
Завдання на 5 балів 
 

16. Твій друг має домашнього улюбленця – собаку. Добери слово, 

що позначає колір, щоб дізнатися, якого він забарвлення: 
 

I have a little dog 

And his name is Jack. 

His head is white 

And his ears are … . 
 

а) red; в) black; 

б) brown; г) grey. 
 

17. Чи знаєшся ти на географії? 

Де, на твою думку, знаходиться Big Ben? 
 

а) Kyiv, Ukraine; 

б) New York, USA; 

в) Paris, France; 

г) London, UK. 
 

18. Уважно прочитай віршик. Про яке свято в ньому йдеться? 
 

Yellow eggs and blue and red, 

In the grass and flower bed. 
 

а) Christmas; 

б) Mother’s Day; 

в) New Year Day; 

г) Easter. 
 

 

19. Як, на твою думку, правильно перекласти таке речення? 
 

«I took some photos last week». 
 

а) Я зробив декілька фото минулого тижня. 

б) Я приносив декілька фото минулого тижня. 

в) Я взяв декілька фотокарток минулого тижня. 

г) Я не брав твої фотокартки. 
 

20. Який овоч знадобиться тобі на Halloween? 
 

а) a cucumber; 

б) a pumpkin; 

в) a cabbage; 

г) a tomato. 
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Завдання на 3 бали 
 

1. У твоїй родині свято: дідусю виповнилося 65 років. 

А як це написати англійською? 
 

а) forty-six; 

б) fifty-five; 

в) sixty-five; 

г) seventy-five. 
 

2. Чи знаєшся ти на годиннику? Котра це година? 
 

«It’s a quarter past two»? 
 

а) 2.45; 

б) 3.15; 

в) 2.15; 

г) 2.30. 
 

3. У твоєму шкільному портфелі є книжки, зошити, ножиці, клей та 

лінійка. Знайди цей рядок: 
 

а) books, copybooks, scissors, glue, ruler;  

б) books, copybooks, markers, glue, ruler;  

в) books, crayons, scissors, glue, ruler; 

г) books, crayons, markers, glue, eraser. 
 

4. Що не є овочем? 
 

а) plum; 

б) radish; 

в) lettuce; 

г) cabbage. 
 

5. Скажи, що ти бачиш на малюнку. 
 

а) There is a cat on the chair. 

б) There is a cat in front of the chair. 

в) There is a cat next to the chair. 

г) There is a cat under the chair. 



Завдання на 4 бали 
 

6. Твій однокласник не може запам’ятати місяці року. 

Перевір, де він припустився помилки. 
 

а) February comes after January. 

б) September comes before October. 

в) June comes after July. 

г) April comes before May. 
 

7. Твій однокласник забув прослухати прогноз і вдягнувся 

не за погодою. Знайди цей варіант: 
 

a) It is rainy, I wear a coat and boots. 

б) It is hot, I wear a coat and boots. 

в) It is snowy, I wear a coat and boots. 

г) It is frosty, I wear a coat and boots. 
 

8. Як ти гадаєш, яке речення поєднує ці фото? 
 

a) The children are singing. 

б) The children are playing. 

в) The children are fishing. 

г) The children are dancing. 

 
 

9. Твоя подруга Катруся написала, як вчора вона допомагала мамі 

з хатньою роботою. А в якому з речень вона припустилася 

граматичної помилки? 
 

а) I helped my mom about the house yesterday. 

б) I cooked our breakfast. 

в) I make pasta and a salad. 

г) I didn’t cook the soup, my mom did. 
 

10. Твій улюблений засіб пересування – потяг. 

Знайди відповідне речення: 
 

а) I like to go by train. 

б) I like to go by boat. 

в) I like to go by plane. 

г) I like to go by bus. 

 
11. Яку річ ми зазвичай не можемо побачити в кухні? 
 

а) a cooker; 

б) a fridge; 

в) a dishwasher; 

г) a bed. 
 

12. На жаль, твоя бабуся захворіла. Ти збираєшся відвідати її в лікарні. 

А як це сказати англійською? 
 

а) I am going to visit my granny in hospital. 

б) I visit my granny in hospital. 

в) I visited my granny in hospital. 

г) I have visited my granny in hospital. 
 

13. Який із перелічених іменників має неправильну форму множини? 
 

а) rabbit; 

б) mouse; 

в) cow; 

г) dog. 
 

14. На цьому уроці «We paint and draw at this lesson». 

А що це за урок? 
 

а) Math; 

б) PE; 

в) History; 

г) Art. 
 

15. Обери таку форму прикметника, щоб утворити граматично 

правильне речення: 
 

A kitten is … than a cat. 
 

а) big; 

б) small; 

в) the biggest; 

г) smaller. 


