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бакалаврабакалавра  
  

Варіант 0.Варіант 0.  
  
1. 1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
        MyMy  fatherfather’’ss  wife is my wife is my ________..  
А)А)  sistersister    

          ББ) brother) brother      
          ВВ) mother) mother      
          ГГ) father) father  
  
2. 2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
        What _____ the weather yesterday?What _____ the weather yesterday?  
        А) А) willwill      
        Б) Б) isis        
        В)В)  will be  will be      
        Г) Г) waswas    
  
3.3.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
        We always do _____  homework.We always do _____  homework.  
А)А)  hishis      

          Б) Б) youryour    
          В) В) ourour      
          Г) theirГ) their    
  
4. 4. У поданому реченні використайте необхідний варіант У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихвідповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
        My grandmother _____ really upset.My grandmother _____ really upset.   
А) А) hashas      

          Б) Б) --------      
          В) В) isis        
          Г) Г) willwill  
  
5. 5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
        His uncle _____ a doctor.His uncle _____ a doctor.  
А) А) isis        

          Б) Б) thethe      
          В) аВ) аrere        



          Г) Г) amam    
6. 6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
        The book____ on the shelf now.The book____ on the shelf now.  
А)А)    isis    

          Б) Б) waswas        
          В) В) werewere      
          Г) Г) amam    
  
77..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          _____ three pictures on the wall at the moment._____ three pictures on the wall at the moment.  
АА) there is) there is      

          ББ))  there was there was     
          В)В)  there will bethere will be    
          Г)Г)  there arethere are    
    
88. . У У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихподаному реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          ___ Thames is a waterway connecting the London docks with the Atlantic___ Thames is a waterway connecting the London docks with the Atlantic  
Ocean.Ocean.  
А)А)  ----                                      

          Б)Б)  TheThe      
          В) В) AA        
          Г) Г) LakeLake  
  
99. . У У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихподаному реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          Stella gave ______ me.Stella gave ______ me.  
А) А) a pen of hers toa pen of hers to        

          Б) Б) one of her pens forone of her pens for    
          В)В)  the pen of her’s tothe pen of her’s to        
          ГГ))  one of her pen toone of her pen to  
  
10.10.  У поданому У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихреченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          We’ll start eating dinner when they _____ .We’ll start eating dinner when they _____ .  
А) сА) сomeome      

          Б) сБ) сameame      
          В) В) will comewill come    
          Г) Г) comescomes  
  
  
  
  



  
11.11.  У поданому реченні використайте необхідний варіанУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихт відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
            I _____ die than go to the dentist.I _____ die than go to the dentist.    
А) А) would betterwould better        

          Б) Б) have betterhave better    
          В)В)  had betterhad better    
          Г)Г)  would ratherwould rather  
  
12.12.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  що що 
позначені літерами А, Б, В, Гпозначені літерами А, Б, В, Г..  
          TeenagersTeenagers  maymay______  against parental authority.against parental authority.  
А)А)  raperape      

          Б)Б)  rebelrebel      
          В)В)  rebukerebuke      
          Г)Г)  revokerevoke  
  
13. 13. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          How long _______ the test papers?How long _______ the test papers?  
А) А) have you correcthave you correct        

          Б) Б) had you been correctedhad you been corrected            
          В)В)  have you  been correctinghave you  been correcting      
          Г)Г)  had you been correctinghad you been correcting  
  
  
14. 14. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літщо позначені літерами А, Б, В, Герами А, Б, В, Г..  
          It all sounds too good _____ .It all sounds too good _____ .  
А) А) to be truthto be truth    

          Б) Б) to trueto true      
          В)В)  to be trueto be true    
          Г) Г) to be a trueto be a true  
  
15. 15. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          I wish I ______I wish I ______    her a week agoher a week ago  
А) А) visitedvisited      

          Б) Б) had visitedhad visited    
          В) В) visitingvisiting      
          Г) Г) have visitedhave visited  
  
  
  
  



16.16.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
            ____ ____   a picture on the wall now.a picture on the wall now.  
А)А)  there arethere are      

          Б) Б) there wasthere was    
          В)В)  there will bethere will be    
          Г) Г) there isthere is    
                          
17. 17. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          A story like this is hard _______ .A story like this is hard _______ .  
А) А) to believeto believe    

          Б)Б)  believedbelieved    
          В) В) believingbelieving    
          Г) Г) being believedbeing believed  
  
18. 18. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          Tell Mary ____ put on that terrible dress.Tell Mary ____ put on that terrible dress.  
А) А) doesn’tdoesn’t      

          Б) Б) don’tdon’t      
          В)В)  not tonot to      
          Г) Г) notnot  
  
19. 19. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихУ поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          Do you know ____ nuts?Do you know ____ nuts?  
А) А) how can you crack nutshow can you crack nuts      

          Б) Б) how crackinghow cracking  
          В)В)  how do you crackhow do you crack        
          Г) Г) how to crackhow to crack  
  
20. 20. У поданому реченні У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тихвикористайте необхідний варіант відповіді з тих,,  
що позначені літерами А, Б, В, Гщо позначені літерами А, Б, В, Г..  
          Do you often let her _____ on Saturdays?Do you often let her _____ on Saturdays?  
А) А) to go out   to go out     

          Б) Б) goes outgoes out    
          В) В) going outgoing out      
          Г) Г) go outgo out  
  
  
  


