тематична атестація
Test 9 p.20-21**
10. Правильний вибір
Attitude, hustle, location, Непряма мова
stereotype, acquire,
apply, agree, impress,
amazed, astonishing,
idyllic

Вимова прислівників,
що закінчуються на
-(c)ally: traditionally,
historically

WB p.36, e.7-9
WB p.37,
e.10, 12

WB p.37,
e.11

WB p.37,
e.11

[k]
Take a ticket to Tokyo.

SB p.118, e.1-5

SB p.119, e.6

SB p.119, e.7
WB p.46,
Unit 9

[m]
Mike, mother, coming,
tomorrow

SB p.120, e.1
p.121, e.4

SB p.120,
e.2-3

SB p.120,
e.2, 3

Adjectives: confident,
restless, bent, reluctant,
solitary, searching, calm,
cheerful, self-conscious
Nouns: blessing, fuss,
unease, vigour, waste,
indifference, opposition

Verbs: bang, cool, invest, Past Simple and
propel, saddle, sweep,
Past Perfect
spot, move
Вживання виразів з get:
get away (from…), get
by (on/in/with sth), get
off (sth)
SB p.115, e.5
Stuck, talkative, tough,
apparently, gloriously,
deeply, politely

Past Simple and
Past Continuous,
common mistakes

6
66

Ми обираємо
здоров’я
SB p.122

Обговорювати
вибір

67

Вибір відповідної
людини
SB p.122-123

Висловити
власне рішення

68

Спорт для підлітків
SB p.124-125

Пояснити
власне рішення

69

Небезпечні професії
WB p.38-39

Посилання

70
71

Домашнє читання*
Влаштування на
роботу
SB p.126

72

Написання
автобіографії
SB p.126-127

Розповісти
автобіографію

73

У пошуках роботи
WB p.41

74

Позитивні та
негативні аспекти
нашого життя
SB p.128
Домашнє читання*
Забруднення
довкілля
SB p.128

Розповісти про
вимоги до
нового
спеціаліста на
роботу
Висловити
схвалення /
осуд

75
76

77

Проблема
накопичення
промислових і
побутових відходів
SB p.129

Розповісти про
себе

Зважити
аргументи за і
проти

Зважити
аргументи за і
проти

Replied, wanted to know,
promised, recommended,
confessed, added, asked,
answered, went on to
say, admitted, ordered
We’ve decided to…
Commitment, location,
We’re going to…
productivity, referee,
We’d like to…
report, wealth, order,
organize, promote
…will make good for… Put out (to…/from…),
…will be far too better. play on sth, get back,
look into, look forward
to, end up
Regarding,
Crater, lava flow, erupt,
Concerning,
dormant, icecap
With respect,
Regard/reference to

Непряма мова,
зміна часів,
розповідні
речення

[n]
They haven’t noticed
many mistakes, never
mind.

SB p.122, e.3-4

SB p.122, t.46

SB p.122, e.1

Непрямі накази
та прохання,
непрямі
запитання
Перехід прямої
мови в непряму

[g]
He gives a big glass to the
girl.

SB p.122, e.5, 6
p.123, e.7

SB p.123, t.47

SB p.123, e.8

[z]
We use these scissors for
cutting.

SB p.124, e.1-3

SB p.125, e.4

SB p.125,
Factfile

Заперечні
префікси:
un, in, im, ir, dis or
il

Наголос у словах з
заперечними префіксами
unnecessary, illegible,
irresponsible, etc.

WB p.39, e.5-6

WB p.38, e.2

WB p.38,
e.1-2
p.39, e.3, 4

I’m interested in…
My reason for wishing
to…
I have worked in…
Date of birth, age,
nationality, education,
etc.

Прямий та
непрямий
додаток

[b]
He brings the book of his
brother.

SB p.127, e.2-3

SB p.126, e.1

SB p.126, e.1

Вживання різних
форм дієслів

Strong and weak forms of
prepositions
What is the most remote
place you have been to?
Вимова слів з німими
літерами:
handkerchief, muscle,
Wednesday

SB p.127, e.4-6
WB p.40, e.7

SB p.126, e.1

SB p.126, e.1

WB p.40, e.8-9
p.41, e.12

WB p.41,
e.10

WB p.41,
e.11

Наголос у
багатоскладових словах
SB p.129, e.6

SB p.128, e.2-3

SB p.128, t.48

WB p.46,
Unit 9

Узгодження часів
Deforestation, drought,
earthquake, flood, global англійської мови
warming, hurricane,
volcano

Інтонація та смисловій
наголос у пов’язаному
тексті: прогноз погоди
SB p.128, t.49

SB p.128,
e.4 A, B

SB p.128 t.49

TB p.109
tapescript

Узгодження часів
англійської мови

Вимова слів пісні Turn
SB p.129, t.50

SB p.128, e.4 C

SB p.129, t.50

WB p.46,
Unit 10

What if;
What about…
I would prefer…

Application, advertise,
expand, spare, enclose,
fascinated, curriculum
vitae (CV)
Advanced level
examination,
responsibilities, work
experience, appointment
We need people who… Enthusiastic, efficient,
computer-literate,
The company is
looking for…
ambitious, far-sighted,
experience in sales
I find it…
Worried, impressed,
In my opinion it’s…
optimistic, cool,
Personally, I feel it’s… essential, amazing

It’s a question of…
whether or not…
The most important
issue is…
On the one hand…but
on the other hand…
We also need to think
about the possibility
of…
You could argue…but
then you could argue…
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Plant, pollution,
appalling, appalled,
desirable, disturbing,
endangered

Direct – indirect
objects

Вживання часів у
непрямій мові

7
78

79

Знищення
тропічних лісів
Глобальне
потепління
SB p.129
Забруднення
середовища і погода
SB p.130

80
81

Домашнє читання*
Проблеми
навколишнього
середовища
SB p.131

82

83

84
85
86
87

Зробити
частково
правильне
твердження
Зробити
твердження
зрозумілим,
перефразувати

Up to a point
To certain extent
/degree
To some extent/degree
In a sense… In a way
In other words, that is
to say,
To put it another way

Flexible, run out of, be
snowed under (with sth),
take sb by surprise

Вживання
артиклів

Наголос у
багатоскладових словах
appalling, dreadful,
wonderful, etc.

SB p.129, e.5

SB p.129, t.50

SB p.130, e.3

Dreadful, amazing, tidal
wave, utopia, to doze, to
market, launch into sth

Неозначений
артикль

[w]
Wind, watch, when

SB p.130, e.1-3

SB p.129, t.50

SB p.129, e.7

Елізія (elision)
приголосних (приклади
в правій колонці):
Old oar – old door
Her bread – herb bread
Big lobe – big globe
Right eye – right tie
Top layer – top player
Black ape – black cape

SB p.131, e.4-6

SB p.131, e.5

SB p.131, e.6

SB p.132, e.1-4

SB p.132, e.3

SB p.132,
e.1

Ввічлива інтонація в
непрямих спеціальних
(wh-) запитаннях:
Could you tell me how a
photocopier works?

SB p.133, e.5-6

SB p.133, t.51

SB p.133,
e.5-6

Зробити
загальні
твердження

As a general rule…
By and large…
Generally…
In general…
On the whole…

Carry out, take sth up,
Означений
send sth in, take sb on,
артикль
keep sb on, hand over sth

Загублені в глибині
континенту
SB p.132

Висловити
баланс

Мандрівка навколо
світу
SB p.133

Висловити
подібність

Opponents of …argue/
claim/ believe that…
while it is true to say
that…
Similarly, likewise, in
the same way

Commit, locate, anxiety,
encourage, in time (for
sth/to do sth), on time,
a/sb’s way of life
Повторення лексики

Артиклі з
власними
назвами
Префікси

Тематична атестація
Test 10 p.22-23**
Тест (Units 6 – 10) Progress test 2 p.24-25**
Підсумковий урок

* - Для домашнього читання рекомендуються книги серії: “Oxford Bookworms Library”, stages 3, 4 “Oxford Factfiles”, stages 3, 4
** - Matrix Intermediate Tests by Kenna Bourke with Kathy Gude, OUP
Додатковий матеріал для завдань з фонетики New Headway Pronunciation Course Intermediate, Sarah Cunningham, Bill Bowler, OUP
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