
Завдання на 5 балів 
 

16. В якому рядку є такі два слова, які можуть бути компонентами однієї 

лексеми (одного слова)? 
 

а) give, never, hard; 

б) grand, river, with; 

в) run, too, small; 

г) sea, fly, son. 
 

17. Чому англійці говорять Great Britain замість the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland? 
 

а) because it is the capital of the country; 

б) because it is the biggest island; 

в) because it is situated in Europe; 

г) because they like it. 
 

18. 24 серпня в Україні свято. Яке? 
 

а) the birthday of Taras Shevchenko; 

б) the Constitution Day; 

в) the birthday of our country; 

г) the Victory Day. 
 

19. Яке зі слів слід ужити в кожному із запропонованих речень? 
 

Where … you come from? 

What … you have for breakfast? 

When … you get to school? 
 

а) are; 

б) does; 

в) don’t; 

г) do. 
 

20. Яке з речень не потребує коригування щодо змісту та граматики? 
 

а) There is many butter in the fridge. 

б) There are much potatoes in the fridge. 

в) There isn’t any milk in the fridge. 

г) There aren’t some ice-cream in the fridge. 
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Завдання на 3 бали 
 

1. На уроці дуже важливо бути уважним. 

А яким словом така якість називається англійською? 
 

а) attentive; 

б) active; 

в) intelligent; 

г) hard-working. 
 

2. Твій друг у захваті від тварин. Як сказати це англійською? 
 

а) He’s got pets. 

б) He has many books. 

в) He is collecting cards. 

г) He is crazy about animals. 
 

3. Як сказати правильно, що у тебе коротке пряме волосся? 
 

а) I’ve got short curly hair. 

б) I’ve got long straight hair. 

в) I’ve got short wavy hair. 

г) I’ve got short straight hair. 
 

4. Твій батько працює юристом. Знайди його професію. 
 

My father is … . 
 

а) a veterinarian; 

б) a lawyer; 

в) a manager; 

г) a firefighter. 
 

5. Скажи, котра година: 
 
 

а) It’s half past eight; 

б) It’s quarter to eight; 

в) It’s quarter past eight; 

г) It’s quarter to nine. 



Завдання на 4 бали 
 

6. Твій друг написав, що він народився в лютому – February, 22. 

А як це правильно сказати англійською? 
 

а) His birthday is on February twenty-two. 

б) His birthday is on twenty-two of February. 

в) His birthday is on the twenty-second of February. 

г) His birthday is on February twenty-second. 
 

7. Знайди граматичний час, що вказує на дію, яка, хоча й почалась 

у минулому, але має зв’язок із теперішнім: 
 

а) Present Perfect; в) Present Continuous; 

б) Past Simple; г) Future Simple. 
 

8. Як ми вітаємо друга, якщо в нього свято, зображене на малюнку? 
 

 

 

а) Happy Easter! 

б) Happy Valentine’s Day! 

в) Many Happy returns of the day! 

г) Best wishes for the New Year! 

 
 

 

9. Ти послухав прогноз погоди, де сказали, що завтра буде холодно, 

вітряно. Дощитиме. Знайди цей прогноз: 
 

а) It will be warm and sunny tomorrow. It will rain.  

б) It will be cold and windy tomorrow. It will snow. 

в) It will be cold and foggy tomorrow. It will rain. 

г) It will be cold and windy tomorrow. It will rain. 
 

10. Ти вчиш англійську, оскільки хочеш подорожувати. 

Знайди це речення: 
 

а) I want to travel to other countries. 

б) I want to be good at English. 

в) I want to watch films in English. 

г) I want to make presentations in English. 

11. В англійській мові, як і в українській, є різні частини мови – 

іменники, дієслова, займенники, прикметники тощо. Знайди рядок, 

який містить лише іменники: 
 

а) pasta, question, behind, to; 

б) cake, man, office, building; 

в) go, speak, with, apple; 

г) at, go, do, me. 
 

12. Ти шукаєш музей. Перехожий сказав, що музей знаходиться поряд 

з театром. Яку відповідь ти почув англійською? 
 

а) The museum is behind the theatre. 

б) The museum is opposite the theatre. 

в) The museum is next to the theatre. 

г) The museum is in front of the theatre. 
 

13. Скажи, що ми робимо в лікарні: 
 

а) You can swim there. 

б) You can see animals there. 

в) You go there to see a doctor. 

г) You can watch a film there. 
 

14. Твій друг розуміється на комп’ютерах. 

Знайди речення, де ти говориш про це англійською: 
 

а) My friend is fond of music. 

б) My friend is good at web design. 

в) My friend is interested in sport. 

г) My friend is keen on reciting poems. 
 

15. Учора ти снідав… А що саме? 
 

а) I had cornflakes for my breakfast yesterday. 

б) I had a hamburger for my breakfast yesterday. 

в) I had fries for my breakfast yesterday. 

г) I had some pasta for my breakfast yesterday. 
 


