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I. Increase your vocabulary. Pay attention to the pronunciation of the 
following words.

rail transport залізничий транспорт

muscle power мускульна(фізична) сила

motive power рушійна сила, енергія

payload capacity вантажопідйомність

track зд.колія,рейковий шлях

steam locomotive паровий локомотив

magnetic levitation магнітна левітація

flywheel махове колесо, маховик

freight locomotive вантажний локомотив

shunting locomotive маневровий локомотив

braking mechanism гальмовий механізм

rack and pinion механізм рейкової передачі

to generate виробляти, робити

outside source зовнішнє джерело

to distinguish розрізняти

II. Read and translate the text.

LOCOMOTIVE
The history of rail transport dates back nearly 500 years. The first wooden 

wagons were drawn by muscle power until 1804, the year when the inventor 
Richard Trevithick built the first successful locomotive.

A locomotive is a railway vehicle that provides the motive power for a 
train. It does not have payload capacity of its own and its sole purpose is to 
move the train along the tracks.

Locomotives may generate mechanical energy from fuel or they may take 
power from an outside source. According to means of providing motive power 
the locomotives may be divided into:

1. Steam locomotives;


