Завдання на 5 балів
16.

У Великій Британії кожного року проводиться багато фестивалів.
Один з них – в Уельсі. А як ти вважаєш, який саме?
а) Edinburgh Festival;
б) Eisteddfod;

17.

6 клас

в) Proms;
г) Reading Festival.

Ти вже змайстрував вудочку. А що тобі не знадобилось?
а) hook;
б) fishing rod;

18.
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Завдання на 3 бали
1.

в) fishing net;
г) line.

Однією з чисельних визначних пам’яток Нью-Йорка є статуя
Свободи. Вона була подарована американському народові іншою
країною. Може, ти знаєш, що це за країна?

а) drawing room;
б) sitting room;
2.

а) Great Britain;
б) Germany;
в) Spain;
г) France.
19.

У Лондоні, як і в багатьох інших великих містах, є зоопарк. Він
знаходиться в одному з лондонських парків. А в якому, ти знаєш?
а) Regent’s Park;
б) Hyde Park;
в) Holland Park;
г) Green Park.

20.
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в) fitting room;
г) living room.

Ти, мабуть, полюбляєш солодке, але не всіляка їжа придатна
для десерту. Щоб ти не став їсти на десерт?
а) apple pie;
б) frankfurter;
в) ice cream;
г) cookies.

3.

Ти вирішив зробити сандвіч, але, здається, тобі щось
не знадобиться. Що саме?
а) orange;
б) slices of bread;

4.

Деякі свята святкують і у Великій Британії, і в США.
Але одне зі свят святкують лише в США. Яке саме?
а) Mother’s Day;
б) Easter;
в) Thanksgiving Day;
г) Christmas.

Ти прийшов до магазину і хочеш поміряти новий костюм.
Де краще за все це зробити?

в) cheese;
г) butter.

Тобі подобається подорожувати, і, мабуть, ти знаєш найшвидший
та найзручніший спосіб пересування, чи не так?
а) by car;
б) by motor-boat;
в) by train;
г) by plane.

5.

Тобі подобаються твої джинси. Вони міцні, модні й носити їх
зручно. А з якого матеріалу вони зроблені?
а) silk;
б) cotton;

в) wool;
г) nylon.

Завдання на 4 бали
6.

11.

Сьогодні дуже холодно. Твоя мама хвилюється, що в тебе можуть
змерзнути руки. А що ти скажеш, щоб заспокоїти її?

а) Oh, I’d like to go, but I may do my homework.
б) Oh, I’d like to go, but I have to do my homework.
в) Oh, I’d like to go, but I might do my homework.
г) Oh, I’d like to go, but I can do my homework.

а) Don’t worry, Mum. I’m going to put my warm mittens in.
б) Don’t worry, Mum. I’m going to put my warm mittens off.
в) Don’t worry, Mum. I’m going to put my warm mittens on.
г) Don’t worry, Mum. I’m going to take my warm mittens off.
12.
7.

Ти зібрався у похід, але не всі хлопці й дівчата тобі до вподоби.
А з ким би тобі не хотілося йти в похід?
а) Alex is reliable and serious.
б) Ron is honest and polite.
в) Vеra is energetic and optimistic.
г) John is selfish and mean.

8.

9.

в) reference books;
г) detective stories.

13.

14.

Тебе попросили накрити на стіл, але ти, мабуть, перестарався.
Можливо, є щось, чого не слід було б робити?

а) Last summer I went to the seaside.
б) I have spent most of time with my friends on the beach.
в) I was swimming and boating.
г) I made a lot of models of ships there.

Тобі ж подобаються спортивні ігри з м’ячем.
А в якому виді спорту тобі не потрібен м’яч?

Тебе попросили купити продукти й написали, до яких магазинів
треба зайти. Але, здається, що мама поспішала і щось наплутала.
Де помилка в списку?
а) at the dairy – milk, butter, cheese, cream;
б) at the greengrocer’s – carrots, onions, apples, pears;
в) at the baker’s – buns, rolls, ham, sausage;
г) at the grocer’s – tea, coffee, vegetable oil, salt.

15.
Літо промайнуло, а приємні спогади залишились. Про них ти
написав своєму другові по листуванню. Треба прочитати все
уважно. Чи всі речення в твоєму листі правильні?

в) tortoise;
г) fox.

а) volleyball;
б) tennis;
в) rugby;
г) fencing.

а) I’ve spread the table cloth.
б) I’ve put the plates on the table.
в) I’ve taken a little of every dish.
г) I’ve put out the table napkins.
10.

У лісі живуть різні тварини. А хто з цих тварин найповільніший?
а) hare;
б) bear;

Тобі подобається читати художню літературу, але не все, що є
у книгарнях, має стосунок до художньої літератури. А що саме?
а) historical novels;
б) adventure stories;

Друзі запрошують тебе в кіно. Ти хочеш піти, але дуже багато
уроків треба виконати на завтра. Ти змушений відмовитись.
А як ти скажеш про це?

Ти прочитав смішний віршик у листі свого англійського друга
по листуванню, але останнє слово було нерозбірливим.
I saw a ghost
Sitting on a post
Eating jam and hot buttered xxxxx.

А яке слово це могло бути?
а) соast;
б) roast;

в) toast
г) boast.

