
Відповіді до завдань для 3-4 класів 
 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Види тварин перераховані у варіантах відповідей: a fox – лисиця; a seal – 

тюлень; a raccoon – єнот. На світлині зображено вовка – a wolf. Відповідь: d. 
 

2. Словосполучення «сидіти за столом» перекладаємо з використанням 

прийменника місця at – тобто «sit at the desk». Інші варіанти з прийменниками 

next to – поруч з; by – поблизу та on – на  –  є неправильними для поданого 

словосполучення. Відповідь: c.   
 

3. Із конкретними датами вживаємо прийменник часу on. Відповідь:  a. 
 

4. Перед словами, що починаються з голосної букви u, яка вимовляється як /ju:/, 

тобто починається на йотований приголосний звук, уживаємо неозначений 

артикль a, інакше буде небажаний збіг приголосних. Відповідно, неправильним 

варіантом є “an uniform”. Відповідь: d. 
 

5. Запитано: «У якої тварини є хобот (a trunk)?» Тварина, яка має хобот, –слон. 

Відповідь: b. 
 

6. Можливими варіантами відповіді на вислів «Дякую за чай!» є «You are 

welcome» – «будь ласка»; «Not at all» – «нема за що»; «My pleasure» – «для мене 

(пригощати Вас) – це задоволення». Відповідь «Don`t thank me yet» означає «не 

дякуйте мені поки що» та не відповідає комунікативній ситуації. Відповідь: c. 
 

7. Числа місяця позначаємо порядковими числівниками з визначеним артиклем 

the і в цьому завданні читаємо так: the twenty-fifth of December. Відповідь: c.   
 

8. На світлині зображено пакет (тетрапаковий) молока – «a carton of milk». 

Відповідь: c.   
 

9. Вислів a quarter to five перекладаємо «за чверть п‟ята». Відповідь: a. 
 

10.  Словосполучення be going to у сполученні з неозначеною формою дієслова 

вживано в значенні майбутнього часу і виражає майже невідворотність дії (у 

цьому випадку попередження) на основі фактів і спостережень. Відповідь: b. 

11. «A greenhouse» це теплиця, тобто «скляна споруда для вирощування 

рослин». Відповідь: d. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

12. Присвійний відмінок іменників в однині утворюється додаванням ’s. Якщо 

одна річ належить двом чи більше особам, то у присвійному відмінку 

вживається останнє за переліком ім‟я. У нашому випадку одна й та сама мама 

на двох. Відповідь:  a. 



13. «I just want to be King!» – це рядок із пісні «I Just Can`t Wait to Be King», 

саундтрека анімаційного фільму «Король Лев». Її співав головний персонаж – 

Сімба. Відповідь: d. 
 

14. Назва «Big Ben» походить від назви великого дзвону годинника. Відповідь: 

b. 
 

15. Імбирні пряники у формі чоловічка – «gingerbread men» є одним із 

традиційних символів Різдва в англійців. Відповідь: b. 
 

16. Звуконаслідувальні слова (ономатопея) в англійській мові для вибуху бомби, 

шуму вітру, гарчання лева та дзижчання бджоли це відповідно: «bang, whistle, 

roar, hum». Відповідь: d. 
 

17. Фразеологічний вислів «knock on wood» або «touch wood» – «постукати по 

дереву» вживається як прикмета, щоб поталанило, для захисту своєї доброї 

удачі. Відповідь: c. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

18. На світлинах зображено слово «а fan» у різних його значеннях: віяло, фанат, 

вентилятор. Слово «фен» у перекладі англійською буде «hairdryer/ hairdrier». 

Відповідь: d. 
 

19. «Bearskin» (ведмежа шкіра) – це висока хутряна шапка, яку зазвичай носять 

як частину парадної військової форми. Такі шапки виготовляють для 

Британської королівської гвардії зі шкіри американських чорних ведмедів. 

Відповідь: c. 
 

20. «Садівники люблять її оскільки вона поїдає тлю (greenfly), яка шкодить 

рослинам та овочам». Мова йде про сонечко (калька з рос.: божу корівку) – 

«ladybird». Відповідь: b. 

  



Відповіді до завдань для 5-6 класів 
 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Прикметник “wide” є протилежним за значенням до прикметника “narrow”.  

Відповідь: c. 
 

2. У дідуся стався серцевий напад, тобто він має проблеми зі здоров‟ям. 

Відповідь: c. 
 

3. Подане речення перекладаємо так: «Тримати тварин у будівлі – заборонено», 

іншими словами, ви не повинні тримати домашніх тваринок у квартирі. 

Відповідь: b. 
 

4. Граматично правильним є речення Many schoolchildren are going to have New 

Year and Christmas holidays in three weeks. Уживаємо конструкцію be going to do 

sth на позначення загалом беручи наміру виконати дію (або самої дії як 

розмовний варіант) у нашому випадку в найближчому майбутньому. 

Починаємо з форми дієслова be в третій особі множини теперішнього часу are. 

Відповідь: a. 
 

5.   Граматично правильними є наступні словосполучення з незлічуваним 

іменником milk: any (узагалі будь-яку кількість, запитальне речення) milk; to 

buy some (трохи, певну кількість); buy too much (надто багато) та зі 

злічуваним carton: a few (декілька) cartons. Відповідь: b. 
 

6.  Лексично і граматично правильними є такі словосполучення: very busy; work 

hard, інакше hardly = навряд чи, майже не…. Відповідь: c.  
 

7. Число потрібно читати в перекладі як вісімдесят сім мільйонів шістсот 

п‟ятдесят три тисячі сто два. Відповідь: d.  
 

8. Ідіоматичний вислів „It‟s raining cats and dogs‟ означає, що ливцем ллє дощ, 

падає сильний дощ, відповідно й порада в опції а). Відповідь: a.  
 

9.  Граматично правильним є словосполучення on Saturday evenings. Відповідь: 

b.   
 

10. Дієслово wake потребує частки up. Відповідь: b. 
 

11.  Логічною відповіддю  є Oh, no! That‟s a shame! (Шкода, що так сталося). 

Відповідь: b.  
 

12. Слово „dawn‟ означає «світанок».  Відповідь: a. 
 

13. У м‟ясній лавці (at the butcher‟s) можна купити ковбасні вироби. Відповідь: 

c. 
 

14. Якщо Мері з друзями збираються у похід, то ночувати вони будуть у 

палатках. Відповідь: c.  
 

15. У завдання наведений опис такого виду спорту як плавання. Відповідь: c. 



 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16.  Усі перелічені слова сполучаються зі словом «рукавички» (gloves). 

Відповідь: b. 
 

17.  Усі перелічені предмети  (can opener – консервний ніж; peeler – ніж для 

чистки овочів, grater – терка, baking pan – деко, pot – горщик) використовують 

під час приготуванні їжі. Відповідь: b. 
 

18. Вислів „Help yourself to the fruit” означає «Пригощайтесь фруктами». 

Відповідь: d. 
 

19. Вислів „I haven‟t a clue‟ означає «не маю жодного уявлення». Відповідь: b.  
 

20. Фото 1 – королева Єлизавета II (Сполучене Королівство), фото 2 – королева 

Летиція (Іспанія), фото 3 – королева Беатрикс (Нидерланди), фото 4 – королева 

Сильвія (Швеція). Відповідь: b.  
 

21. У другу суботу червня британці святкують день народження королеви. 

Відповідь: c.  
 

22. У завдання перераховані транспортні засоби – vehicles, саме таким 

написанням. Відповідь: a.  
 

23. Для гри в теніс, боулінг, крикет та більярд потрібен м‟яч чи шар. Відповідь: 

a. 
 

24. Українським відповідником прислів‟я A bird in hand is worth two in the bush є 

«синиця в руках краща за солов‟я в лісі».  Відповідь: b. 
 

25. На фото зображений Стоунхендж (Англія) – мегаліт, що складається з 

кількох кіл велетенських каменів (до 8,5 м заввишки).  Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. „High tea” означає ранню вечерю, особливо на півночі Англії та Шотландії, 

при чому чай не обов‟язково має бути на столі.  Відповідь: c. 
 

27. Столиця Уельсу – Кардіфф. Відповідь: b. 
 

28. Літери HM (Her Majesty) означають «Її Величність». Відповідь: b. 
 

29. Moraine – озеро в Канаді, усі інші назви позначають горні вершини. 

Відповідь: b. 
 

30. Найстаріше слово, яке досі використовують в англійській мові, є слово 

„town‟. Відповідь: b. 

  



Відповіді до завдань для 7-9 класів 

 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. У поданому реченні граматично правильною є форма „having told‟ (I regret 

having told him the truth; it made him really depressed) на позначення дії, що 

відбулася у минулому і про яку шкодує мовець. Відповідь: b. 
 

2. Іменники в поданому реченні сполучаються з дієсловом „make‟ – make a 

decision – прийняти/ухвалити рішення, make an effort – спробувати, докласти 

зусиль, make improvements – покращити щось, удосконалити, make progress – 

робити успіхи; make a fortune – заробити статки. Відповідь: d. 
 

3. “Billion” означає «мільярд» (1,000,000,000). Відповідь: d. 
 

4.  Обидва запитальні речення  What‟s up? і  What‟s going on? означають «Як ся 

маєш?», «Як справи?». Відповідь: c. 
 

5. Правильною формою слова є adventurous. Відповідь: a. 
 

6. Ідіоматичний вислів once in a blue moon  означає «нечасто». Відповідь: b. 
 

7.  Лексично правильними словами є такі: oven, watch, burn (-  I‟ll get the cake 

out of the oven. – Watch out! You are going to burn yourself.) Відповідь: c. 
 

8. “Bogus” означає «нечесний, несправжній, фіктивний», таким чином „genuine‟ 

(справжній, непідробний) є протилежним за значенням словом. Відповідь: b. 
 

9. Напис “Mind your head” означає «Обережно! Не вдартеся головою!»   

Відповідь: a. 
 

10. Правильною ситуацією є така: It was a cold morning so I PUT ON (удягнув) 

my coat and left home. When I got to work I TOOK OFF (зняв) my coat and HUNG 

it UP (повісив) behind the door. During my lunch break I had a look round the 

shops. I saw a nice jacket in one place and TRIED it ON (примірив), but it didn‟t FIT 

(не підійшла за розмірами) me, so I CHANGED INTO (перевдягнувся) my clothes. 

Відповідь: b. 
 

11. Фразове дієслово „turn down‟ означає «відмовляти комусь у чомусь». 

Відповідь: b. 
 

12.  Іменник „runway‟ означає «спеціальна смуга в межах аеропорту, де літаки 

злітають і заходять на посадку». Відповідь: d. 
 

13.  Burglary – незаконне проникнення до будівлі з викраденням речей.  

Відповідь:  d. 
 

14. Ідіома „go to the dogs‟ використовується тільки в неформальній розмові й 

означає  погіршення стану речей. Відповідь: b. 
 

15. Іменник „freshman‟ означає «особа, яку нещодавно зарахували на навчання 

до університету, студент/ка-першокурсник/ця». Відповідь: c. 



 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16.   Dystopian, mystery, bildungsroman, magical realism, western – це назви 

літературних жанрів. Відповідь: b. 
 

17.   Udemy, Masterclass, Edx, Udacity, Coursera – назви освітніх онлайн-

платформ. Відповідь: a. 
 

18.  Фото 1 – Міністерство фінансів США; фото 2 – Капітолій;  фото 3 – Білий 

дім; фото 4 – Національний музей будівництва. Відповідь: b. 
 

19.   Вихідний день після Різдва має назву Boxing Day. Відповідь: b. 
 

20.  У завданні наведено опис музичного стилю фанк. Відповідь: a. 
 

21.  Сорочка на світлині має орнамент, що називається шотландка (tartan). 

Відповідь: c. 
 

22. У завданні наведено опис поля для реґбі. Відповідь: b. 
 

23. Послідовність дій в аеропорту зазвичай є такою: When you arrive at the 

airport, you look at the departures board, go to the check-in-desk, weigh your 

luggage, pay excess baggage, get a boarding card, go through passport control; wait 

in the departure lounge, go to the gate and board the plane. Відповідь: c. 
 

24. „Be discombobulated‟ означає бути неуважним, збентеженим, розгубленим.   

Відповідь: b. 
 

25. У ребусі зашифровано слово “discovery” (відкриття нових явищ або фактів).  

Відповідь: a.    

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. На початку XVII ст. слово quarantine означало проміжок часу довжиною 40 

днів. Відповідь: c. 
 

27. Блюдо, яке мається на увазі, – оладки (drop scones). Відповідь: b. 
 

28. Письменника, який написав романи «Сестра Кері» та «Американська 

трагедія», звали Теодор Драйзер. Відповідь: d. 
 

29. Усі наведені факти розповідають історію Кембриджського університету.       

Відповідь: c. 
 

30.  У завданні наведено опис Единбурґа.  Відповідь: a. 

  



Відповіді до завдань для 10-11 класів 

 

Завдання, що оцінюються в 1 бал 

1. Граматично правильною відповіддю у поданій пасивній конструкції з make є 

форма full infinitive– to carry out: We were made to carry out the task by our teacher 

once again. Відповідь: b. 
 

2. Протилежним за значенням до слова cowardice є слово bravery. Відповідь: c. 
 

3. У поданому реченні неправильно написано слово propertry – правильний 

варіант – property.  Відповідь: d. 
 

4. У цьому реченні до слова trace – слід схожим за значення є слово evidence – 

докази. Відповідь: d. 
 

5.  Вираз be sound asleep означає «міцно спати». Відповідь: b. 
 

6.   У діалозі Еліс пожалілася, що зараз немає фінансової можливості їсти десь 

поза межами дому (I‟m broke), але Марк сказав, що пригостить її (It's my treat) і 

запропонував піти кудись разом (Let's eat out, shall we?). Відповідь: a. 
 

7. Ідіома make one‟s blood boil означає «дуже сильно розсердити». Відповідь: c. 
 

8. За лексичним значенням усім чотирьом реченням відповідає слово mind: put 

in mind  – нагадувати щось;  prey on one‟s mind  – весь час крутитися в голові 

(про погані думки);  make up one‟s mind – вирішити щось зробити;  be out of 

one‟s mind – бути несповна розуму.  Відповідь: b. 
 

9. Протилежним за значенням, тобто не синонімічним, до слова determined – 

бути сповненим рішучості, чітко знати, що хотіти та що (з)робити, є слово 

hesitating – не визначитися ще, вагатися. Відповідь: c. 
 

10.  Фразове дієслово hold back означає «не давати можливості просуватися 

вперед». Відповідь: b. 
 

11.  Усі перелічені слова використовуються для опису помешкання –

accommodation: basement – на цокольному поверсі («підвал»), self-contained – 

ізольована, unfurnished – немебльоване, ample – просторе, з великою площею, 

cramped – затісне, remote – віддалене, secure – безпечне, airy – просторе, 

незаставлене великою кількістю меблів. Відповідь: a. 
 

12. Словосполучення give it in black and white означає «подати інформацію в 

письмовому вигляді». Відповідь: c. 
 

13. Вислів pigs might fly означає «щось незвичайне, неочікуване, 

екстраординарне». Відповідь: b. 
 

14. Усі три вислови в своєму складі мають слово ground: get off the ground – 

(почати) мати успіх; on one‟s home ground – у знайомому місці, на знайомій 



території; break new ground – зробити відкриття, значно покращити. Відповідь: 

c. 
 

15. Словосполучення keep the flag flying означає «посісти призові місця на 

змаганнях, утримуючи пальму першості». Відповідь: b. 

 

Завдання, що оцінюються в 3 бали 

16. Прикметник fraudulent описує людину, яка вдається до шахрайських дій із 

метою отримання грошей чи інших привілей. Відповідь: a. 
 

17. Фразове дієслово gobble up означає «швидко з‟їсти те, що тобі страшенно 

подобається». Відповідь: a. 
 

18. У слові sophomore поєднані корені двох слів грецької мови, що означають 

«мудрий і нерозумний». Відповідь: b. 
 

19. Лексично правильними в наведених реченнях є наступні слова:  We've taken 

our full complement (набір, а не комплімент) of trainees this year. Christopher is 

sensible (розсудливий, а не чутливий) enough to swim close to shore. Every time 

Tim and Mary travel with their children, they carry excess (надлишковий, а не 

доступ) baggage. The car collided with a stationary (стаціонарний, нерухомий, а 

не канцтовари, приладдя) vehicle. Відповідь: c. 
 

20. Слово “hullabaloo” означає «шум, гам, галас, метушня». Відповідь: a. 
 

21. У завданні наведений опис такого жанру як роман-виховання 

(Bildungsroman). Відповідь: c. 
 

22.  Абревіатура ISP (internet service provider) означає «постачальник/надавач 

інтернет-послуг». Відповідь: b. 
 

23. Ідіома “fly off the handle” означає «втратити самоконтроль, бути емоційно 

неврівноваженим», за що і просять вибачення. Відповідь: b. 
 

24. У завданні зашифровано слово miracle (mirror + bucket + kettle).  

Словосполучення work a miracle означає «зробити те, що вважалось 

нездійсненним і неможливим». Відповідь: b. 
 

25. У завдання наведено факти з життєпису співачки Бейонсе (Beyoncé). 

Відповідь: c. 

 

Завдання, що оцінюються в 5 балів 

26. Фігура, зображена на малюнку, має назву «опуклий багатокутник» (convex 

polygon). Відповідь: b. 
 

27. У завданні зашифровано назву Музею в Бірмінґемі – Будинок Сохо (Soho 

House – socket + throne +house). Відповідь c. 
 

28. У завданні зашифровано назву найхолоднішої планети Сонячної системи – 

Нептун (Neptune (nuts + hat + plug + tea + prune)). Відповідь: a. 



 

29.  У завданні наведено опис галереї Тейт Модерн (Tate Modern). Відповідь: b. 
 

30. Усі наведені факти стосуються Ліверпуля.  Відповідь: c. 


