
Відповіді до завдань для 3-4 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Фахівець, що лікує людей — лікар. Відповідь: c. 

2. Питання стосується професійної діяльності. Відповідь: c. 

3. Малюнки подано у такій послідовності: coat, hoodie, jumper, T-shirt. Відповідь: b.  

4. Дуб випадає з переліку, оскільки все інше — квіти. Відповідь: b. 

5. Республіка Ірландія — окрема держава. Відповідь: d. 

6. Бекон і яєшню подають в Англії на сніданок. Відповідь: a. 

7. Трансформери можуть перетворюватися на автомобілі. Відповідь: d. 

8. На інших світлинах ми бачимо Единбурґ, Сідней,  Париж. Відповідь: b. 

9. Правильний варіант написання: Wednesday. Відповідь: c. 

10. Антонімом до heavy є light. Відповідь: a. 

11. Ми можемо зробити собі стрижку у парикмахера (hairdresser's). Відповідь: а. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 
12. У віршику мовиться про повітряну кульку. Відповідь: d. 

13. Повна версія прислів’я є Strike while the iron is hot — куй залізо, поки гаряче.  

Відповідь: a. 
14. Ідеться про розташування на поверхні, відповідно, on the table Відповідь: c. 

15. Вищий ступінь порівняння односкладового прикметника fast є faster. Відповідь: a. 

16. Що у Вас на сніданок? Відповідно, what do you eat for lunch? Відповідь: d. 

17. What time do you get up? Інфінітив дієслова в спеціальному запитанні. Відповідь: d. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 
18. Seascape — Марина, морський краєвид. Відповідь: c. 

19. Рing-pong є різновидом table tennis. Відповідь: a. 

20. Raining cats and dogs – ливцем іллє дощ. Відповідь: c. 



Відповіді до завдань для 5-6 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 
1.    Світлини зображають таку послідовність: jungle, desert, savanna, steрpе. Відповідь: d.  

2.    Very hungry і starving мають однакове значення. Відповідь: с. 

3. The cleanest найвищий ступінь порівняння односкладового прикметника. Відповідь: а. 

4. Pineapple випадає з низки іменників на позначення овочів. Відповідь: d.  

5. (Вельми) люб’язно з Вашого боку - kind of you. Відповідь: а. 

6. Ситуація передбачає вживання Past Continuous на позначення тривалої дії у процесі, коли 

сталася інша (миттєва). Відповідь: d.  

7. Із контексту випливає, що світло потрібно вимкнути. Відповідь: b.  

8. У ситуації мовиться про плани на найближче майбутнє, відповідно, потрібно вжити 

Present Continuous. Відповідь: d.  

9. Усі зазначені предмети належать до кухонного начиння, приладдя. Відповідь: b. 

10. Must виступає у значенні наполегливої рекомендації. Відповідь: b. 

11. Рleasant спільнохначне зі словом enjoyable. Відповідь: а. 

12. Значення: фільм, що (який). Підрядне означальне речення, що вводиться сполучником 

which. Відповідь: с. 

13. У реченні модальне дієслово may виражає ввічливе запитання-прохання дозволу. 

Відповідь: b. 
14. Such a long way у значенні «так, настільки далеко» перед прикметником й іменником. 

Відповідь: с. 
15. Бразилія є найбільший експортер кави (exports). Відповідь: с. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 
16. Music to your ears вживається на позначення чогось приємного та позитивного. Відповідь: 

с. 
17. Згідно з контекстом, відповідь: моя туга за батьківщиною (ностальгія) минає, 

відповідно, I am getting over it. Відповідь: а. 

18. Euphoria – відчуття щастя, захвату. Відповідь: b. 

19. Усі прикметники сполучаються з іменником «урок» – lesson. Відповідь: с. 

20. Every dog is a lion at home – у своєму добрі всяк хазяїн, кожний кулик своє болото 

хвалить. Відповідь: b. 

21. Правильними відповідями були б такі форми: money is, four children, it (hair) is. Відповідь: 

с. 
22. You can take a horse to the river but you cant make it drink – не можна примушувати когось 

діяти проти їхньої волі, можна показати шлях комусь, але йти ним не вдасться змусити. 

Дієслово make зі інфінітивом смbлового дієслова зі значенням «примушувати» без частки to. 

Відповідь: b. 
23. My main ambition – моя мета, прагнення. Відповідь: а. 

24. You never eat fish, do you? Never уже передбачає заперечення. Відповідь: с. 

25. Too tight занадто вузький, обтислий. Відповідь: с. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 
26. Велика пожежа охопила Лондон у 1666 році. Відповідь: а. 

27. Світлини зображують такі славетності й відомі персонажі: Iron Man, Jack the Sparrow, 

Terminator. James Bond – на першій світлині. Відповідь: d. 

28. Круки завжди жили в Лондонській вежі – ravens. Відповідь: а. 

29. Зображення манти та кита – 1 і3 відповідно. Відповідь: с. 

30. У ребусі прихована назва одного з 12 місяців – грудень – December. Відповідь: а. 

 



Відповіді до завдань для 7-9 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 
1. Недостатньо дорослий, аби керувати автомобілем – not old enough to drive. Еnough ставимо 

після прикметника. Відповідь: с. 

2. Do good означає бути корисним. Відповідь: d. 

3. Із контексту випливає, що Фіона хворобливо худа, відповідно, thin. Відповідь: а. 

4. Граматично правильним варіантом є слово ‘insensitive’. Відповідь: d. 

5. Логічною та граматично правильною відповіддю на запитання у завданні ‘Why don’t you 

join us?’ є відповідь ‘I’d love to, but I’m afraid I can’t’. Відповідь: b. 

6. Іменник ‘dawn’ сполучається із дієсловом ‘break’. Відповідь: b. 

7. Малюнки представлено в такій послідовності: жолудь, шишка, тополевий пух, кокос. 

Відповідь: с. 
8. У завданні наведена характеристика Шерлока Холмса, відомого літературного героя 

Артура Конан Дойла.  Відповідь: b. 

9. Усі ці визначні місцини можна побачити в Нью-Йорку. Відповідь: d. 

10. Відповідно до змісту речення, мова йде про такий вид злочину як пограбування. 

Відповідь: c. 

11. Наведений уривок був взятий з відомої казки Шарля Перро «Спляча красуня».  Відповідь: 

c. 

12. Ідіоматичне словосполучення ‘slip one’s mind’ означає «забути/пропустити певну 

інформацію». Відповідь: a. 

13. Лексично правильним варіантом словосполучення є  ‘make one’s blood run cold’. 

Відповідь: b.  

14. Усі наведені факти стосуються Вільяма Шекспіра. Відповідь: c.   

15. Відповідно до змісту речення, найбільш логічним є ідіоматичний виcлів ‘lose heart’. 

Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. На фотографії можна побачити місто Кембридж, штат Массачусетс (США).   Відповідь: d.  

17. Слово ‘flashback’ означає «спогад з минулого». Відповідь: d. 

18. Вислів ‘waking up on the wrong side of the bed’ означає «прокинутися у поганому настрої».  

Відповідь: b. 

19. На малюнку зображений прапор Уельса. Відповідь: a. 

20. Слово ‘donkeyman’ означає «працівник у моторному відсіку корабля». Відповідь: c.   

21. На фотографіях зображені Капітолій (фото 1), Білий Дім (фото 2), Національний Музей 

США (фото 3), Міністерство Фінансів США (фото 4).  Відповідь: c.  

22. Слова на позначення видів діяльності: web developer – someone who designs and creates 

websites; database administrator – someone who keeps data organized and accessible to people 

who need it; computer systems manager – someone who ensures that day-to-day operations 

work.  Відповідь: c. 

23. Усі слова стосуються такого виду спорту як фітнес (handgrips – знаряддя для тренування 

сили рук; chest expander – знаряддя для тренування сили грудної клітини; jump rope – 

скакалка; stationary bicycle – стаціонарний велосипед). Відповідь: c. 

24. Усі наведені факти стосуються  Майкла Джексона. Відповідь: c. 

25. Міста Melbourne, Canberra,  Newcastle, Sunshine Coast розташовані в Австралії. Усі інші – 

у Новій Зеландії. Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. Відповідно до хронології, історичні події відбувалися у такій послідовності: Signing of 

Declaration of Independence (1776).  Ratification of US Constitution and Bill of Rights (1787- 



1791).  Declaring war on Germany (1917).  Pearl Harbor Attack (1941). Landing on the Moon 

(1969). World Trade Center Twin Towers were destroyed (2001). Відповідь: a.  

27. Із назви статті випливає, що учні з Казахстану перемогли учнів з Великої Британії у зма-

ганнях з математики. Відповідь: b. 

28. Розбивання старого посуду на щастя перед Новим роком можна побачити у Данії. Відпо-

відь: a.  

29. За допомогою малюнків  зашифрована назва театру Глобус (The Globe Theatre), який роз-

ташований у Лондоні. Відповідь: b. 

30. Усі наведені факти стосуються  міста Бостон (фото b). Відповідь: b. 



Відповіді до завдань для 10-11 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1.У завданні пропущені літери у таких словах: knock, bomb, hour, whose. Відповідь: c. 

2. У завданні наведені такі слова: toothache, psychology, chemistry, ridiculous, precious, 

sufficient. Відповідь: b. 

3. Граматично та лексично правильним варіантом є слово 'persistent’.  Відповідь: a.  

4. Правильними варіантами є такі слова: illusion, cash, stationary, complement.  Відповідь: b. 

5. «Неуважний» англійською мовою звучить як ‘absent-minded’. Відповідь: b. 

6. У завданні наведені такі короткі діалоги: 1) I burned myself while I was cooking dinner. – How 

awful! 2) Could I have the bill, please? – Certainly, Madam. I’ll bring it straight away. 3) You don’t 

look well. What seems to be the problem? – I have a stomach ache. 4) Could you give us a customs 

form, please? –  I don’t have any.  Відповідь: c. 

7.  Граматично правильним варіантом є commander-in-chief ’s. Відповідь: b.  

8. Виділені слова у завданні мають такі синонімічні відповідники: interrogate – question; 

prominent – leading; ultimate – final. Відповідь: a.  

9. Виділені слова у завданні мають такі антонімічні відповідники: fruitless – successful; vicious  

– kind; gigantic – tiny. Відповідь: c. 

10.  Логічними є такі короткі діалоги: 1) Would you pass the pepper, please? –  Here you are. 2) 

He doesn’t like the idea. – Me neither. 3) Would you mind opening the window? – Not at all. It’s 

very stuffy here. 4) I’d like a ticket to Edinburgh. – Single or return?  Відповідь: d. 

11. Абревіатура DIY означає ‘do it yourself’. Відповідь: b.  

12. Фотографії різних типів будинків розташовані в такому порядку: detached house, mansion, 

semi-detached house, skyscraper, block of flats, cottage. Відповідь: c. 

13. Наведене прислів’я означає, що завдяки подорожі людина стає більш освіченою й 

обізнаною в різноманітних сферах життя. Відповідь: c.  

14. Виділені слова є зайвими у цих реченнях: English is the most widely spoken language in the 

world today. It is a quite amazing how the use of English has become so widespread. The English is 

not as easy as Esperanto, which was especially written for to be as easy as possible for people to 

learn, and yet the Esperanto is spoken by very few people around the world. Відповідь: c. 

15. The London Eye – це гігантське колесо для огляду туристами навколишніх місць, яке 

розташоване на березі Темзи в Лондоні. Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. За допомогою малюнків зашифровано словосполучення Cheer up! (Не сумуй!) Відповідь: 

b. 

17. Усі чотири речення мають  у своєму складі слово ‘harbour’ з  різними значеннями  для 

кожного. Відповідь: b. 

18. У завданні перераховані обов’язки сімейного лікаря. Відповідь: b. 

19. Відстань від Лондона до: Брайтон (74 км), Кардіф (212 км), Манчестер (262 км), Плімут 

(309 км). Відповідь: d. 

20. У даному реченні слово diversionary не є правильним за формою. Відповідь: c. 

21. Ідіоматичне словосполучення ‘keep at arm’s length’ означає «триматися на відстані від 

інших, не заводити близьких стосунків». Відповідно до змісту речень, наведених у завданні, 

найбільш вдалим є використання цієї ідіоми у наступному реченні: She is very cautious and 

keeps everybody at arm’s length. Відповідь: c.  

22. Національним інструментом Уельса є арфа (фото а). Відповідь: a. 

23. Люес Керролл не є автором  роману «Прощавай, зброє» (A Farewell to Arms), який був 

написаний Ернестом Хемінгуеєм. Відповідь: c. 

24.  Ніч Гая Фокса (Guy Fawkes' Night), також відома як Ніч багать (Bonfire Night) і Ніч 

феєрверків (Fireworks Night) — традиційне для Великої Британії щорічне святкування (але не 

державне свято) у ніч на 5 листопада. У цю ніч, п'яту після Хеллоуїна, відзначається 

провал Порохової змови, коли група католиків-змовників спробувала підірвати Парламент 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Великої Британії  в Лондоні. Замах планувався на ніч на 5 листопада 1605 року, на час 

тронної промови протестантського короля Якова I, коли, крім нього, у будівлі Палати 

лордів мали б були присутніми члени обох палат парламенту і верховні представники судової 

влади країни. Відповідь: b. 

25. Такі країни як Мальта, Кіпр, Ямайка і Сінгапур є членами  Співдружності Незалежних 

Країн. Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів  

26. У завданні наведений опис адміністративного та церемоніального центру Лондонського 

Сіті (the Guildhall), ратуші, де засідають члени мерії. Відповідь: a.  

27. У завданні зашифрована назва такої пам’ятки як Стоунхендж, який знаходиться на півдні 

країни. Відповідь: b. 

28. Усі наведені факти, що стосуються біографії Джоан Роулінг, відповідають дійсності. 

Відповідь: d. 

29. Виходячи з назви статті, школам бракує фінансування і вони змушені навчати дітей 

чотири дні на тиждень. Відповідь: b. 

30. Речення 2, 4, 5, 6 відповідають дійсності, усі інші містять фактичні помилки. Відповідь: c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97

