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aboard:  na pokladzie

accomplish:  dokonać, osiągnąć

affect:  wpływać, oddziaływać na

aid:  pomoc

anticipation:  oczekiwanie, przewidywanie

assess:  oceniać

attract:  przyciągać

average:  tu – on average: przeciętnie

beholden:  ujrzany, zobaczony

billion:  miliard

call off:  odwołać

carry on:  kontynuowoać

clogged:  tu – traffic clogged: zakorkowane 

przez ruch uliczny

conduct cutting-edge research:  prowadzić 

czołowe badania

consecutive:  kolejny, następny

contributing:  przyczyniając się

countdown:  odliczanie, lub też: wystrzelenie 

pojazdu kosmicznego (po uprzednim odliczaniu)

crewed:  załogowy

deployment:  rozmieszczenie

determined:  zdeterminowany, określony, 

narzucony przez...

development:  rozwój

display:  wystawa, pokaz

earthbound:  ograniczający się do samej Ziemi; 

kierujący się w stronę Ziemi

enormous:  olbrzymi

envelop:  okrywać

establish:  założyć; ustalić

exceed imagination:  wykraczać poza 

wyobraźnię

fame:  sława

featuring:  wyróżniając, uwypuklając

flame:  płomień

fuel:  paliwo; fuel valve – zawór paliwa

galaxy:  galaktyka; Milky Way galaxy – galaktyka

Drogi Mlecznej

halt:  zatrzyamć, wstrzymać

holder:  tu – record holder: zdobywca rekordu

ignition:  zapłon

improve safety:  poprawić bezpieczeństwo

launch:  wystrzelić, wystartować w efekcie 

wystrzelenia

launching spot:  miejsce, z którego dokonuje się

wystrzelenie (rakiety)

lift-off:  (pionowy) start

maneuver:  manewrować

mankind:  ludzkość

manned:  załogowy, obsadzony ludźmi

master:  tu – opanować

observable:  dający się zaobserwować

predict:  przepowiadać, przewidywać; predict 

solar storms – przewidywać burze na słońcu

primary:  podstawowy, główny

puff:  tu – puff of smoke: kłąb dymu

relativity:  względność

renamed:  przemianowany

required:  wymagany

researcher:  badacz

reusable:  wielokrotnego użytku (promy 

kosmiczne wielokrotnie wykonują swoje kursy, 

rakiety po jednorazowym starcie stają się 

bezużyteczne)

reverberate:  rozbrzmiewać, rozlegać się echem

roughly:  około

set:  tu – set hour: wyznaczona godzina

shuttle:  tu w – space shuttle: prom kosmiczny

software:  oprogramowanie

solution:  rozwiązanie

sought out:  wyszukany, znaleziony

Soviet Union:  Związek Radziecki

space:  tu – kosmos, przestrzeń kosmiczna; 

kosmiczny

spacecraft:  statek kosmiczny

suspended:  zawieszony

swing:  tu – in full swing: w trakcie odbywania 

się, trwający na dobre

take-off:  start (tu: rakiety)
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tour:  wycieczka objazdowa, lub podobna, gdzie

zwiedza się różne miejsca

thus:  w ten sposób

universe:  wszechświat

valve:  zawór

via:  poprzez; za pomocą

venue:  miejsce (np. wydarzenia, spotkania)

whether:  czy

wink:  mrugnąć okiem


