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ПРОФЕСІЇ           Test 1

Підпиши під кожним малюнком назву зображеної професії.

teacher     miner     postman     doctor     milkmaid     builder     driver     

programmer     shop assistant     secretary
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Test 2           ПРОФЕСІЇ

З’єднай англійські слова з їх перекладом за зразком.

dancer

manager

turner

cosmonaut

pilot

soldier

sailor

designer

journalist

actor

writer

актор

журналіст

танцюрист (ка)

моряк

дизайнер

солдат

письменник 

менеджер

космонавт

пілот 

токар
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ДРУЗІ           Test 9

Встав у речення потрібне дієслово у теперішньому тривалому або теперішньому 
неозначеному часі.

read      go      play      know      be      like

1) Where _______________ you _______________ ?

2) My friend Borys _______________ many books.

3) What _______________ Taras _______________ to do on his day off?

4) My friend’s elder sister _______________ English very well.

5) Most of my friends _______________ the pupils of the fifth form.

6) My friend and I often _______________ football on Sundays.
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Test 10            ДРУЗІ

Постав дієслово в дужках у потрібному часі і доповни речення.

1) _______________ you often _______________ your granny? (visit)

2) What book _______________ you _______________ now? (read)

3) _______________ Tom _______________ to school yesterday?(go)

4) My friend Olena often _______________ to me on Sundays. (come)

5) _______________ you _______________ to play computer games? (like)

6) Look! It _______________ (rain)

7) It never _______________ in summer. (snow)
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ЩОДЕННІ СПРАВИ         Test 7

Запиши слова у відповідну колонку.

read much, keep books in order, put things in the right place, learn English words, 

write exercises, sweep the floor, clean the room, translate texts, dust the furniture, 

vacuum carpets, learn expressions
To know English well we have to: To keep our room clean and tidy we have to:
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Test 8          ЩОДЕННІ СПРАВИ

Опиши свій робочий день.

Usually I get up at 7 o’clock. I go to the bathroom and ________________________  

___________________________________________________________________  

After that I __________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________
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ОДЯГ           Test 1

Підпиши під кожним малюнком, що на ньому зображено.
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Test 2            ОДЯГ

Підпиши під кожним малюнком, що на ньому зображено.
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ОДЯГ           Test 3

З’єднай англійські слова з їх перекладом за зразком.

pyjamas

socks

mittens

apron

hat

trunks

jeans

jumper

T-shirt

bathing suit

bathrobe

фартушок 

капелюх 

піжама

труси

джемпер

футболка

рукавички

шкарпетки

купальний халат

купальник

джинси
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Test 4            ОДЯГ

Запиши слова у відповідну колонку.

scarf, fur coat, sandals, bathing suit, sweater, shorts, boots, cap, hat, 

stockings, shoes, jacket, straw hat

Things to wear in summer Things to wear in winter
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Test 2        ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ

Підпиши під кожним малюнком, який вид улюбленого заняття на ньому зображено.

collecting
stamps
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ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ        Test 3

Напиши, які улюблені заняття дівчаток і хлопчиків.

Nina’s hobby is knitting.

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

Nina

Bohdan

Svitlana

Taras

Ira
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Test 4        ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ

Підпиши під кожним малюнком, який вид спорту на ньому зображено.

boxing
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ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ        Test 5

Підпиши під кожним малюнком, який вид спорту на ньому зображено.

yachting
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Test 6       ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ

Дай відповіді на запитання.

1) When do you get up on Sunday? ______________________________________

___________________________________________________________________

2) What do you do after breakfast? _______________________________________

___________________________________________________________________

3) Do you go to your friend on your day off? ________________________________

___________________________________________________________________

4) How do you spend your time together? __________________________________

___________________________________________________________________

5) What do you do in the evening on Sunday? ______________________________

___________________________________________________________________




