
Відповіді до завдань для 3-4 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 
1. Малюнок ілюструє персонаж мультфільму «Льодовиковий період» 

Відповідь: c. 

2. Граматично правильним у ситуації є вживання Present Simple, оскільки 
йдеться про повторюваність частотної дії в теперішньому часі.  

Відповідь: c. 

3. Відповідно до змісту речень, на позначення року правильними є 

вживання прийменника in. Відповідь: a. 

4. Зайвим є слово cocktail, оскільки всі слова належать до царини 

комп‘ютерних технологій. Відповідь: c. 

5. На карті мі бачимо зображення Великої Британії. Відповідь: a. 

6. Граматично правильним у ситуації  є вживання   модального дієслова 
can на позначення вміння виконувати якусь дію. My grandmother is a 

very clever woman. She can speak four languages. Відповідь: d. 

7. Граматично правильним у ситуації  є вживання невизначеного артикля 

на позначення злічуваного іменника в однині, що починається з 

приголосного. Відповідь: c. 

8. Bees make honey. Відповідь: a. 

9. Помилка у слові Moonday. Правильно писати Monday. Відповідь: a. 

10.   Відповідно до змісту речень, правильними є репліка:  Nice to meet you 

too! Відповідь: c. 

11.  September, October, March, June, November не є зимовими місяцями. 

Відповідь: a.       

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

12.  You can buy bread at the baker‘s. Відповідь: a. 

13.  You don‘t need a ball for surfing. Відповідь: d. 

14.  Повна версія прислів‘я: Better be the head of a dog than the tail of a lion. 

Відповідь: a. 

15.  Pasta is not a dessert. Відповідь: d. 

16.  Фото розташовано в такій послідовності: a karate instructor, a plumber, 

an astronaut, a vet. Відповідь: c. 

17.   Pirates attack or rob ships at sea. Відповідь: d. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

18.   "A piece of cake" означає дуже легко – very easy. Відповідь: a. 

19.  Great white зображено на світлині C. Відповідь: c. 

20.  Робінзон Крузо провів 28 років на відлюдному тропічному острові. 

Відповідь: a. 

 

  



Відповіді до завдань для 5-6 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Малюнок ілюструє персонаж фільму «Зоряні війни». Відповідь: d.  

2. Відповідно до змісту речень, правильними є few без невизначеного 

артикля на позначення «мало»: He is lucky. He has few problems. Відповідь: c.  

3. Атлантичний океан розташований між Америкою і Британією. Відповідь: 

a.  

4. Tiger є зайвим словом, тому що їдеться про міфічні істоти. Відповідь: d.  

5. Серце – символ кохання. Відповідь: a.  

6. Єдине речення без помилок: She met a lot of interesting people while she was 

working in Paris. У головному реченні маємо дію (на позначенні кількості 

разів), у підрядному реченні часу маємо дію в процесі в минулому часі 

(тимчасовість). Відповідь: a.  

7. На фото ми бачимо англійський сніданок. Відповідь: c.  

8. Найбільш доречною є фраза: Excuse me! Відповідь: d.  

9. Hurricane, forest fire, earthquake, flood, snowstorm є природніми 

катастрофами. Відповідь: b.  

10. Граматично правильним є наступне речення: I couldn‘t drive a car till I was 

27. Then I moved to the country and had to learn. Модальне дієслово can у 

формі could із запереченням на позначення відсутності вміння виконувати 

якусь дію в минулому часі зі значенням «не міг». Відповідь: b. 

11. Yummy означає смачний. Відповідь: a.  

12. А night owl на позначення людини, яка активна в нічний час. Відповідь: c.  

13. Відповідно до змісту речення, правильними є вживання займенника for. 

England is famous for its rainy weather. Відповідь: a.  

14. Художник використовує a palette (палітра) та a brush (пензлик). 

Відповідь: a.  

15. Програма про тварин, пташок, риб називається a nature program. 

Відповідь: d.  

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Повна версія прислів'я: A good name is better than a pretty face. Відповідь: 

b.  

17. A thunderstorm is when there is thunder (грім), lightning (блискавка), rain 

(дощ) and wind (вітер) together. Відповідь: d.  

18. England (Англія), Scotland (Шотландія), Northern Ireland (Північна 

Ірландія) and Wales (Вельс) являють собою Велику Британію. Відповідь: a.  

19. Well-paid, boring, ideal, regular можна використати зі словом ―job‖. 

Відповідь: a.  

20. A bagpipe (волинка) – музичний інструмент. Відповідь: c.  

21. Елтон Джон – Британський виконавець. Відповідь: b.  

22. Тільки світлина 1 зображає Британську Королівську родину. Відповідь: 

d.  

23. Юпітер – найбільша планета в сонячній системі. Відповідь: c.  

24. Аляска належить до США. Відповідь: c.  



25. На фото ми бачимо Лондон. Відповідь: c.  

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. Stars and Stripes є назвою прапора США. Відповідь: b.  

27. Якщо ви побачите “Staff only”, не можна входити крізь ці двері. 

Відповідь: b.  

28. Фото розташовано в такій послідовності a sea hedgehog, a moray, a marlin, 

a starfish. Відповідь: d.  

29. Найпершу мережу підземної залізничної дороги відкрито в Лондоні. 

Відповідь: b.  

30. У завданні зашифроване слово happiness (a positive emotion). Відповідь: 

d. 
 

 

 

 

  



Відповіді до завдань для 7-9 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 
1. Two-storeyed, country, fourbedroom, summer, lovely, comfortable утворюють 

стійкі словосполучення зі словом ―house‖ Відповідь: b. 

2.  Правильною формою слова є hardness. Відповідь: c. 

3. Пальму і березку зображено 1 і 3. Відповідь: d. 

4. Відповідно до змісту речень, правильними є вживання дієслова must на 

позначення впевненості у стверджуваному факті зі значенням «напевно».  It 

must be cold outside. The girl in the street is wearing a coat and a hat. Відповідь: 

a. 

5. Лексично та граматично правильними реченнями у листі є наступні:  

Shall I get the bus tickets for the weekend in advance?  I think the best bus to catch 

is the one at 11.35. I suggest meeting on Friday morning at 11.15 at terminal 7. 

Відповідь: a. 

6. Наведені у завданні сполучення літер відповідають звуку [ou]. Прикладами 

можуть слугувати наступні слова -   bureau, coat, shoulder, window,  toe. 

Відповідь: a. 

7. Лексично правильними одиницями є такі:  

They use curriculum that is delivered over the Internet that they can go through at 

their own pace. They connect to maths experts who create awesome maths 

curriculum and deliver it free of charge.  They find education games that make 

learning fun. They read classic books that are in the public domain. 

Відповідь: b. 

8. Граматично правильними одиницями  є:  

International test takers can choose from more than 1,000 international test 

centers listed online in the Student area of the website. A list of these centers is 

also provided in the international edition of the SAT Code list. In most countries 

students living more than 121 km from the nearest test centre, can request all the 

necessary documents by post. 

Відповідь: a. 

9. Ідіоматичне словосполучення “get the gate” означає  «бути небажаним 

гостем або бути звільненим». Відповідь: d. 

10. Відповідно до змісту речень, правильними є наступні слова:  

Although he was an adopted child, everybody says he has taken much after his 

foster father. The final results of the championship will be announced in three 

days. What was the cause of all this hustle and bustle? 

Відповідь: d.  

11. Найбільший парк, заснований Генрі VIII у 1536, є Гайд Парк. Відовідь: а.  

12. Наведений уривок є початком казки «Красуня та Чудовисько» (Beauty and 

the Beast). Відповідь: d.  

13. Словосполучення, наведені у завданні,  включають: 1) a bunch of flowers; 

2) a slice of bread; 3) a blob of paint; 4) a lump of sugar; 5) a spot of rain.  

Відповідь: c. 

14. Ідіома, наведена у завданні: «grin like a Cheshire cat». Відповідь: b. 



15. Правильна форма слова distraction. Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Слова на позначення видів діяльності: a receptionist – someone welcomes 

visitors and deals with their enquiries; a plumber - someone installs and repairs 

pipes; a solicitor - someone deals with routine legal work; a vet - someone treats 

sick animals. Відповідь: a.  

17. Brexit означає процес виходу Сполученого Королівства із складу 

Європейського Союзу. Відповідь: c. 

18. «Ще дрик» — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, 

знана не тільки в Україні, але й у всьому світі під назвою «Дзвінка колядка, 

Колядка дзвонів» (Ukrainian Carol of the Bells). Відповідь: b. 

19. Усі наведені факти стосуються столиці Італії – Риму. Відповідь: c. 

20. Усі слова стосуються такого виду спорту як гімнастика (elbow stand – 

стійка на передпліччях;  floor exercise – вільні вправи; jumps – стрибки; ribbon 

– стрічка). Відповідь: a. 

21. У завданні наведено опис Уельсу. Відповідь: b. 

22. Відповідно до змісту оголошення, паркування в цьому місці дозволено не 

більше двох годин, перевищення цього ліміту карається штрафом.  

Відповідь: c.  

23. Відповідно до побажань Тіни, їй має сподобатись книга Робіна Гріна 

«Міграція». Відповідь: b. 

24. Малюнок ілюструє прислів‘я Haste makes waste – Тихше їдеш – далі будеш 

або Хто спішить – той людей смішить. Відповідь: b. 

25. У завданні зашифровано ідіоматичний вислів „make a monkey out of 

someone‟, що означає «робити з когось дурня». Відповідь: a. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

 
26. Виходячи з назви статті, через намір Сполученого Королівства вийти зі 

складу Європейського союзу, міста країни будуть позбавлені можливості 

отримати звання «Культурна Столиця Європи». Відповідь: a.  

27. Абревіатура PQ означає “Province Quebec” – провінція Квебек у Канаді. 

Відповідь: c.  

28. У завданні наведений опис такої породи собак як лабрадор (малюнок а). 

Таку ж саму назву має одна із Провінцій Канади. Відповідь: a.  

29. Факти, наведені у пунктах 1, 4, 6, відповідають дійсності; у пунктах 2, 3, 5 

твердження містять фактичні помилки. Відповідь: b. 

30. У завданні мається на увазі відома дитяча пісня, яка починається з таких 

рядків «London Bridge is falling down». Відповідь: a. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Відповіді до завдань для 10-11 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал  

1. З іменниками, наведеними у завданні, використовується дієслово «take». 

Відповідь: c. 

2. Слово «loafer» означає «лінива людина, нероба». Відповідь: a. 

3. ―Dane‖ означає людину, яка проживає в Данії. Столицею цієї  країни є 

Копенгаген з його різнокольоровими будинками вздовж каналу в центрі 

міста. Відповідь: a. 

4. Логічним продовженням речення є слово ‗different‖.  Відповідь: d.  

5. Лексично і граматично правильними є наступні речення: A beautiful angel 

adorned their Christmas tree. Whether we drive or fly depends on the length of 

our vacation. Lucy‟s insulting remark greatly affected John, who is a very 

sensitive person. An explanation will precede each section of the test. Відповідь: 

a. 

6. За допомогою малюнків зашифровані наступні прийменники : of (малюнок 

A/owl, B/fig), on (малюнок C/nuts, D/octopus), in (малюнок E/ink, F/nectarine), 

at (малюнок G/aubergine, H/tangerine). Усі наведені речення потребують 

прийменника of. Відповідь: b. 

7. Правильна форма слова „respectable‟. Відповідь: c. 

8. У завданні наведені такі синонімічні пари: contravene - go against; 

commence - start; consent - agree; renounce - give up; redeem - buy back. 

Відповідь: d. 

9.  У завданні наведені наступні репліки діалогу: 1) Hello, can you put me 

through to Mr Crisps, please?  2) Certainly. Who shall I say is calling?  3) Ms 

Moores will be just a few minutes. Can you hold for a while? 4) I‟m very sorry, but 

I‟ll have to stop you there. I‟m expecting a call any time now. Відповідь: c. 

10. Словосполучення, наведені у завданні,  включають: 1) a jar of pickled 

cucumbers; 2) a block of ice-cream, 3) a pad of writing paper, 4) a string of 

pearls, 5) a bundle of firewood. Відповідь: c. 

11. Автором науково-фантастичного роману «Загублений світ» (The Lost 

World) є Артур Конан Дойл. Відповідь: d. 

12. Лексично та граматично правильним є форма дієслова suggest, після якого 

вживаємо дієслово+ing. Відповідь: c. 

13. У завданні наведені наступні фразові дієслова: stand in for (замінювати);  

stand up to (захищатися, постояти за себе); stood by (бути поруч, 

підтримувати); stand for (означати). Відповідь: a. 

14. У наведеному реченні readily означає легко. Відповідь: c. 

15. «Зайвими» словами є 1) whisper; 2) coach; 3) tight; 4) chemist. Відповідь: 

d. 

 

 



Завдання, що оцінюються в 3 бали  

16. На малюнку зображена вишивка. Відповідь: a. 

17. У завданні закодоване фразове дієслово look into, що означає «ретельно 

вивчати». Відповідь: b. 

18. У завданні наведений опис обов‘язків юрисконсульта. Відповідь: b. 

19. У завданні надано опис планшетного комп‘ютера. Відповідь: c. 

20. Завдання містить уривок із біографії Дональда Трампа. Відповідь: d. 

21. Ідіоматичний вираз at one‟s wits‟ end означає «зазнавати труднощів при 

виконанні певних завдань; бути збентеженим через цей факт». Відповідь: b. 

22. Усі наведені факти стосуються Норвегії. Відповідь: c. 

23. «Неправильним словом» є recovery. Має бути форма дієслова: recover. 

Відповідь: c. 

24. Усі наведені у завданні слова стосуються подорожі. Відповідь: c.  

25. Речення у завданні слугує поясненням слова experience, себто expertise. 

Відповідь: c. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів  

26. В усіх трьох реченнях використовується дієслово set. Відповідь: b. 

27.  У завданні зашифрована ідіома Hang on a second! (Зачекай!) Відповідь: 

d. 

28. Відповідно до змісту речення, батьки повинні навчити дітей бути 

чуйними та толерантними. Відповідь: a. 

29. На малюнку 1 зображений Федеральний Резервний Банк, який займається 

фінансовими питаннями. Відповідь: b. 

30. Зазначена характеристика  відповідає діяльності  групи Бітлз (малюнок 1). 

Відповідь: c. 


