
Відповіді до завдань для 3-4 класів 

 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Згадані представники тваринного світу є домашніми тваринами, домашніми 

улюбленцями. Відповідь: с. 

2. Логічним початком ситуації є «Звідки». Відповідь: a. 

3. Усі згадані міста є столицями в ширшому і вужчому розумінні: країн і 

принципових, значущих територіальних одиниць. Відповідь: c. 

4. Слово, що випадає з логічного ланцюжку кольорів, є солодкий sweet. 

Відповідь: d. 

5. Звісно, меню можна побачити в кав’ярнях, ресторанах, закладах харчування.  

Відповідь: a. 

6. На світлинах зображено в заданому порядку кінотеатр, театр, цирк і зоопарк. 

Відповідь: d. 

7. Логічно, що більшість населення Великої Британії і Північної Ірландії 

розмовляє англійською. Відповідь: a. 

8. Ананас зображено на останньому малюнку. Відповідь: d 

9. Помилка в написанні є в слові swimming, оскільки його ми пишемо з двома  

літерами «m» перед закінченням ing у закритому складі. Відповідь: a. 

10. Прийменник розташовання зі значенням «під» англійською є under.  

Відповідь: c. 

11. Зображений на малюнку викладач є викладачем фізичної культури та спорту 

– physical training.  Відповідь: a. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 
12. Після тривалого втомливого дня ми почуваємося втомлено. Відповідь: a. 

13. Клоуни нас веселять, ми сміємося. Відповідь: a. 

14. У грі настільний теніс найлегший м’ячик. Відповідь: c. 

15. Усі зазначені персонажі живуть в океані. Відповідь: b. 

16. З-поміж перелічених зимових видів спорту випадає теніс. Відповідь: c. 

17. Оскільки томати є злічуваним іменником і йдеться про множину, правильним 

варіантом є How many. Відповідь: a. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 
18. Логічною відповіддю на запитання є згода, що має значення «починай, 

слухаю, вперед» тощо – Go ahead! Відповідь: d. 

19. Завершенням цієї приповідки є «готуйся до найгіршого» – prepare for the 

worst. Відповідь: a. 

20. Малюнок зображає прислів’я «справи велемовніші за слова». Відповідь: a. 

  



Відповіді до завдань для 5-6 класів 

 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. З-поміж наведених прикметників рівнозначним до not loud є quiet (тихий). 

Інші слова shy, cool, cold мають значення сором‟язливий, прохолодний, холодний 

відповідно. Відповідь: b. 

2. Логічною реакцією на вибачення є «не страшно» That's all right. Відповідь: a. 

3. Реченням, що ілюструє значення наданого речення, є «You should keep this in a 

cool place» як пряма асоціація з холодильником. Відповідь: c. 

4. Усі наведені тварини належать до вже вимерлих, окрім крокодила.  Відповідь: 

d. 

5. Дієслово, що сполучується із іменником «пиріг» у значенні «виготовляти, 

робити», є make. Відповідь: a. 

6. Посилення вищого ступеня порівняння прикметників, у цьому випадку 

«краще», правильною формою якого є better досягається за допомогою much. 

Відповідь: b. 

7. На малюнку зображено квітковий магазин – florist/flower shop,  а не клумбу 

(flowerbed), сад (garden) або парк (park). Відповідь: b. 

8. Той, хто ремонтує автівки, є механіком на противагу інженеру, сантехніку і 

хіміку – engineer, plumber і chemist відповідно.  Відповідь: a. 

9. Оксфорд і Кембридж є вишами найвищої ланки. Відповідь: a. 

10. Форма тенісного корту є прямокутна. Відповідь: d. 

11. На малюнку зображено Ґру і міньйони. Відповідь: c. 

12. Значення приповідки є «хтось сказав мені секрет/таємницю». Відповідь: b. 

13. Іменник, що сполучається з усіма прикметниками, є «місто». Відповідь: a. 

14. Рядком з усіма овочами є перший. В інших або фрукти, або предмет.  

Відповідь: a. 

15. Значення акроніма LOL є «голосно сміятися, дуже смішно комусь» 

Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 
16. Значення прислів’я «гарне приходить до тих, хто чекає». Відповідь: a. 

17. Логічним завершенням визначення є клімат, оскільки йдеться про різні види 

погодних явищ упродовж часового відтинку більше ніж рік. Відповідь: b. 

18. Номер 3 відповідає завданню. Номер 1 зображує лишень один штат. 

Відповідь: c. 

19. Іменником, що узгоджується з усіма прикметниками, є idea. Відповідь: c. 

20. «Лондонське око» є величезним колесом, на якому можна оглянути місто з 

висоти пташиного польоту. Відповідь: d. 

21. Найвидатнішою рисою пелікана є його дзьоб. Відповідь: d. 

22. Малюнки йдуть у такій послідовності: кораловий риф, тропічний ліс, 

саванна, арктична пустеля. Відповідь: c. 

23. На малюнку зображено боротьбу лицарів. Відповідь: c. 

24. 4 липня американці святкують День незалежності. 4 липня 1776 року 

тринадцять штатів східного узбережжя Америки проголосили незалежність від 

Британської імперії і перестали бути її колоніями. Декларацію Незалежності було 



одноголосно підтримано тринадцятьма штатами на конгресі в Філадельфії. Серед 

підписантів був майбутній президент США Томас Джефферсон. Відповідь: d.  

25. Наведена ідіома має значення «дорогий, що коштує дуже дорого». Відповідь: 

a. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. У фільми грав роль Дональд Трамп. Відповідь: c. 

27. У книзі «Математичні основи натуральної філософії» Ньютон сформулював 

закони руху, відомі як закони Ньютона й закон усесвітнього тяжіння, які стали 

основою наукового світогляду впродовж трьох наступних століть і мали великий 

вплив не тільки на фізику, а й на філософію. Використовуючи свою теорію Ньютон 

зумів пояснити закони Кеплера, що описують рух планет навколо Сонця. Відповідь: 

c. 

28. Білий дім (англ. the White House) — резиденція президента США у 

Вашинґтоні (Пенсильванія-авеню, 1600). Відповідь: b. 

29. ЄС є унікальним міжнародним утворенням, оскільки поєднує в собі ознаки 

міжнародної організації та держави, хоча формально не є ані тим, ані іншим. ЄС – 

це об’єднання демократичних європейських країн, що спільно працюють задля миру 

та процвітання. Країни ЄС утворили спільні інституції, яким делегували частину 

своїх повноважень у прийнятті рішень. Відповідь: a. 

30. Зашифрованим словом є Cambridge. Відповідь: a. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD


Відповіді до завдань для 7-9 класів 

 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Правильним прийменником у цій ситуації є by у складі сталого 

словосполучення by mistake – помилково. Відповідь: а. 

2. Nothing. Why? є логічною відповіддю на запитання What‟s the matter? 

Відповідь: b.  

3. Іменник sport сполучається зі всіма переліченими в завданні прикметниками. 

Відповідь: c. 
4.Рослина вбирає воду із ґрунту завдяки корінню. Відповідь: а.  

5. Лексично правильними словосполученнями є такі: I think he’s made  a lot of 

progress. She’s doing research in IT at the University of Toronto. I did quite well in 

Spanish. Joan did a one-month course in word-processing. The extra money may make a 

big difference to them. Відповідь: b.  

6. Синонімом до слова hike є слово walk. Відповідь: c.  

7. У завданні представлений такий мікродіалог: We can‟t get in – Joe‟s got the key! 

- Oh, what a pity! Відповідь: b. 

8. Словосполучення chat room відповідає опису, наведеному в завданні. 

Відповідь: d. 

9. На світлині зображений Jack the Sparrow – персонаж фільму Pirates of the 

Caribbean. Відповідь: d. 

10. У завданні представлені такі словосполучення: to forecast the weather; a 

colourful travel brochure; is very skinny. Відповідь: b.  

11. Словосполучення mother tongue означає «рідна мова» – спосіб, за допомогою 

якого ми висловлюємо власні думки. Відповідь: b.  

12. У реченнях «зайвими» є такі слова: Tom was played football last Sunday 

afternoon. Pam hasn’t got enough of money to buy a house. Ben was too much tired to go 

out with us. Відповідь: b.  

13. У даному реченні get through означає «мати можливість поспілкуватися з 

кимось по телефону», тому логічним продовженням є ‘the line was engaged‟ - 

зайнята. Відповідь: d.  

14. Граматично правильними є такі форми дієслів: The Ukrainian traditionally  

prepare (завжди) coloured eggs at Easter. Sit down and fasten your sit belt. We are 

taking off (плани на найближче майбутнє) in a few minutes. Chris asked if I had posted 

(передування доконаної дії іншій у минулому часі) his letter. By this time next week he 

will have been working (будемо в процесі уже певний відтинок часу станом на 

майбутній момент) on his book for about a year. Відповідь: a. 

15. Ідіома звучить так: Curiosity killed the cat –  «цікавість до добра не доводить, 

зацікавленій варварі на базарі ніс відірвали». Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. У запитанні Did it hurt when you had the filling?  слово filling означає 

«пломба», тобто друг хлопчика ходив на прийом до стоматолога, відповідно маємо 

«йому запломбували зуба» – «He had the hole filled» із конструкцією на позначення 

дії, яку вчинили над певним об’єктом для когось.  Відповідь: a. 

17. A considerate person – це людина, яка зважує свої слова і вчинки та 

намагається не ображати почуття інших людей. Відповідь: c. 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/line_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/engaged


18. Ідіома the man got out of bed on the wrong side  означає  «з самого ранку все 

пішло не так , як планувалось, зранку встати не з тої ноги». Відповідь: c.   

19. Англія отримала свою назву після вторгнення англо-саксонців. Відповідь: a. 

20. На фото зображений національний парк у США Ґранд Каньйон. Відповідь: c.   

21. На фото прапор Австралії – другий зліва. Відповідь: b.  

22. Колонна Нельсона в Лондоні розташована на Трафальґарській площі. 

Відповідь: b. 
23. Стале словосполучення ‘keep one’s eye on something‟ означає «пильно, 

уважно дивитись, слідкувати за чимось». Відповідь: a. 

24. Пам’ятники та надгробні плити відомих англійських письменників можна 

побачити на території Вестмінстерського абатства.  Відповідь: d. 

25. До складу Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії 

входять Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія і кілька островів, окрім 

Нормандських островів та острова Мен. Відповідь: a. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. У завданні наданий опис творчого доробку британської співачки Адель. 

Відповідь: c.  
27. За допомогою малюнку зображена ідіома head over heels in love with someone 

– «бути без тями закоханим», і людина у такому стані є дуже схвильованою. 

Відповідь: a. 

28. У завданні наведений опис Британського Музею. Відповідь: a.  

29. У передостанньому реченні в об’яві можна прочитати, що якщо вам для 

велопрогулянки потрібні шолом, замок чи насос, то це все можна взяти напрокат. У 

відповідях речення 2-4 суперечать змісту об’яви.  Відповідь: a. 

30. За допомогою малюнків у поданому ребусі зашифровано прізвище 

королівської родини Сполученого королівства – Віндзор. Відповідь: b. 

  



Відповіді до завдань для 10-11 класів 

 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. У реченнях 3, 5, 7  друге дієслово необхідно вжити  із суфіксом –ing: The man 

admitted stealing the jewelry – визнав, що поцупив. I regret buying this dress, it doesn‟t 

look nice on me – шкодую, що купив. My new job will mean travelling all over the world 

– означає, що доведеться/потрібно. Відповідь: a. 

2. Правильна форма слова ‘consideration‟ у складі сталого словосполучення – 

зважати на щось – take sth into consideration. Відповідь: b. 

3. Частка, яка зашифрована за допомогою малюнків – on (onion, mango). 

Поєднуючи з дієсловом get, отримуємо такі значення – «ладнати з кимось, добре 

навчатися, сідати на поїзд». Відповідь: b. 

4. Якщо ви міцно заснули, то англійці кажуть так: sleep like a log – дослівно: 

«немовбито колода/деревина, спати колодою/деревиною». Відповідь: a. 

5. У даному прислів’ї  слово ‘bygones‟ означає непорозуміння та суперечки, що 

залишилися в минулому. Відповідь: b. 

6. У даному реченні використовується слово „chickens‟, і прислів’я означає “не 

розраховуй на те, що ще не зроблено”. Відповідь: b. 

7. У завданні наведено опис такого природного явища, як „blizzard‟ – поєднання 

снігопаду та сильного вітру. Відповідь: c. 

8. У завданні наведений уривок із офіційного листа, який надсилають під час  

пошуку роботи. Відповідь: c. 

9. Зайвими є слова: had, a, up, many, that, been, no. Відповідь: b. 

10. НЕправильне слово у реченні з таким правильним написанням – cemetery. 

Відповідь: b. 

11. Дієслово „overcharge” означає «виставити рахунок на більшу суму, ніж 

коштує товар чи послуга». Тому клієнт вважає, що йому виписали рахунок з 

помилковою сумою. Відповідь: a. 

12. Лексично правильним варіантом є слово ‘adapt’. Відповідь: b. 

13. На малюнку рибу зображено як більш спритну та вправну, яка  вона 

виявилася хитрішою за рибака. Відповідь: c.   

14. Відповідними варіантами є такі: Ants and bees are both types of insects, … they 

are different in terms of the way …..while ants have always been regarded as nuisance, …  

…. ants and bees have in common is the fact that they live in colonies. Відповідь: c.   

15. У цей час королевою Сполученого Королівства є Єлизавета II. Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Прислів’я ‘Don‟t put the cart before the horse‟ означає «квапитися, робити 

щось у неправильній послідовності, поспішати поперед батька в пекло». Відповідь: 

b.  

17. Ідіома, яка мається на увазі «have something on the tip of one‟s tongue», означає 

«майже промовити щось, крутиться на язиці». Відповідь: b.  

18. Національний символ Сполучених Штатів – білоголовий орлан. Відповідь: a. 

19. Варіантом, який є правильним для всіх трьох речень, але з різним лексичним 

значення в кожному з них – є слово ‘presence' – вигляд, сценічний образ; 

спокійність; численна присутність когось. Відповідь: b. 



20. Музичні інструменти розташовані у такому порядку: глобулярна флейта, 

барабан конґа, джазовая труба, вібрафон, орган. Відповідь: d.  

21. Відповідно до опису таку людину можна назвати толерантною (tolerant). 

Відповідні частині слова зашифровані за допомогою малюнків – to (малюнок 1) l ( 

малюнок 3) er (малюнок 2)  ant (малюнок 4). Відповідь: b. 

22. Корінними жителями Канади були ескімоси та індіанці. Відповідь: d. 

23. Прапор Нової Зеландії  зображений у верхньому ряду справа. Відповідь: b.  

24. У Сполученому Королівстві користуються Григоріанським календарем. 

Відповідь: c. 

25. У завданні надано опис роботи редактора у кіновиробництві. Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. Справжніми лондонцями вважаються саксонці. Відповідь: b. 

27. У Великій Британії усі випускники складають GCSE (General Certificate of 

Secondary Education). Відповідь: c. 

28. Символом Британської монархії є лев. Відповідь: a. 

29. Першим президентом Сполучених Штатів був Джордж Вашингтон. 

Відповідь: b. 

30. У завданні наведено опис Індії. Відповідь: b. 


