16.

Завдання на 5 балів

КОНКУРС «ГРИНВІЧ -2011»

В Америці багато різних свят, а яке свято святкують восени?

5 клас

а) Christmas;
б) Thanksgiving Day;
в) Independence Day;
г) Easter.
17.

Знайди, будь ласка, правильну заперечну форму для такого
речення: Jane has to sing at the concert.
а) Jane hasn’t to sing at the concert.
б) Jane hasn’t got to sing at the concert.
в) Jane doesn’t have to sing at the concert.
г) Jane doesn’t has to sing at the concert.

18.

1.

в) rabbit;
г) dog.

2.

3.

Ти прийшов до стоматолога, що ти йому скажеш:

4.

5.
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Ти, напевно, знаєш, що англійці люблять пити чай з молоком,
підкажи, де купити молоко?

Тепер, коли у тебе є і чай, і молоко, ви з друзями вирішили спекти
млинці, а де ж зберігається борошно?
а) in a bag;
б) in a jar;
в) in a carton;
г) in a bar.

в) candy;
г) apartment.

-----------------------------------------------------

Ти на вокзалі, який напис підкаже, де можна залишити валізи?

а) butcher’s;
б) baker’s;
в) chemist’s;
г) dairy.

Чи відомо тобі, що є декілька варіантів англійської мови?
Вибери американський варіант англійського слова «flat»:
а) subway;
б) truck;

в) trip;
г) balloon.

а) TRAVEL CARDS;
б) FIRE EXIT;
в) LEFT LUGGAGE OFFICE;
г) PLEASE PAY YOUR FARE.

а) I have a cold.
б) I have a sore throat.
в) I have toothache.
г) I have a sore eye.
20.

Ти зібрався подорожувати, що тобі треба купити, щоб їхати
на поїзді?
а) flight;
б) ticket;

Чи хочеш ти бути щасливим завжди?
Тоді вибери предмет, який, на думку англійців, приносить удачу:
а) mirror;
б) ladder;

19.

Завдання на 3 бали

Як добре мати друзів, а чи знаєш ти, як англійською мовою буде
слово «дружба»?
а) friend;
б) friendly;

в) friendment;
г) friendship.

а) to travel.
б) to play.

Завдання на 4 бали
6.

Літо минуло, але ми все ще пам’ятаємо найприємніші його
моменти, вибери пару слів, яка НЕ асоціюється з літом:

11.

а) paper–daybook;
б) river – swim;
в) picnic – seaside;
г) camp –games.
7.

Helen

Jane

а) 1 – curly, 2 – straight, 3 – wavy;
б) 1 – wavy, 2 – straight, 3 – curly;
в) 1 – straight, 2 – curly, 3 – wavy;
г) 1 – curly, 2 – wavy, 3 – straight.
12.

а) Helen’s bag is smaller than Ann’s.
б) Ann’s bag is the largest.
в) Helen’s bag is bigger than Jane’s.
г) Jane’s bag is bigger than Helen’s.

13.

10.

б) 6;

в) 7;

г) 8.

Яке речення написано в Past Simple?
а) We are driving to the centre of the town.
б) They travelled to Scotland.
в) He always forgets his friend’s birthday.
г) I have spent a lot of money.

Уяви, що ти знаходишся на прекрасній галявині, що ти робиш?

Чи знаєш ти прислів’я?
Спробуй продовжити таке: It is never too late … .

Вибери правильну відповідь:
а) 5;

14.

в) I am ironing clothes.
г) I feeding cats.

в) Little Red Hood;
г) Little Red Riding Hood.

In America and Britain most children start school at the age of….

Дівчата зробили багато покупок, що ж з того, що вони купили, не
можна порахувати?

а) I swam in the river.
б) I am picking flowers.

А чи знаєш ти, як діти в англомовних країнах називають Червону
Шапочку:
а) Little Red Hat;
б) Red Hood;

а) apple, orange, cabbage;
б) dress, skirt, scarf;
в) milk, sugar, butter;
г) potato, cucumber, carrot.
9.

Подивися на фотокартки й вибери слова, щоб правильно ці фото
описати:
1
2
3

Три подруги зібралися в магазин. Подивися на картинки й вибери
речення, яке правильно описує їхні сумки:
Ann

8.

в) to improve.
г) to learn.

15.

Звичайно, легше писати цифрами, а чи можеш ти знайти
числівник «сорок»:
а) four;
б) forty;

в) fourteen;
г) fourty.

