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Unit 11. pgs 108,109: Science

Unit 11 pg 108

to accomplish sth = κατορθώνω κτ
to intend to do sth = προτίθεμαι να κάνω κτ
to hang out at the mall = βγαίνω για βόλτα στο εμπορικό κέντρο
to find solutions to problems = βρίσκω λύσεις σε προβλήματα
at a ripe old age = σε μεγάλη ηλικία
a late developer = κάποιος που εξελίσσεται αργά

a problem that challenges the scientists = ένα πρόβλημα που προκαλεί τους επιστήμονες
the scientific community worldwide =η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως
…..
a founder of an organisation: Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ενός οργανισμού πρέπει:

- to develop an invention = να αναπτύξει μία εφεύρεση
- to patent an invention = να κατοχυρώσει την πατέντα της εφεύρεσης
- to license an invention = να πάρει άδεια για την εφεύρεση

youth is not a handicap = η νιότη δεν είναι μειονέκτημα
the young dream big = οι νέοι έχουν μεγάλα όνειρα
…..
interestingly enough they don’t attend school = όλως περιέργως δεν πάνε σχολείο
to be homeschooled = διδάσκονται τα σχολικά μαθήματα στο σπίτι
an attractive alternative = μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική
the educational system = το εκπαιδευτικό σύστημα
concerned parents = ανήσυχοι γονείς
natural creativity = φυσική δημιουργικότητα
……
to untangle carbon nanotubes = ξεμπερδεύει νανοσωλήνες άνθρακα
the scientists are baffled = οι επιστήμονες είναι μπερδεμένοι
to gather together in bundles = μαζεύονται σε δεμάτια
tight bundles = σφιχτά δεμάτια
to reduce the strength = μειώνουν τη δύναμη
to start a business = ξεκινώ μία επιχείρηση
computer assembly = συναρμολόγηση υπολογιστών
…..
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Unit 11 pg 109

tender age = τρυφερή ηλικία
to increase a farmer’s produce = να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή
to get a $10.000 grant = να πάρει μία επιδότηση $10.000
…..
girls keep up with the boys = τα κορίτσια προοδεύουν εξίσου με τα αγόρια
to be under an impression = έχω την εντύπωση
it’s not exclusively for males = δεν είναι αποκλειστικά για άνδρες   
she’s a maths whiz = είναι διάνοια στα μαθηματικά
to study in your spare time = μελετώ στον ελεύθερο χρόνο μου
hard work always pays off = η σκληρή δουλειά πάντα δίνει καρπούς
to get a $10.000 scholarship = παίρνει υποτροφία $10.000
…..
Samantha is equally impressive = Η Σαμάνθα είναι εξίσου εντυπωσιακή
at the age of nine = στην ηλικία των 9
a small-scale log cabin = μία μικρή ξυλοκαμπίνα
to look to the skies = κοιτώ τον ουρανό
a lunar greenhouse = ένα σεληνιακό θερμοκήπιο
to grow crops = καλλιεργούν καρπούς
with mist instead of soil = με πάχνη (ψεκασμό) αντί για χώμα
…..
it’s a thing of the past = ανήκει στο παρελθόν
we can hold out some hope = μπορούμε να διατηρούμε κάποια ελπίδα
innovation is the future = η εφεύρεση είναι το μέλλον
our struggling planet = ο πλανήτης μας που πασχίζει
…..
to win a contest = κερδίζω ένα διαγωνισμό
a pending patent = μία πατέντα που εκκρεμεί να εγκριθεί
the potential user = ένας δυνητικός χρήστης

a conventional treatment = μία συμβατική θεραπεία
the side effects of the treatment = οι παρενέργειες της θεραπείας
I have no time to give let alone money = δεν έχω χρόνο πόσο μάλλον χρήματα
…..



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 11 pg 110 – Word groups

bunch = μάτσο 
(κάτι ακατάστατο) 

set = σετ, κασετίνα 
(ένα οργανωμένο σύνολο)

pile = στοίβα 
(το ένα πάνω στο άλλο)

pack = κοπάδι άγριων
               ζώων

bunch of flowers
bunch of keys
bunch of grapes

set of tools
set of furniture
set of rules
set of books

pile of boxes
pile of books

pack of wolves
pack of dogs

pack = πακέτο

pack of cards:τράπουλα
pack of cigarettes

Unit 11 pg 110 – Easily confused words

that’s a restricted area                               = απαγορευμένη περιοχή 

there’s no space for a wall screen in our living room = δεν υπάρχει διαθέσιμος/ελεύθερος χώρος

there’s no place where I can keep my money safe = δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο σημείο

to invent a new gadget = εφευρίσκω

to discover a new kind of insect = ανακαλύπτω κάτι που ήδη υπάρχει στη φύση

to explore a rainforest = εξερευνώ από περιέργεια για να δω τι υπάρχει

to investigate a problem = ερευνώ και αναλύω τις πτυχές ενός θέματος

to produce a product (cars, fruit)          = παράγω χειροπιαστό προϊόν

to create suspense / bonds / trouble       = δημιουργώ κάτι άυλο (πχ. αγωνία, δεσμούς, μπελάδες)

to increase your profit / income / chances = αυξάνω κάτι μετρήσιμο (πχ. κέρδος, εισόδημα, ευκαιρίες)

to develop your ideas / interest / talent   = αναπτύσσω κάτι άυλο (πχ. ιδέες, ενδιαφέρον, ταλέντο)

ambition will drive you to success = η φιλοδοξία σε οδηγεί (σε ωθεί εσωτερικά)

Jane will guide around the museum = η Jane σε ξεναγεί (σε κατευθύνει βήμα-βήμα και εξηγεί)

your coach will lead you to success = ο προπονητής σε καθοδηγεί (σε συμβουλεύει)

your GPS will direct you to the hotel = το GPS σε κατευθύνει κυριολεκτικά (δίνει οδηγίες)

Unit 11 pg 110 – prepositional phrases with under

When you are under age = όταν είσαι ανήλικος

you’re often under the impression = συχνά έχεις την εντύπωση

that you’re under pressure = ότι είσαι υπό πίεση
but that’s not always true.
………………………….
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Unit 11 pg 110 – prepositional phrases with under (continued)

Your parents must set limits   under   certain   conditions  = κάτω από ορισμένες συνθήκες

in order to you under control. = υπό έλεγχο
………………………………….
The restaurant is under   new   management and  = υπό νέα διεύθυνση
everything is well taken care of

Unit 11 pg 112 – Word groups: Computers

go to the start menu = μενού

press the icon for the internet = εικονίδιο

if the icon is not on the desktop click on the toolbar = γραμμή εργαλείων

once you log on the internet = μπαίνω στο διαδίκτυο / ιστοσελίδα

push the hot keys F4 and Alt to access your personal account = πλήκτρα συντόμευσης

Watch out for spam messages. = ανεπιθύμητα / ύποπτα μηνύματα

They may have malware. Criminals use malware = κακόβουλο λογισμικό

to phish your bank account details or  = ‘ψαρεύω’, κλέβω ψηφιακές πληροφορίες

they may infect your p/c with a bug = ιός

So make sure that update your antivirus program every 2 months = αντιικό πρόγραμμα

and your operating system every 2 years. = λειτουργικό πρόγραμμα
Last but not least, if you have kids at home 
use Internet filters to keep your kids safe = φίλτρα


