
Завдання на 5 балів 
 

16. Ти завжди сам застилаєш ліжко. Як сказати це англійською? 
 

а) I never make my bed. 

б) I am in bed. 

в) I always go to bed. 

г) I always make my bed. 
 

17. За прогнозом погоди, сьогодні холодно й вітряно. 

Відшукай цей прогноз: 
 

а) Today is cold and windy. 

б) Today is cold and snowy. 

в) Today is cold and rainy. 

г) Today is cold and cloudy. 
 

18. Як і багато інших школярів, ти займаєшся спортом. Двічі на тиждень 

— у середу й п’ятницю — ти тренуєшся на стадіоні. В понеділок, 

четвер та неділю ти ходиш до музичної школи. В суботу ти 

відвідуєш танцювальний колектив. А в який день тижня жодних 

гуртків чи секцій? 
 

а) Thursday; 

б) Tuesday; 

в) Friday; 

г) Saturday. 
 

19. Твій друг за листуванням Білл написав, що він годує та вигулює 

свого домашнього улюбленця. Де його лист? 
 

а) I water the flowers. 

б) I feed and walk my pet. 

в) I wash dishes and air the room. 

г) I tidy up my room. 
 

20. Якого свята ніколи не буває взимку? 
 

а) Christmas; 

б) St. Nicholas Day; 

в) St. Valentine’s Day; 

г) Easter. 
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Завдання на 3 бали 
 

1. На день народження П’ятачок подарував віслючку Іа зелену 

повітряну кульку. Де вона? 
 

а) a yellow balloon; 

б) a green balloon; 

в) a blue balloon; 

г) a red balloon. 
 

2. Знайди одне зайве слово серед чотирьох запропонованих: 
 

а) tomato; 

б) carrot; 

в) cabbage; 

г) lemon. 
 

3. Твій татко має брата. А хто тобі татків брат? 
 

а) a brother; 

б) a cousin; 

в) an uncle; 

г) a father. 
 

4. Відомо, що твій новий товариш живе в Англії. 

Скажи, як його звати. 
 

а) Tom is from England. 

б) Hans is from Germany. 

в) Jan is from France. 

г) Sergio is from Italy. 
 

5. Скажи, о котрій годині Петрик снідає: 
 

 

а) He has breakfast at five o’clock. 

б) He has breakfast at two o’clock. 

в) He has breakfast at eight o’clock. 

г) He has breakfast at twelve o’clock. 



Завдання на 4 бали 
 

6. Поглянь на малюнок і скажи, ким працює мама твого однокласника: 
 

 

 

а) a dancer; 

б) a secretary; 

в) a seller; 

г) a teacher. 
 

 

7. Твоя подруга Оленка сказала: «I don’t like counting and doing sums». 

Який урок їй не подобається? 
 

а) Art; 

б) Sport; 

в) Math; 

г) English. 
 

8. Ти дуже зрадів, коли побачив своїх друзів у школі після літніх 

канікул. Якими словами ти їх зустрінеш? 
 

а) Glad to see you again!  

б) Nice to meet you! 

в) Thank you! 

г) Here you are! 
 

9. Уяви, що ти з друзями в кафе. Що там можна робити? 
 

а) You can eat there. 

б) You can swim there. 

в) You can jump and run there. 

г) You can fly there. 
 

10. Який із наведених видів спорту не є командним? 
 

а) tennis; 

б) ice-hockey; 

в) basketball; 

г) volleyball. 

 
11. Ранок понеділка. Сьома година. Що говорить матуся? 

 

а) It’s time to get up. 

б) It’s time to have diner. 

в) It’s time to go to bed.  

г) It’s time to play computer games. 
 

12. Допоможи своєму другові Петрику знайти його улюбленця 

хом’ячка, який заскочив до шафи. 
 

а) It is on the desk. 

б) It is under the sofa. 

в) It is in the wardrobe. 

г) It is next to the chair. 
 

13. Твоя подруга Катя хворіла минулого тижня. Ти телефонуєш її мамі й 

цікавишся, як Катя себе почуває. Знайди відповідь на своє 

запитання: 
 

а) He is fine.  

б) It is fine. 

в) She is fine.  

г) You are fine. 
 

14. У тебе є хліб і ковбаса. Що можна з них приготувати? 
 

а) biscuit; 

б) sandwich; 

в) pasta; 

г) porridge. 
 

15. Ти мешкаєш у квартирі, де дві спальні, вітальня, кухня і ванна 

кімната. Яке речення правильно описує твою квартиру? 
 

а) There is two bedrooms, a sitting room, a kitchen and a bathroom. 

б) There are two bedrooms, two sitting rooms, a kitchen and a bathroom. 

в) There are two bedrooms, a sitting room, a kitchen and a bathroom. 

г) There is two bedrooms, a sitting room, two kitchens and bathrooms. 


