
Завдання на 5 балів 
 

16. Твій брат професійно займається спортом. Він дуже сильний. 

Як ти скажеш про це однокласникам? 
 

a) He’s kind. 

б) He’s strong. 

в) He’s weak. 

г) He’s handsome. 
 

17. У листі ти англійською написав, що маєш друга. Його звати Нік. 

Він навчається в другому класі. Він добрий і ввічливий. 

Обери, де твій лист. 
 

a) I have got a friend. His name is Nick. He is in the second form. He is 

kind and polite. 

б) I have got a friend. His name is Nick. He is in the first form. He is kind 

and polite. 

в) I have got a brother. His name is Nick. He is in the second form. He is 

kind and polite. 

г) I have got a friend. His name is Nick. He is in the second form. He is 

funny and happy. 
 

18. Яку пору року описують ці рядки? 
 

It is cold. The trees are white. Days are short and nights are long. 
 

a) summer; в) autumn; 

б) winter; г) spring. 
 

19. До тебе звернулись: «How old are you?» Про що в тебе запитали? 
 

a) Як тебе звати?  

б) Скільки тобі років? 

в) Що це таке? 

г) Котра година? 
 

20. Учитель звертається до учнів з проханням розмовляти лише 

англійською на уроці. Обери це прохання серед запропонованих: 
 

a) Let’s speak Ukrainian! 

б) Speak English, please! 

в) Write in English, please! 

г) Listen to the English song! 
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Завдання на 3 бали 
 

1. Ти йдеш до школи першого вересня й несеш букет із семи троянд. 

Назви це число англійською: 
 

а) five; 

б) seven; 

в) six; 

г) nine. 
 

2. Знайди рядок, де літери розташовані за алфавітом: 
 

а) a, b, c, d, e, f, g; 

б) a, b, d, g, k, l, m; 

в) a, c, d, j, g, h, l; 

г) a, c, b, f, e, g, k. 
 

3. До твого класу прийшов новий учень. Він привітався з усіма й 

назвав своє ім’я, сказавши: «Hello! I am Mark». 

Що треба відповісти? 
 

а) Let’s run! 

б) Nice to meet you! 

в) Why are you here? 

г) It’s Monday today. 
 

4. Твій новий ранець червоного й чорного кольорів. 

Знайди відповідні англійські слова: 
 

а) red and black; 

б) yellow and brown; 

в) white and black; 

г) red and blue. 
 

5. Твій друг написав, що він живе у Великобританії. 

Знайди цей рядок: 
 

а) I live in Ukraine. в) I am from the USA. 

б) I am from the UK. г) I live in China. 



Завдання на 4 бали 
 

6. Що ти бачиш на малюнку? 
 

 

a) a blackboard; 

б) a desk; 

в) a bookcase; 

г) a computer. 
 

 

7. Що ти робиш кожного ранку? 
 

а) make snowballs and a snowman; 

б) wash your face and clean your teeth; 

в) play volleyball and basketball; 

г) go to the bank and the zoo. 
 

8. Твоя бабуся загубила олівець. Він упав під стілець. 

Допоможи бабусі знайти його: 
 

а) The pencil is near the book. 

б) The pencil is on the table. 

в) The pencil is in the table. 

г) The pencil is under the chair. 
 

9. Твій молодший брат побачив твою нову іграшку й хоче погратися 

нею. Як він спитає дозволу взяти її? 
 

а) Put it into the box. 

б) Nice to meet you. 

в) Please, give me your toy. 

г) Take your toy. 
 

10. Як спитати англійського друга, чи вміє він кататися на велосипеді? 
 

а) Can you ride a bike? 

б) Can you cry? 

в) Can you drive? 

г) Can you fly? 

 

11. Як сказати англійською, що у твоєї ляльки великі блакитні очі? 
 

а) My doll has got small green eyes. 

б) My doll has got big black eyes. 

в) My doll has got big blue eyes. 

г) My doll has got big brown eyes. 
 

12. Обери репліку, із якою вчитель звертається до класу з проханням 

витерти дошку. 
 

a) Take the chalk! 

б) Clean the blackboard! 

в) Draw a cat! 

г) Don’t go to the blackboard! 
 

13. Знайди іменник, який утворює множину не за правилом: 
 

a) lion; 

б) photo; 

в) body; 

г) child. 
 

14. Який день є третім, якщо ми знаємо, що англійці рахують дні тижня, 

починаючи з неділі? 
 

a) Monday; 

б) Friday; 

в) Thursday; 

г) Tuesday. 
 

15. Кого ти бачиш на малюнку? 
 

а) This is an elephant. 

б) This is a dolphin. 

в) This is a crocodile. 

г) This is a snake. 
 


