
HONORS: Target Vocabulary
Study Lists

& Summary Questions

Unit 1 – Text 2: Easy on the eye?

Theme: THE CONCEPT OF BEAUTY

Collocations: Study these phrases and learn them by heart.

§A

to be average.. -looking = το να δείχνεις πολύ συνηθισμένος

a preference for standard.. sizes = προτίμηση για συνηθισμένα μεγέθη

a well.. -documented preference = μία καλά τεκμηριωμένη προτίμηση

to seek.. out standard features = να αναζητάς συνηθισμένα χαρακτηριστικά

a potential.. mate = ένας πιθανός σύντροφος

successful.. breeding = επιτυχημένη αναπαραγωγή

uncommon.. characteristics = ασυνήθιστα χαρακτηριστικά

a distinctive.. feature = ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό

to indicate.. a problem = υποδηλώνει ένα πρόβλημα

§B

the theory fails to.. account for our preferences = η θεωρία δεν κατορθώνει να εξηγήσει τις

                                                                                προτιμήσεις μας

an inanimate.. object = ένα άψυχο αντικείμενο

to construct.. a theory = κατασκευάζω μια θεωρία

an alternative.. theory = μία εναλλακτική θεωρία

a geometric.. pattern = ένα γεωμετρικό μοτίβο (σχήμα που επαναλαμβάνεται)

the variations of.. a pattern = οι παραλλαγές ενός μοτίβου

different degrees of.. variations =  διαφορετικοί βαθμοί παραλλαγών

to rate the.. appeal of something = να βαθμολογήσεις την απήχηση ενός πράγματος

In other.. words = Με άλλα λόγια

a pleasing.. image = μία ευχάριστη εικόνα
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§C

what we like is a function of.. what we know  = αυτό που μας αρέσει είναι προϊόν 

                                                                             αυτού που ξέρουμε

different perceptions of.. beauty = διαφορετικές αντιλήψεις ομορφιάς

being slim is.. desirable = το να είσαι αδύνατος είναι επιθυμητό

television.. commercials = τηλεοπτικές διαφημίσεις

Westernization is less.. in evidence = η Δυτικοποίηση είναι λιγότερο φανερή

a preference for.. heavy women = μία προτίμηση για βαριές γυναίκες

to alter your.. preference = το να αλλάζεις τις προτιμήσεις σου

to migrated to.. another country = το να μεταναστεύεις σε άλλη χώρα

a set of.. norms = ένα σύνολο κανόνων

physical.. appearance = εξωτερική εμφάνιση

to be exposed to.. a different culture =το να εκτίθεσαι σε μία διαφορετική κουλτούρα

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. Why do we like average-looking people?

b. Why do we like standard shapes of inanimate objects?

c. Why do some people prefer heavier rather than slim women?
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