
HONORS: Target Vocabulary
Study Lists

& Summary Questions

Unit 4 – Text 2: Spotting the moth

Theme: EVOLUTION - Moths

Collocations: Study these phrases and learn them by heart.

§A

to trigger a.. change = προκαλεί μια αλλαγή

to blend into.. the environment = αναμειγνύεται μέσα στο περιβάλλον

a changing.. environment = ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

to adjust to.. a changing environment = το να προσαρμόζεσαι σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

to modify.. yourself = το να τροποποιείς τον εαυτό σου

a modification that helps you.. adjust = μια τροποποίηση που σε βοηθά να προσαρμοστείς

§B

adapt =.. adjust = προσαρμόζω

to be forced to.. adapt = αναγκάζομαι να προσαρμοστώ

to observe that.. one variety is prevalent = παρατηρώ ότι μία ποικιλία κυριαρχεί

a nocturnal.. creature = ένα νυχτόβιο πλάσμα

inactive.. hours = οι μη δραστήριες ώρες

to rest on.. tree trunks = το να αναπαύεσαι σε κορμούς δέντρων

industrial.. pollution = βιομηχανική μόλυνση

it becomes.. conspicuous = γίνεται φανερό

to fall.. prey = πέφτω θύμα

their white.. counterparts = το αντίστοιχό τους σε λευκό

to escape.. detection = διαφεύγω του εντοπισμού

it’s in the best.. interest of the species = είναι προς το συμφέρον των ειδών

to fall prey to.. predators = πέφτουν θύμα των θηρευτών (αρπακτικά σαρκοβόρα)

pollution plagued.. England in the 19th century = η Αγγλία του 19ου αιώνα 

                                                                               που μαστιζόταν από τη μόλυνση
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§C

to judge the.. effectiveness of a change = το να κρίνεις την αποτελεσματικότητα της αλλαγής

to pass the traits.. to the offspring = το να μεταβιβάσεις τα χαρακτηριστικά στους απογόνους

to pass the traits to.. the future generations = το να μεταβιβάσεις τα χαρακτηριστικά 

                                                                                                                            στις μελλοντικές γενιές

the numbers plummeted.. from 90% to 5% = οι αριθμοί έπεσαν από 90% στο 5%

a mere.. 5% = μόνο 5%

to clean.. up the atmosphere = το να καθαρίσεις την ατμόσφαιρα

to take environmental.. measures = το να πάρεις μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

the white outnumber.. the black = οι λευκές υπερτερούν των μαύρων

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 the species modify themselves?

b. How is the atmospheric pollution related to the population of the white and black

     peppered moths?

c. Why did the black-peppered moths outnumber their white counterparts

      in the mid 19th century?
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