
HONORS: Target Vocabulary
Study Lists

& Summary Questions

Unit 5 – Text 1: The smart pen

Theme: TECHNOLOGY – The Smart Pen

Collocations: Study these phrases and learn them by heart.

§A

to make copious.. notes = το να κρατάς εκτενείς σημειώσεις

it looks set.. to revolutionize the class = φαίνεται βέβαιο ότι θα προκαλέσει επαναστατικές

                                                                          αλλαγές στην τάξη

it boasts.. multiple functions = με περηφάνια επιδεικνύει πολλαπλές λειτουργίες

it has a built.. -in camera = έχει ενσωματωμένη κάμερα 

to capture an.. image = το να ‘συλλαμβάνει’ μια εικόνα

a digital.. image = μια ψηφιακή εικόνα

to store in.. a memory = το να αποθηκεύεις μια ανάμνηση

it has an integrated.. microphone = έχει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο

it records.. information = καταγράφει πληροφορίες

§B

it’s conveniently.. rechargeable = επαναφορτίζεται με ευκολία

it’s specially.. manufactured = είναι ειδικά κατασκευασμένο

paper ingrained.. with dots = χαρτί διαποτισμένο με κουκίδες

minuscule.. dots = μικροσκοπικές κουκίδες

with the aid.. of dots = με τη βοήθεια κουκίδων

it’s a point.. of reference = είναι ένα σημείο αναφοράς

match the audio.. to the words = το να αντιστοιχείς το ηχητικό με τις λέξεις

to tap.. on any word = το να ‘πιέσεις απαλά’ πάνω στη λέξη

to trigger.. a function = το να ενεργοποιήσεις μια λειτουργία

the playback.. function = η λειτουργιά της ανασκόπησης

a built-in.. speaker = ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο 

to upload.. a file = ανεβάζω στο διαδίκτυο 

to share.. a file = μοιράζομαι ένα αρχείο

to retrieve.. a file = ανασύρω ένα αρχείο



HONORS: Target Vocabulary
Study Lists

& Summary Questions

 to archive.. a file = αρχειοθετώ ένα αρχείο

 (archive ≠ retrieve)

in a video.. format = σε μορφή βίντεο

§C

to miss.. crucial information = χάνω σημαντική πληροφορία

to assimilate.. information = αφομοιώνω (μαθαίνω, κατανοώ) πληροφορίες

to concentrate intently.. on the lesson = συγκεντρώνομαι με ένταση στο μάθημα

illegible.. words = δυσανάγνωστες λέξεις

to scribble down.. notes = κρατώ πρόχειρες σημειώσεις

a words is in.. doubt = έχεις αμφιβολία για μια λέξη

it’s particularly.. useful = είναι ιδιαίτερα χρήσιμο

for clarification.. purposes = για σκοπούς διευκρίνισης

it includes a.. calculator = περιλαμβάνει μία αριθμομηχανή

it functions in.. a calculator mode = έχει λειτουργία αριθμομηχανής

to display the answer.. on the screen = εμφανίζει την απάντηση στην οθόνη

a screen is embedded.. in the pen = μια οθόνη είναι ενσωματωμένη στο στυλό

the equivalent.. in another language = το αντίστοιχο σε μια άλλη γλώσσα

given such.. versatility it’s amazing = με δεδομένη τέτοια πολυχρηστικότητα είναι απίθανο

it’s got only.. one shortcoming = έχει μόνο ένα μειονέκτημα

it converts notes to.. text = μετατρέπει (χειρόγραφες) σημειώσεις σε (ηλεκτρονικό) κείμενο

in an editable.. form = σε μία επεξεργάσιμη μορφή

Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~80 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. How can the smart pen help students in the class?

b. How can you clarify some illegible notes that you may have scribbled down?


