
Завдання на 5 балів 
 

16. Як ти вважаєш, де в Лондоні живе королева? 
 

а) Buckingham Palace; 

б) Westminster Abbey; 

в) St. Paul’s Cathedral; 

г) St. James’s Palace. 
 

17. Чим ти скористаєшся на кухні, якщо треба to cut, to chop, to slice? 
 

 

а) a spoon; 

б) a fork; 

в) a pan; 

г) a knife. 
 

18. В англійській мові 20 голосних звуків. А скільки літер в алфавіті, 

які позначають ці звуки? 
 

а) 3; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 10. 
 

 

19. У Лондоні, як і в багатьох інших великих містах, є підземний 

транспорт. Ми називаємо його метро. А як називають метро 

в Лондоні англійці? 
 

а) Tube; 

б) Metro;  

в) Subway; 

г) Train. 
 

20. Чи знаєш ти географію? Що відділяє Англію від материка? 
 

а) the Atlantic Ocean; 

б) the North Sea; 

в) the Norwegian Sea; 

г) the English Channel. 

 

 

Конкурс з англійської мови 

«Гринвіч-2015» 

6 клас 
 

У 

Завдання на 3 бали 
 

1. Знайди рядок, що містить усі слова, які ти використаєш у розповіді 

про навчання в школі: 
 

а) a globe, a dictionary, a sponge, a map; 

б) a bath, a sponge, soap, a towel; 

в) a globe, a planet, a star, space; 

г) a TV set, a remote, a sofa, a living room. 
 

2. Ти, мабуть, знаєш, як правильно писати слова, але твій молодший 

брат тільки-но почав вчити англійську. Перевір, як він написав слова, 

й обери рядок, у якому брат не припустився жодної помилки: 
 

а) parents, sister, daughter, mother; 

б) perents, sister, douhter, mather; 

в) parents, sister, doghter, mather; 

г) perents, sister, dahter, mother. 
 

3. Тебе пригостили дуже смачним обідом. 

Який прикметник означає «смачний»? 
 

а) spicy; в) sour; 

б) bitter; г) delicious. 
 

4. У якому спорті тобі знадобиться «a bike»? 
 

а) sailing; 

б) boxing; 

в) cycling; 

г) ski-jumping. 
 

5. Це улюблена зачіска твоєї однокласниці. 

А як назвати її англійською? 
 

а) short hair; 

б) a moustache; 

в) a beard; 

г) a ponytail. 



Завдання на 4 бали 
 

6. Уяви, що зараз ти в Лондоні. Ти хочеш відвідати the London Eye, але 

не знаєш, як до нього дістатися. Перехожий порадив перейти 

вулицю, повернути направо і йти прямо. 

Як він це сказав тобі англійською? 
 

а) Cross the street, turn right and go straight on. 

б) Go along the street, turn left and go straight on. 

в) Cross the street, go round and turn left. 

г) Cross the street, turn left and then right. 
 

7. Які риси тобі б не хотілося бачити у свого друга? 
 

а) A. is honest and serious. в) A. is lazy and untidy. 

б) A. is clever and polite. г) A. is kind and sociable. 
 

8. Поглянь на фото і скажи, де можна купити такі речі: 
 

 

 

 

 

 

а) perfume shop; 

б) ready-made clothes; 

в) stationer’s; 

г) grocer’s. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Твій друг дуже полюбляє солодке. 

Яке речення найкраще описує твого друга? 
 

а) He is hungry as a hunter. в) He is a good eater. 

б) He has a sweet tooth. г) He is crazy about pizza. 
 

10. Літо промайнуло, а приємні спогади залишились. Про них тобі 

написав твій друг по листуванню. Знайди речення, у якому він 

припустився граматичної помилки: 
 

а) Last summer my friends and I travelled round Europe. 

б) I saw many interesting places last summer. 

в) Last summer I have taken photos of different monuments. 

г) I visited Disneyland in France last summer. 

 
11. На жаль, твій друг захворів. Що ти йому скажеш? 

 

а) You should take some medicine. 

б) Let’s go for a walk. 

в) You are happy. 

г) Could you help me do the flat? 
 

12. У тебе є брати. Із запропонованих обери речення, яке передає саме 

цей стан справ, але іншими словами: 
 

а) I have a family. 

б) I am not an only child. 

в) I am a child. 

г) I am a schoolboy. 
 

13. Обери переклад речення, в якому вчителька не знайшла помилок: 

Мій молодший брат розмовляє англійською так добре, як я два 

роки тому. 
 

а) My elder brother speaks English as well as I did two years ago. 

б) My younger brother speaks English as well as I did two years ago. 

в) My younger brother speaks English as well as I two years ago. 

г) My elder brother speaks English well and so I did two years ago. 
 

14. Зараз літо. Завтра ваша родина рушає на море. Ти збираєш валізу, 

а молодший брат тобі допомагає. Що зайве він поклав у валізу? 
 

а) a swimsuit; 

б) shorts; 

в) gloves; 

г) a T-shirt. 
 

15. Яке з наведених речень має таке ж саме значення, що й «I didn’t 

catch the bus in the morning»? 
 

а) I got on the bus in the morning. 

б) I took the bus in the morning. 

в) I missed the bus in the morning. 

г) I caught the taxi in the morning. 
 


