
Відповіді до завдань для 3-4 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Напрям руху передається прийменником to, перед днями тижня 

використовуємо прийменник on. Відповідь a. 

2. Дієслово spell означає «назвати слово по літерах». Відповідь a. 

3. Перед злічувальним іменником в однині (sandwich) ставимо артикль a, перед 

незлічувальним іменником (juice) згідно із загальним правилом ставимо 

нульовий артикль. Відповідь c. 

4. Неправильний правопис слова music – правильний: music. Відповідь c. 

5. Лікар, який допоможе при зубному болю, – це стоматолог. Відповідь d. 

6. Банан, персик, манго і яблуко – це фрукти. Відповідь c. 

7. Усі перераховані побутові прилади (kettle – чайник на воду, toaster – тостер, 

microwave oven – мікрохвильова піч, dishwasher – посудомийна машина, 

refrigerator – холодильник) розташовані на кухні – kitchen.  Відповідь d. 

8. Запитання у завданні має на меті отримання докладніших відомостей про 

професію людини. Відповідь a. 

9. У рядку red, orange, yellow немає холодних кольорів, на що вказують blue, 

green, violet. Відповідь a. 

10. У холодну погоду одягають пальто, теплі штани, шапку і чоботи (a coat, 

winter pants, a hat, boots).  Відповідь c. 

11. Скорочення UK означає United Kingdom (Сполучене Королівство). 

Відповідно, вся фраза має значення: «виготовлено в Сполученому Королівстві». 

Відповідь a. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

12. Big Ben – великий годинник у вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні, 

хоча спочатку «Біґ Бен» було назвою найбільшого з п'яти дзвонів, що 

поступився першістю дзвону Великий Пол. Відповідь d. 

13. «Зайвим» словом є cooker, що означає побутовий прилад, усі інші слова 

позначають назви професій. Відповідь d. 



14. Граматично правильними формами множини іменників на позначення 

домашніх тварин є rabbits, sheep, geese, cows. Відповідь b.  

15. Правильне закінчення ідіоми – single step (A journey of а thousand miles 

begins with a single step – Великі справи починаються з маленьких кроків). 

Відповідь b. 

16. Ідіоматичний вислів ―Take it easy‖  означає  «не хвилюйся, не переймайся 

так сильно, відпочинь».  Відповідь d. 

17. Герой кіно, який може ходити по стінах і стелі, зветься Людина-Павук 

(Spiderman).  Відповідь a.  

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

18. Цього казкового персонажа звуть Санта Клаус (Santa Claus). Відповідь c. 

19. Види спорту представлено на світлині в такому порядку:  фігурне катання, 

лижний спорт, біатлон, бобслей. Відповідь d. 

20. Маленьке левеня (lion cub) зображене на фото b).  Відповідь b. 

 

 

  



Відповіді до завдань для 5-6 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Граматично правильним є речення Alison is going to (present continuous на 

позначення планів на найближче майбутнє) a fancy dress party, so she needs to 

make a costume. Відповідь a.  

2. Граматично правильною формою найвищого ступеня прикметника bad  є  

форма the worst. Відповідь d. 

3. Представлені словосполучення потребують таких прийменників:  made 

FROM (на позначення складників) cacao seeds;  sold IN (у) a block. Відповідь b.  

4. На позначення декількох речей зі злічуваними іменниками використовуємо 

вислів на позначення деякої кількості a few. Відповідь d. 

5. Із контексту даного речення можна дійти висновку, що  читач 

МОЖЕ/ДОЗВОЛЕНО за бажанням взяти до шести книг одночасно, відповідно, 

потрібно послуговуватися модальним дієсловом may. Відповідь a. 

6. Логічною відповіддю на репліку Would you mind helping me?  (чи не проти Ви 

мені допомогти?) буде  I‘ll be with you in a minute.  Відповідь c.  

7. «Зайвим» є слово gorilla; інші три слова позначають хижих тварин. 

Відповідь c.  

8. Ідіома ―look like a million dollars”  означає  «мати чудовий вигляд». Відповідь 

c.  

9. Робота стюарда чи стюардеси,  без сумніву,  передбачає подорожі до різних 

країн. Відповідь a.  

10. Твір, написаний письменником про власне життя, називається 

автобіографією/життєписом. Відповідь d.   

11. Перераховане у завдання обладнання (a special area, a small ball, a net and 

two rackets) необхідне для гри в теніс. Відповідь d.   

12. Іменник friend сполучається зі всіма перерахованими прикметниками. 

Відповідь c. 

13. Репліка You‘d better see a doctor! не є компліментом, а є нагальною порадою 

про необхідність потурбуватися про своє здоров’я. Відповідь c.  

14. Прийменник in сполучається зі всіма чотирма словами, утворюючи сталі 

фрази (in pencil – олівцем, in advance – заздалегідь, in a hurry – похапцем, in 

trouble – у скруті/біді). Відповідь b. 



15. За допомогою малюнку представлено спосіб приготування фруктових 

мафінів. Відповідь a. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Граматично і лексично правильними словами для заповнення пропусків є 

both і neither: Where are Nick and Susan? -  They are both (обидві) ill. Neither of 

them (жодна за них) can come. Відповідь a. 

17. Прикметник  busy  має значення «мати багато справ, які треба зробити» і 

відповідно, людина має бути моторною, щоб усе встигнути, тому в цьому 

випадку синонімом є слово active.  Відповідь a. 

18. Найбільший острів Сполученого Королівства має назву Велика Британія. 

Відповідь c. 

19.  Збором артефактів та інших предметів, які мають історичну, художню, 

наукову або культурну цінність займається музей. Відповідь d.   

20. У завданні перераховані музичні інструменти (труба, гітара, рояль, флейта). 

Відповідь c. 

21. У завданні згадується прислів’я  Laughter is the best medicine (Найкращі ліки 

– це сміх). Відповідь b. 

22. Найбільшими містами Сполученого Королівства є Лондон, Бірмінґем, 

Манчестер, Ґлазґо. Інші перераховані міста розташовані в Сполучених Штатах 

Америки, Канаді та Австралії. Відповідь a. 

23. Самка кенгуру носить дитинча у так званій сумці. Відповідь b. 

24. Кілт є предметом національного чоловічого одягу у вигляді спідниці, його 

традиційно одягають горяни Шотландії.  Відповідь a. 

25. Графіті є різновидом вуличного мистецтва, яке можна побачити на стінах 

будинків. Відповідь a. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. Групу чотирьох музикантів чи співаків називають квартетом (лат. quartus – 

четвертий). Відповідь d.   

27. Фото будівель розташовані у наступному порядку: шале, замок, іґлу, 

сільський будинок. Відповідь b. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3


28. Дональд Трамп (чинний Президент США) не є професійним актором. Усі 

інші чоловіки на фото – відомі актори. Відповідь b. 

29. Найпопулярніші туристичні принади США: Гранд Каньйон (фото 1),    

вулкан Єллоустоун (Фото 2),  Ніагарський водоспад  (фото 4). Відповідь c. 

30.  У ребусі зашифроване слово barbeque ( bark+bee+queen). Відповідь a. 

 

 

  



Відповіді до завдань для 7-9 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Усі чотири слова сполучаються прийменником on, утворюючи сталі 

словосполучення. (on fire – охоплений вогнем; on time – вчасно; on purpose - 

навмисно, (be) on display – виставлятися (про експонати).  Відповідь b. 

2. Іменник information сполучається зі всіма переліченими прикметниками,    усі 

інші іменники можуть сполучатися тільки з деякими з них. Відповідь c.  

3. Логічною відповіддю на скаргу про висипку на шкірі є порада звернутися до 

лікаря: I‘ve got a rash on my stomach. Any ideas what to do? - It might be a good 

idea to see a doctor. It could be something serious.  Відповідь a. 

4. Словосполучення  pay rise  означає «підвищення заробітної платні».     

Відповідь c.  

5.  Граматично правильними формами слів є такі: sociable, reliable, dangerous, 

bravely. Відповідь b. 

6. Ідіома make up one‘s mind  означає «приймати рішення». Відповідь b. 

7. У реченні 1 зайвим є займенник it (I like the gift which my brother gave it to 

me); у реченнях 2 і 3  – прийменник in (His well-trained dog obeyed in every 

command. She lacks in the patience needed to be a teacher).  Відповідь b. 

8. Логічною відповіддю є вислів Never mind! (Не хвилюйся!/не переймайся!)  — 

Unfortunately, our aunt won‘t come to our wedding party. — Never mind! We‘ll meet 

her in our country house, in less than a week. Відповідь d. 

9. Вислів a  thick-skinned person означає «той, хто легко ставиться до критичних 

зауважень оточуючих, хто абсолютно не переймається з цього приводу». 

Відповідь b. 

10. Усі перераховані товари можна знайти у невеличкому магазині за рогом. 

Відповідь d. 

11. Цей музей, що пропонує прогулянку на величезному човні, буде до вподоби 

тому, хто цікавиться транспортними засобами великих розмірів.   Відповідь b. 

12. Усі перелічене пов’язано з роботою хірурга: operating theatre – операційна, blood 

pressure – тиск крові, anesthesia – анестезія, bandage – пов’язка. Відповідь a.  

13. Прикметник rude (грубий) у четвертому реченні є протилежним за 

значенням прикметнику polite (ввічливий, ґречний).  Відповідь d. 



14. Символ @, який використовують для написання адреса електронної пошти, 

вимовляться так само, як і прийменник at. Відповідь c.  

15. Ідіоматичний вислів put something by for a rainy day означає «заощаджувати 

певну суму грошей про всяк випадок/на чорний день».  Відповідь b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Об’єкти, що зображені на світлинах 1 (Tower Bridge); 3 (the Tower of 

London); 4 (St Paul's Cathedral) – Лондон; 2 у Сіднеї (Сіднейський оперний 

театр). Відповідь с. 

17. Подані в завданні світлини є символічним представленням предметів/істот. 

Добираємо низку можливих відповідників: jug, kitten (cat),  rug (mat), slug 

(snail); одразу впадає в око однаковий набір літер у кінці слів (звідси і критерій) 

jug,  rug, slug, що власне і створює потрібний нам ряд для  визначення зайвого 

слова, яке позначає тільки ОДИН малюнок, а саме: kitten (cat). Відповідно до 

вимови, зайвим є зображення на позначення слова cat/kitten. Відповідь b.   

18. Фразове дієслово drop round означає «зайти до когось додому, не 

домовляючись наперед». Відповідь b. 

19. За допомогою малюнків зашифровано слово fingers (частина тіла), а ідіома 

keep one‘s fingers crossed означає «бажати везіння, удачі». Відповідь b. 

20. Ідіома split hairs означає «сперечатися через дрібниці».                                      

Відповідь b. 

21. Частина тіла, яка згадана в цьому ідіоматичному вислові – це спина (get 

somebody off your back – припинити відносини з кимось). Відповідь b. 

22. Виходячи зі змісту об’яви, автобус до центру міста відправляється чотири 

рази на годину. Відповідь a. 

23. На початку 19 сторіччя під час Хеллоуїна діти отримували переважно 

фрукти і горіхи на відміну від сучасних дітлахів, яким часто пропонують 

цукерки. Відповідь b. 

24. Коронація британських королів зазвичай проходить у Вестмінстерському 

Абатстві. Відповідь b. 

25. Один фут дорівнює приблизно 30,5 см;  відповідно 200 футів дорівнює  6096 

см , тобто приблизно 61 м. Відповідь b. 

 



Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. У завданні представлені прапори a) Литви, b) Ірландії,  c) Румунії, d) Італії. 

Країною, де, як вважається, вперше почали святкувати переддень Дня усіх 

святих (Хеллоуїн), є Ірландія. Відповідь b. 

27. Коштовності, що належать королівській родині Сполученого Королівства, 

можна побачити в Лондонському Тауері.  Відповідь c.  

28. Використовуючи літери слова ‗therein‘, можна утворити 10 слів: the, there, 

he, in, rein, her, here, ere, therein, herein. Відповідь c.  

29. На прапорі Сполученого Королівства відсутні елементи прапору Уельсу.        

Відповідь c.  

30. Усі дикі лебеді Великої Британії є власністю корони з XII століття. З 1981 

року ці птахи перебувають під захистом закону про Дику природу і сільське 

господарство Великої Британії. Відповідь c.  

  



Відповіді до завдань для 10 - 11 класів 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. У даному реченні близьким за значення до прикметника prominent 

(видатний) є прикметник significant (значний, видатний, вагомий тощо). 

Відповідь b.  

2. The first time I visited Silver Beach I was on holiday with my family. A friend of 

ours had told us that it was the best beach in the area. When we arrived, we saw 

hundreds of people lying on the beach, enjoying the sunshine. We were a bit 

disappointed, as we had not realized that it was going to be so crowded. We had 

been searching for 15 minutes before we actually found a spot to sit down. We put 

our things down and we had been sitting in the sun for about an hour when we 

suddenly realized that we had got sunburnt, so we decided to go for a swim.                   

Відповідь c.   

3. Граматично правильною формою слова є announcement (оголошення). 

Відповідь c.   

4. Логічним і лексично правильним продовженням речення є словосполучення  

respond quickly – We have to  respond quickly to the changing economic climate and 

customers‘ needs so as not to go bankrupt. Відповідь c.  

5. Усі перелічені поняття (special envoy – спеціальний представник (держави чи 

організації; negotiation – перемовини; embassy – посольство; mission – місія; 

foreign affairs – зовнішня політика; statement – промова) пов‘язані з 

дипломатією. Відповідь b. 

6. Антонімом до слова vicious (нищівний у критиці; порочний, злісний, 

поганий, дурний) є слово gentle (м’який, лагідний, ніжний). Відповідь d.  

7. Згідно з англійською ідіомою, щасливий та в майбутньому успішний малюк 

нараджується зі срібною ложкою в роті (be born with a silver spoon in one‘s 

mouth).  Відповідь a. 

8. У запропонованих реченнях «зайвими» є такі слова: 1. Due to that the climate 

changing, the polar ice is melting. 2. I look forward to be seeing the match at 

Wimbledon. 3. Apes are both gentle and as clever. 4. It was such a difficult exercise 

that hardly not anyone completed it. 5. The hospital where he was born in is now a 

museum. 6. Den is much more better at skiing than I am. 7. Jim has to had his 

motorbike stolen. 8. We enjoy to going for long walks in the countryside. Відповідь 

d.  

9. На малюнках зображено вітер (wind) + щит (shield) + щітка для миття підлоги 

(wiper). Якщо скласти ці слова разом, отримаємо  словосполучення   windshield 

wiper (склоочисник). Відповідь c.  



10. Усі три речення мають фрази зі словом mind:  keep one‘s mind on something – 

концентрувати увагу на чомусь; cast one‘s mind to something – звернути увагу на 

щось; have a lot on one‘s mind – мати багато справ/про що слід думати.  

Відповідь c. 

11. У завданні представлено уривок листа-повідомлення. Відповідь b. 

12. За допомогою малюнків зашифровано слово respectable (rectangle + peach + 

table), яке означає «той, кого поважають у суспільстві». Відповідь a.  

13. Ідіома Don‘t bite off more than you can chew означає «не бере на себе більше, 

ніж ти можеш подужати».  Відповідь b. 

14. Якщо людина не може обрати між двома речами чи діями, кажуть, що він 

сидить на двох стільцях. Англійці кажуть ―(fall) between two stools‖. Відповідь 

b. 

15. Фразове дієслово put off означає «відкладати щось на пізніший термін», put 

forward – пропонувати (ідею). Відповідь c.  

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Речення 1 – …making them a cross between the country house of an eccentric 

duke and a Victorian railway station. Речення 2 – The members of the Houses  refer 

to each other as ‗The Honourable Member‘…  Речення 3 – The chambers of the 

Houses are very rarely full; …  . Відповідь d. 

17. У завданні 16 мова йде про будівлю Британського Парламенту (the Houses 

of Parliament), що зображений на верхньому малюнку справа. Відповідь b. 

18.  В ідіомі, яка означає «все можливе і неможливе разом з непотрібними 

речами» згадується кухонна мийка – bring everything but the kitchen sink.            

Відповідь b.  

19. Древні шотландці розмовляли гельською мовою. Відповідь a.  

20. Ідіома, що означає «владнати свої справи», англійською звучить як get one‘s 

ducks in a row. Відповідь a.  

21. У завданні наведений опис кола інтересів і завдань особи, що займається 

статистичним аналізом. Відповідь c. 

22. На території Лондонського Тауера живуть ворони. Відповідь d.  

23. Лексично правильними є такі варіанти: Certain crimes are international by 

nature (своєю природою). They may be committed (учинені) in international zones 



such as the high seas or international airspace. Efforts to repress (запобігти 

поширенню, стримувати, придушити, приборкати) such crimes reflect 

(віддзеркалюють) the practicalities of preventing (запобігти, унеможливити) 

acts that sometimes easily elude (перебувають поза межами, «уникати») national 

jurisdiction. Відповідь b. 

24. Неправильним у реченні є слово law – …means of social control and guides for 

law behavior such as mores, morality, public opinion. Правильним – legal (законне) 

... Відповідь d.  

25.  На малюнках представлені так звані талісмани певних підприємств. 

Відповідь b. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. Одним із офіційних символів канадської провінції Квебек є прапор, де на 

фоні білого хреста на синьому полотнищі, що символізує небеса, розташовані 

білі геральдичні лілії. Відповідь c. 

27. Сполучене Королівство приєдналося до Європейського Економічного 

Співтовариства (згодом – Європейський Союз) у 1973 році. Відповідь b. 

28. У завданні наведений опис Мальти. Відповідь b. 

29. Зашифроване слово – bombinate (board + m + bike + nest + den), що означає  

«голосно і гучно шуміти). Відповідь a.  

30. Усі наведені факти відповідають дійсності. Відповідь d. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F

