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11..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

        MMyy  ffaatthheerr’’ss  wwiiffee  iiss  mmyy  ________..  

АА))  ssiisstteerr    

          ББ))  bbrrootthheerr      

          ВВ))  mmootthheerr      

          ГГ))  ffaatthheerr  

  

22..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

        WWhhaatt  __________  tthhee  wweeaatthheerr  yyeesstteerrddaayy??  

        АА))  wwiillll      

        ББ))  iiss        

        ВВ))  wwiillll  bbee        

        ГГ))  wwaass    

  

33..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

        WWee  aallwwaayyss  ddoo  __________    hhoommeewwoorrkk..  

АА))  hhiiss      

          ББ))  yyoouurr    

          ВВ))  oouurr      

          ГГ))  tthheeiirr    

  

44..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

        MMyy  ggrraannddmmootthheerr  __________  rreeaallllyy  uuppsseett..  

АА))  hhaass      

          ББ))  --------      

          ВВ))  iiss        

          ГГ))  wwiillll  

  

55..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

        HHiiss  uunnccllee  __________  aa  ddooccttoorr..  

АА))  iiss        

          ББ))  tthhee      

          ВВ))  ааrree        

          ГГ))  aamm    



66..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

        TThhee  bbooookk________  oonn  tthhee  sshheellff  nnooww..  

АА))    iiss    

          ББ))  wwaass        

          ВВ))  wweerree      

          ГГ))  aamm    

  

77.. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          __________  tthhrreeee  ppiiccttuurreess  oonn  tthhee  wwaallll  aatt  tthhee  mmoommeenntt..  

АА))  tthheerree  iiss      

          ББ))  tthheerree  wwaass      

          ВВ))  tthheerree  wwiillll  bbee    

          ГГ))  tthheerree  aarree    

    

88..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          ______  TThhaammeess  iiss  aa  wwaatteerrwwaayy  ccoonnnneeccttiinngg  tthhee  LLoonnddoonn  ddoocckkss  wwiitthh  tthhee  AAttllaannttiicc  

OOcceeaann..  

АА))  ----                                      

          ББ))  TThhee      

          ВВ))  AA        

          ГГ))  LLaakkee  

  

99..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          SStteellllaa  ggaavvee  ____________  mmee..  

АА))  aa  ppeenn  ooff  hheerrss  ttoo        

          ББ))  oonnee  ooff  hheerr  ppeennss  ffoorr    

          ВВ))  tthhee  ppeenn  ooff  hheerr’’ss  ttoo        

          ГГ))  oonnee  ooff  hheerr  ppeenn  ttoo  

  

1100.. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          WWee’’llll  ssttaarrtt  eeaattiinngg  ddiinnnneerr  wwhheenn  tthheeyy  __________  ..  

АА))  ссoommee      

          ББ))  ссaammee      

          ВВ))  wwiillll  ccoommee    

          ГГ))  ccoommeess  

  

  

  

  

  



1111.. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

            II  __________  ddiiee  tthhaann  ggoo  ttoo  tthhee  ddeennttiisstt..    

АА))  wwoouulldd  bbeetttteerr        

          ББ))  hhaavvee  bbeetttteerr    

          ВВ))  hhaadd  bbeetttteerr    

          ГГ))  wwoouulldd  rraatthheerr  

  

1122.. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          TTeeeennaaggeerrss  mmaayy______  aaggaaiinnsstt  ppaarreennttaall  aauutthhoorriittyy..  

АА))  rraappee      

          ББ))  rreebbeell      

          ВВ))  rreebbuukkee      

          ГГ))  rreevvookkee  

  

1133..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          HHooww  lloonngg  ______________  tthhee  tteesstt  ppaappeerrss??  

АА))  hhaavvee  yyoouu  ccoorrrreecctt        

          ББ))  hhaadd  yyoouu  bbeeeenn  ccoorrrreecctteedd            

          ВВ))  hhaavvee  yyoouu    bbeeeenn  ccoorrrreeccttiinngg      

          ГГ))  hhaadd  yyoouu  bbeeeenn  ccoorrrreeccttiinngg  

  

  

1144..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          IItt  aallll  ssoouunnddss  ttoooo  ggoooodd  __________  ..  

АА))  ttoo  bbee  ttrruutthh    

          ББ))  ttoo  ttrruuee      

          ВВ))  ttoo  bbee  ttrruuee    

          ГГ))  ttoo  bbee  aa  ttrruuee  

  

1155..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          II  wwiisshh  II  ____________    hheerr  aa  wweeeekk  aaggoo  

АА))  vviissiitteedd      

          ББ))  hhaadd  vviissiitteedd    

          ВВ))  vviissiittiinngg      

          ГГ))  hhaavvee  vviissiitteedd  

  

  

  

  

  



1166..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

            ________    aa  ppiiccttuurree  oonn  tthhee  wwaallll  nnooww..  

АА))  tthheerree  aarree      

          ББ))  tthheerree  wwaass    

          ВВ))  tthheerree  wwiillll  bbee    

          ГГ))  tthheerree  iiss   

              

1177..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          AA  ssttoorryy  lliikkee  tthhiiss  iiss  hhaarrdd  ______________  ..  

АА))  ttoo  bbeelliieevvee    

          ББ))  bbeelliieevveedd    

          ВВ))  bbeelliieevviinngg    

          ГГ))  bbeeiinngg  bbeelliieevveedd  

  

1188..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          TTeellll  MMaarryy  ________  ppuutt  oonn  tthhaatt  tteerrrriibbllee  ddrreessss..  

АА))  ddooeessnn’’tt      

          ББ))  ddoonn’’tt      

          ВВ))  nnoott  ttoo      

          ГГ))  nnoott  

  

1199..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          DDoo  yyoouu  kknnooww  ________  nnuuttss??  

АА))  hhooww  ccaann  yyoouu  ccrraacckk  nnuuttss      

          ББ))  hhooww  ccrraacckkiinngg  

          ВВ))  hhooww  ddoo  yyoouu  ccrraacckk        

          ГГ))  hhooww  ttoo  ccrraacckk  

  

2200..  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді з тих, що 

позначені літерами А, Б, В, Г.  

          DDoo  yyoouu  oofftteenn  lleett  hheerr  __________  oonn  SSaattuurrddaayyss??  

АА))  ttoo  ggoo  oouutt        

          ББ))  ggooeess  oouutt    

          ВВ))  ggooiinngg  oouutt      

          ГГ))  ggoo  oouutt  

  


