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ВСТУП 

Дисципліна «Практичний курс основної іноземної (англійської) мови» 

спрямована на створення необхідних передумов для підготовки 

висококваліфікованих перекладачів англійської мови на основі вільного 

володіння англійською мовою. 

Загальна мета полягає у формуванні комунікативних англомовних умінь 

студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у 

повсякденному житті, а саме: 

- навчити студентів правильно формулювати думки англійською мовою з

точки зору фонетики, граматики, лексики; 

- інтегровано формувати навички та вміння усного і писемного мовлення з

послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності. 

Основними завданнями дисципліни є: 

- розвиток навичок усного мовлення;

- накопичення і систематизація словникового запасу мови;

- повторення та систематизація основних мовних структур;

- розвиток навичок дискутування та аргументації;

- робота з аудіо- та відеоматеріалами як засіб поглиблення та накопичення

теоретичних та практичних знань. 

Мета і завдання самостійної роботи 

Самостійна робота є важливою складовою процесу підготовки майбутніх 

перекладачів та передбачає поглиблене засвоєння знань здобувачів освіти.  

Завдання самостійної роботи з цієї дисципліни спрямовані на закріплення 

лексичного та граматичного матеріалу з пройдених тем, розвиток навичок 

перекладу і відпрацювання правильної вимови. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку студента та можуть бути використані під час підготовки до 

контрольних робіт. 



Unit 1 

 

1. Translate the following sentences into English: 

 

1) Я дійсна була засмучена  через те, що пропустила твоє весілля. 

2) Про що ви говорили, коли я зайшла до кімнати? 

3) Я хочу досконально оволодіти іспанською мовою. 

4) На півдорозі додому, Том зрозумів, що він не заправив машину. 

5) Марія - єдина дитина в сім'ї.  

6) Мені дуже важко дається китайська мова.  Я не можу запам'ятовувати ієрогліфи. 

7) Я маю базові знання англійської мови. Мені цього вистачає, щоб обходитися під час 

подорожей. 

8) Я ніколи не займався в класі. Я схоплюю все під час перегляду серіалів англійською 

мовою. 

9) Ганна була в поганому настрої, оскільки вона завалила іспит. 

10) Успішні спортсмени можуть мати гени, які дозволяють їм отримати максимум із їх 

тренувань. 

11) Я на першому курсі. 

12) Я почув шум і озирнувся. Я не побачив ямку перед собою, тому я спіткнувся і впав.  

13) Щось схоже сталося зі мною, коли я працювала в мовній школі  в центрі міста. 

14) Був прекрасний день, світило сонечко, співали пташки, і раптом хтось вигукнув моє 

ім'я.  

15) Я несподівано згадав, що не вимкнув плиту. 

16) Вони почали говорити дуже швидко, і я взагалі нічого не вловив. 

17) Вперше вони познайомилися, коли обидва працювали на круїзному кораблі. 

18) Насправді це був перший раз, коли я розмовляв з кимось китайською поза класом. 

19) Існує достатньо доказів того, що він володів багатьма мовами. 

20) Він працює на складі. 

 

2. Complete the questions with the correct auxiliary verbs. 

 

1 ____ your uncle still live in London? 

2 ____ you locked the door? 

3 ____ these people from Italy? – I ____ think so. 

4 ____ you locked the door? – Yes, I ____ 

5 ____ Mark smoke? – He __ but he ______. 

 

3.Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 

 

 This (happen) about five years ago. I (come) back home from Turkey where 

I (be) on holiday with some friends who (rent) a bungalow in the mountains not 

for from Ankara, the capital. Anyway, we  (sit) in the plane and  (just / take) 

off when there (be) a loud bang from the right hand side of the plane and I could see a lot of 

smoke coming from one of the engines. Of course, everyone (start) looking around but the 

plane  (carry) on flying normally. And then a few minutes later the pilot  (come) on to 

the PA and said there was a problem with one of the engines and we’d have to return to the airport. I 

felt pretty nervous, I can tell you, but I  (try) to concentrate on my book, and about ten minutes 

later we  (land) without any problems. We  (have) to wait for about an hour and then 

we got back on the plane. Actually, it was a different plane and I was pretty relieved that it was. 

 



4. Write the words in normal letters:  

 

[ɪg'zæʤəreɪt] ……………………….. 

[ɪ'fɪʃ(ə)nt]  ……………………….. 

['ʤesʧə] ………………………… 

['læŋgwɪʤ] ………………………… 

['rekəgnaɪz] ………………………… 

[prɑːg]      ………………………… 

['rɪəlaɪz] ………………………… 

[kruː] ………………………… 

['fɔrɪn] ………………………… 

[bɪ'heɪvjə] ………………………… 

 

Unit 2 

 

1. Translate the following sentences into English: 

 

1) На жаль, торт, який я зробила, на смак як старий черевик.  

2) Твоя сукня дійсно виглядає чудово. 

3)  Пітер - добра людина, але зараз він поводиться егоїстично. 

4)  Мама, чому ти торкаєшся рукою її лоба? 

5) В п'ятницю я йду на вечерю з клієнтом. 

6) Ми шукаємо нову квартиру у цьому році. 

7) Вона абсолютно оскаженіла, коли побачила безлад, який вони наробили. 

8) Я не можу відвідати твою вечірку, я занадто відстаю з домашнім завданням.  

9) Я був приємно здивований фільмом. Я дійсно не очікував, що він буде таким гарним. 

10) Я була дійсно розчарована тим, що не отримала роботу.  

11)  Я вже сита по горло тим, що я сиджу в офісі весь день. 

12) Ти можеш мене обійняти? 

13) Я приготую смачну вечерю, щоб її підбадьорити. 

14) Він розлучився зі своєю дівчиною.  

15) Я  учора раптово зустрів (наштовхнувся на) свою однокласницю в супермаркеті. 

16) Він має дратівливу звичку розповідати одні й ті самі історії знову і знову.  

17)  В твоїй країні люди тиснуть руки або кланяються при зустрічі? 

18) Коли має народитися дитина? 

19)  На скільки це правда? 

20) Те, що почалося як відчайдушна спроба змінити власне життя, згодом перетворило 

його на міжнародну зірку. 

 

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs. You may also need to add other 

verbs. 

 

1. He ___ tired after the weekend baseball tournament. 

2. It's _____ warm. The spring is coming! 

3. You ____ sad. 

4. She ____ cold, so we took her inside. 

5. A lot of people ___ unhappy with the government. 

 

3. Put the verbs in brackets in the correct form. 

 

1. They normally _____________________ lunch at two. (have)  



2. Are _____________________ in Paris this week? (you work)  

3. You _____________________ new clothes every Saturday! (buy)  

4. I played football at school but now I _____________________ swimming (prefer). 

5. My father _____________________ everything about cars, but nothing about bicycles. 

(know)  

6. The moon _____________________ round the earth. (go) 

 

4. Write the words in normal letters: 

[ɪg'zɔːstɪd] ……………………….. 

['gɪltɪ] ……………………….. 

['fjuərɪəs] ……………………….. 

[kæm'peɪn] ……………………….. 

[ɔːg'zɪlɪ(ə)rɪ] ……………………….. 

[bau] ……………………….. 

['taɪəd] ……………………….. 

[gəust] ……………………….. 

['wɔlɪt] ……………………….. 

['naɪtmeə] ……………………….. 

 

Unit 3 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Температура знизилась до - 10 С. 

2) Щороку 9 травня ми шануємо пам'ять тих, хто загинув на війні. 

3) Мені просто хотілося вирватися з шумного міста.  

4) Уранці тут можна почути заклик на молитву.  

5) Я вже відвідав нову виставку картин.  

6) Ти можеш купити сувеніри в рундуках на набережній. 

7) Учора ми каталися на атракціонах  в парку, який знаходиться поряд з нами.   

8) Моєю першою реакцією, коли я побачила безлад у будинку після вечірки, був крик.  

9) Прогнозують, що буде жарко і волого впродовж дня.   

10) Очевидно, завтра буде злива. 

11) Приблизно за милю за місто є озеро, де можна взяти напрокат човен. 

12) Біля річки є старий королівський палац. Нещодавно його відкрили знову після 

реставрації. 

13) Можна пройти вздовж стін і піднятися на вершину вежі. 

14) Там багато барів і ресторанів, і там завжди дуже жваво. 

15) По всій цій частині країни розташовані римські руїни. Нещодавно знайшли ще деякі 

поблизу. 

16) Цікаво, чи можете ви мені допомогти. 

17) Якщо чесно, я насправді не великий фанат універмагів. 

18) Ми любимо їздити по бездоріжжю на повному приводі. 

19)  Як щодо відвідування Чорнобиля - атомної електростанції, яка вибухнула в 1986 

році? 

20) Я відвідав багато замків, таких як Лондонський Тауер, де страчували людей. 

 

 



2. Choose the right form of the verbs: 

1. I (fly) by plane tomorrow. 

2. Hi, what time (the train/pull out) this evening? 

3. What time (they/star) work? 

4. The library (open) at 8.30 and (close) at 7.30. 

5. The parents (have) a meeting on Saturday. 

6. (you/travel) to Paris tomorrow? 

 

3. Fill in the gaps using the present perfect tense of the words given. 

take - arrive - not eat - visit - have - buy - be – become 

1. They _____ never ____ a new car. 

2. She ___ just ___ at the station. 

3. A dream _____ true for her. 

4. They _____ a conference since 9 in the morning. 

5. The children______ their breakfast yet. 

6.  He ____ the bus to get there lately. 

 

4. Write the words in normal letters: 

[mɔsk] ……………………….. 

[preə] ……………………….. 

['laɪvlɪ] ……………………….. 

[ˌmedɪ'iːv(ə)l] ……………………….. 

['ɑːkɪtekt] ……………………….. 

['mauntɪn] ……………………….. 

['fɔːkɑːst] ……………………….. 

[pɔː] ……………………….. 

['haɪə] ……………………….. 

['maɪnəs] ……………………….. 
 

Unit 4 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Я люблю підспівувати різдвяні пісеньки. 

2) Він нагадав мені про зустріч з лікарем. 

3) Твої волосся і очі нагадують мені твою мать. 

4) О ні! Я думаю, що я потягнув м'яз. 

5) У мене так затекли ноги під час нашої поїздки! 

6) Тепер твоя черга здавати карти. 

7) Моя нога була в гіпсі 6 тижнів. 

8) - Як часто ти граєш в ігри на комп'ютері? 

- Не так уже й часто. 

9) - Ти часто читаєш англійською? 

      - Завжди, коли у мене є можливість. 

10) Сьогодні вранці я пробігся по кварталу. 

11) Я зробив трохи вправ перед сніданком 

12) Я часто плаваю під вітрилами на великому озері біля свого будинку . 

13) Ви часто їсте не вдома? Не так часто, як раніше. До того, як ми одружилися, ми весь 

час кудись ходили. 



14) Чи вмієте ви зберігати таємниці? Ні, я непридатний на це. Зазвичай все закінчується 

тим, що я все розповідаю всім. 

15) Ліза почала займатися дзюдо ще в дитинстві. 

16) На вашу думку, навчання єдиноборствам - найкращий спосіб боротьби з булінгом? 

17) Я впав з велосипеда і вдарився головою. 

18) Кілька років тому я отримав дуже важку травму коліна, і воно так і не відновилося 

належним чином. 

19)  Класична музика нічим мене не приваблює. Вона банальна. 

20) Мені подобається вчитися з музикою на задньому плані. 

 

2. Put the necessary adverb of frequency in the sentences. 

 

1. Does Roger ____ call you during the week? 

2. Do you buy expensive clothes?  - No, I _______. 

3. Emily _____ watches horror films. 

4. You must _____ behave yourself at school.  

5. I didn’t know you sailed. How ___ do you do that? Not as much as I ____ to, to be honest. 

 

3. Make the past simple or the past perfect continuous. 

 

1. I (wait) for hours so I was really glad when the bus finally (arrive). 

2. Why (be) the baby's face so dirty? He (eat) chocolate. 

3. I (see) John yesterday, but he (run) so he was too tired to chat. 

4. It (rain) and the pavement (be) covered with puddles. 

5. When I (arrive) it was clear she (work). There were papers all over the floor and books 

everywhere. 

6. I (drink) coffee all morning. By lunchtime, I (feel) really strange! 

7. I (dream) about a holiday in Greece. I couldn't believe it when my husband (book) one as a 

surprise! 

 

4. Write the words in normal letters: 

 

['beɪsɪk(ə)lɪ] ……………………….. 

['ʤuːdəu] ……………………….. 

 [pə'sweɪd] ……………………….. 

['mɑːʃ(ə)l] ……………………….. 

['ɔnɪst ] ……………………….. 

['mauntɪn] ……………………….. 

[ə'keɪʒ(ə)n(ə)lɪ] ……………………….. 

['herɪtɪʤ] ……………………….. 

['ruːɪn] ……………………….. 

['eɪn(t)ʃ(ə)nt] ……………………….. 

 

 

Unit 5 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Він отримує 70 000 фунтів на рік, а також премію в кінці року. 



2) Я вважаю роботу вчителя досить вдячною. Ти дійсно допомагаєш людям і отримуєш від 

цього задоволення. 

3) Ця робота ненадійна. Ти або працюєш на себе, або у тебе тимчасовий контракт. 

4) Робота будівельника вимагає великих витрат фізичних сил. 

5) Процес влаштування на роботу включає такі стадії: знайомство з оголошенням про 

вакансію, написання резюме, заповнення анкети, включення в остаточний список кандидатів, 

проходження співбесіди. 

6) -Я працюю тут уже 15 років.  

- Ти напевно отримуєш від своєї роботи удоволення!  

- Так, так і є. 

7) - Мій чоловік хворіє і не працює в цей час, тому я працюю повний робочий тиждень. 

- Це напевно не легко! 

- Так, так і є (Ні, не легко). 

8) - Я працюю над цим проектом уже місяць! 

- Я впевнений, що ти знесилений. 

9) Компанія визнала провину в порушенні законів по охороні навколишньої середовища, 

тому їм довелось заплатити величезний штраф. 

10) Уряд змінив закон про працю, тому тепер компаніям легше наймати людей на роботу та 

звільняти їх. 

11) Кількість студентів знизилася. 

12) Ця професія дуже конкурентоспроможна. Багато людей хочуть потрапити в цю сферу, і 

сотні людей претендують на кожну вакансію. 

13) Ця робота є різноманітною. Вам належить робити багато різних справ. 

14) Я відповідаю за укладання контрактів із працівниками та умови праці. 

15) Це залежить від того, чи є у нас терміни, в які ми маємо вкластися. 

16) Ми повинні носити захисний шолом весь час. 

17) Я не повинен вам допомагати. Це суперечить правилам, але для вас я зроблю виняток. 

18) Вибачте, але користуватися цими туалетами дозволяється лише керуючому (старшому) 

персоналу. Треба йти до тих, що внизу. 

19) Компанія заборонила користування соціальними мережами в робочий час, що було 

досить непопулярним рішенням. 

20) Я проходжу курс підготовки до іспитів на державну службу.  

 

2.  Choose the correct option to complete the sentences. 

1. The house isn't hard to find. It's the red one at the end. You _____ miss it! 

a) Must; 

b) Might; 

c) Can’t 

2. What an amazing trip! You _____ have some incredible photos. 

a) Must; 

b) Might; 

c) Can’t 

3. That _____ be the vegetarian option. It's got chicken in it. 

a) Must; 

b) May not; 

c) Can’t. 

4. Have you got your passport? I'm not sure if you'll need it but they _____ ask you for ID. 

a) Must; 

b) Can’t; 

c) Might. 

5. Who left their laptop on my desk? It _____ be Mel's – she's working at home today. 



a) Must; 

b) Could; 

c) Can’t. 

6. Samira has flu. We don't know yet but she _____ need to take the whole week off. 

a) Must; 

b) Can’t; 

c) May. 

 

3. Choose the correct option to complete the sentences. 

 

1. I'd love to come to the cinema but I _____ hand in this assignment tomorrow. 

a) Must; 

b) Have to; 

c) Can. 

2. You _____ hit your sister again! Do you understand? 

a) mustn't; 

b) can; 

c) don't have to. 

3. _____ I borrow your black dress tonight, please? 

a) Can; 

b) Must; 

c) Mustn’t. 

4. You _____ memorise the whole thing. Just try to remember the key points. 

a) Have to;  

b) Must not; 

c) Don’t have to. 

5. The hostel is totally vegetarian. You _____ cook or eat meat there. 

a) Can’t; 

b) Must; 

c) Don’t have to. 

6. I did this yesterday – I can help you! You _____ fill in the form and attach an up-to-date 

passport photo. 

a) Must; 

b) Have to; 

c) Can. 

 

 

4. Write the words in normal letters: 

 

[kəm'petitiv] ……………………….. 

['bəʊnəs] ……………………….. 

['ve(ə)rıd] ……………………….. 

[ˈædmɪn] ……………………….. 

['leib(ə)rə] ……………………….. 

[ˈplʌmə(r)] ……………………….. 

['lɔɪə] ……………………….. 

[ɪn'stɔːl] ……………………….. 

['gɪnɪ  pɪɡ] ……………………….. 

[ˌhepə'taɪtɪs] ……………………….. 

Unit 6 

 

1. Translate the following sentences into English: 



 

1) Це непоганий телефон, але батареї вистачає лише на 5 годин. 

2) Можна я тут підключу телефон до розетки? Мені треба його зарядити. Батарея 

майже сіла. 

3)  Проведіть пальцем по екрану, щоб його розблоковувати. 

4) Я зараз користуюся Kievstar, але, якщо Life запропонує кращий тариф, я перейду на 

нього. 

5) Якщо ти хочеш включити функцію голосового розпізнавання, доторкнися пальцем 

до зеленого віконця тут. 

6)  Я хотів би отримати безлімітний доступ до інтернету за доплату в 5 фунтів. 

7) Цей телефон може вміщувати аж до 32 ГБ пам'яті. 

8) Цей планшет не такий великий, як той, що ми дивилися учора. 

9) Батарея на моєму новому телефоні така ж хороша, як і на старому. 

10)  Нова модель iPhone в два рази дорожче за той телефон, що у тебе зараз. 

11)  Екран на Samsung в два рази менше, ніж на LG. 

12)  Планшет Тома в три рази дорожчий, ніж планшет Роберта. 

14)  Вона одягнена в неохайну синю футболку з написом "Peace". 

15) Минулого року вона привезла з Туреччини чудовий витканий вручну з шерсті 

килим. 

16) На цьому ринку можна придбати розписні глиняні горщики, шовкові шарфи, 

вирізані з дерева маски, магніти на холодильники і прес-пап'є. 

17)  Я учора купила красиву картату сорочку вільного крою, довгу облягаючу чорну 

сукню, брюки в смужку, візерунчастий піджак і шкіряну сумочку. 

18) Ця сумка з натуральної шкіри. Беріть, або йдіть! Я не можу опустити ціну ще 

нижче. 

19) Ви робите вигідну покупку. Моя дружина мене уб'є, якщо дізнається за скільки я 

вам віддав цю куртку. 

20) Ці босоніжки підходять до моєї сукні. 

2. Complete the sentences, using the positive, comparative and superlative of the adjectives in 

brackets. 

1. Dad's car is much  than mine. (fast) 

2. I think scuba diving is  than climbing. (fascinating) 

3. His thirst grew  and . (big / big) 

4. He thinks this test was  than the last one. (difficult) 

5. They live in a really  house. (beautiful) 

6. She is the  tennis player of the world. (good) 

7. Susan is a  girl. She's much  than her sister. (nice / nice). 

 

3.Identify the noun clauses in the following sentences. 

 

1. I hope to win the first prize. 

2. I tried to solve the puzzle. 

3. Did you enjoy reading this book? 

4. The boy wants to go home. 

5. Horses prefer living in dark stables. 



6. The accused refused to answer the question. 

 

4. Write the words in normal letters: 

 

1)  ['bɑːgɪn] ……………………….. 

2) ['ʤenjuɪn] ……………………….. 

3) ['bɪskɪt] ……………………….. 

4) [kjuː]  ……………………….. 

5) ['pɜ:ʧis] ……………………….. 

6) ['breɪslɪt] ……………………….. 

7) [we(ə)'ræz]   ……………………….. 

8) ['veərɪd] ……………………….. 

9) [det] ……………………….. 

10) [ˈɡɔː(r)dʒəs] ……………………….. 

 

Unit 7 

 

1. Translate the following sentences into English: 

 

1) У цієї школи гарна науково-педагогічна репутація. Вони дійсно підштовхують учнів 

досягати хороші оцінки. 

2) Ми відвідали практичний семінар  із викладання мови. 

3) В його університеті дуже обмежена науково-дослідна база. 

4) Це залежить від моїх оцінок. Якщо я буду мати хороші результати в університеті, 

батьки мені оплатять поїздку до США. 

5) У не можу займатися цим проектом на додачу до свого поточного навантаження. 

6) Ти збираєшся шукати роботу, коли переїдеш до Німеччини? 

7) Зараз у мене велике навантаження в університеті. 

8) Якщо у тебе не буде з собою паспорта, тебе не зареєструють на курс. 

 9) Ця школа знаходиться в неблагонадійному районі, тому вчителям доводиться мати 

справу з великою кількістю соціальних проблем. 

10) Я не буду виходити гуляти, поки мої іспити не закінчаться. 

11) Я думаю, що мені потрібно почати шукати роботу до того, як я закінчу університет. 

12) Я тобі передзвоню відразу після того, як лекція закінчиться. 

13) Ти провалиш свій іспит, якщо не підготуєшся як слід. 

14) Якщо я їм намагаюся пояснювати щось, то вони сидять і шепочуться між собою. 

15) 25% підсумкової оцінки становить робота протягом курсу. 

16) Якщо ти хочеш заробити хорошу оцінку, тобі потрібно буде працювати набагато 

старанніше. 

17) Я почав із досить великим ентузіазмом. Але потім трохи втратив мотивацію, оскільки 

не мав гарних успіхів. 

18) В результаті була складена рейтингова таблиця з більш ніж ста факторів, яка показує, 

що дійсно допомагає, а що є менш ефективним. 

19) Учні докладають більше зусиль, якщо знають, як покращити оцінки. 

20) Вчителі можуть питати про очікування учнів, щоб допомогти їм покращити свої 

здібності 

2. Complete these sentences with the correct form of the verb in brackets. 

 



1- I'll be ready as soon as you  (be). 

2- We'll stay here till she  (return). 

3- Please, call us when you  (arrive). 

4- I'm going to tell her before she  (leave). 

5- I don't know when the party  (start). 

6- He'll drive you there whenever you  (need). 

 

3.Put the verbs in brackets into the correct tense. 

 

1. If the temperature (fall) below 0 C, water (turn) into ice.  

2. If he (not pay) the fine, he (go) to prison. 

3. If you (need) help, (come) and (see) me. 

4. When the sun (shine), snow (melt). 

5. If he (not study) hard, he (not pass) his exam. 

6. If you (watch) the news, you (learn) more. 

 

4.Write the words in normal letters: 

 

['prəutest] ……………………….. 

[baɪ'lɪŋgw(ə)l] ……………………….. 

[ɔːl'tɜːnətɪv] ……………………….. 

[dɪ'beɪt] ……………………….. 

       [liːg] ……………………….. 

       [ˌpɔlɪ'tɪʃ(ə)n] ……………………….. 

[ək'sept] ……………………….. 
['əuvərɔːl] ……………………….. 

            [ɪk'sepʃ(ə)n] ……………………….. 

            [ə'saɪnmənt] ……………………….. 

 

Unit 8 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Він тепер із задоволенням як поливає оливкову олію, так і намазує вершкове масло на 

хліб. 

2) Соус має досить насичений смак, тому він заглушує смак всього іншого. 

3) Я не знаю німецьку мову. Ти можеш мені пояснити меню? 

4) Я віддам перевагу тушкованій яловичині. 

5) Запах сиру був такий огидний! 

6) Як правило, я їм готову до вживання їжу, тому що у мене немає охоти готувати. 

7) Наша сім'я майже ніколи не їсть не вдома, якщо це тільки не особливий привід.  

8) У великих містах ви знайдете величезний вибір ресторанів, в яких подають іноземну 

їжу. 

9) Взагалі кажучи, на батьківщині ми просто ділимо рахунок між усіма. 

10) Ми не схильні зберігати їжу, яка залишається після вечері. 

11) В цілому, я пропускаю сніданок протягом тижня, якщо я не прокидаюся дуже рано. 

12) Я б не з'їв шлунок навіть, якби ти мені заплатив. 

13) Цей ресторан має низку переваг: він виходить на море; він має дуже стильний декор; 

порції дуже щедрі; обслуговування - чудове. 

14) Мені цікаво, чи не служить цей ресторан прикриттям для нелегальної діяльності. 



15) Це щось на зразок іспанської паельї, тільки гостріше. 

16) Я ніколи не звикну до смердючого тофу. Він смердить, як спітнілі шкарпетки разом 

із тухлою рибою. 

17) Суп трохи прісний, якщо чесно. Він би був краще, якби в ньому було більше спецій. 

18) Мені попався ніготь в спагеті, коли я вчора вечеряв у ресторані. 

     - Серйозно? Це жахливо! Я б помер, якби таке зі мною сталося. 

19) Якби заборонили продаж шоколаду, магазини втратили б багато грошей. 

20) Вам потрібно забронювати столик у місцевому вегетаріанському ресторані, тому що 

він завжди заповнений. 

 

2. Make sentences about these points below without being too general. 

 

1. Politicians (for ex: politicians tend not to be very honest).  

2. Celebrities; 

3. Older people; 

4. The environment; 

5. Public transport; 

6. Cost of living; 

7. Married life.  

 

3. Put the verbs in brackets into the correct form. 

1. Susan  (to study) harder, she  (to be) better at school. 

2. If you  (to do) a paper round, you  (to earn) a little extra money. 

3. If Michael  (to get) more pocket money, he  (to ask) Doris out for 

dinner. 

4. If we  (to win) the lottery, we  (to fly) to San Francisco. 

5. If I  (to meet) Brad Pitt, I  (to ask) for his autograph. 

6. If we  (to live) in Rome, Francesco  (to visit) us. 

 

4.Write the words in normal letters: 

[kɪ'bæb] ……………………….. 

['mærɪneɪt] ……………………….. 

[rəust] ……………………….. 

[rɔː] ……………………….. 

['sauə] ……………………….. 

['griːsɪ] ……………………….. 

['veʤɪ] ……………………….. 

    ['məuldɪ] ……………………….. 

     ['deɪkɔː] ……………………….. 

    ['rezəvwɑː] ……………………….. 

Unit 9 

 

1. Translate the following sentences into English: 

 

1) Його спальня крихітна. Вона майже в половину менше за твою кімнату. 

2) Їх ванна величезна, вона приблизно розміром, як від он тієї стіни до сюди. 

3) - Ти не проти, якщо я буду вмикати музику в своїй кімнаті? 

 - Звісно, не проти, але в межах розумного. Звичайно, тобі не варто слухати її дуже 

гучно. 



4) У цьому районі хороша транспортна розв'язка. 

5) У кімнаті Касі тісно. 

6) Їхня квартира приблизно такого ж розміру, як і моя. 

7) Новий будинок знаходиться вдвічі дальше від центру міста, ніж їхня стара квартира. 

8) Уряд кілька років зменшує бюджет. 

9) За останні 30 років бідність поступово зростає. 

10) Кількість безробітних останнім часом значно скоротилася. 

11) Ціна одного долара США цього місяця знизилася по відношенню до фунта. 

12) Деякі помешкання з низькою орендою призначені лише для затребуваних 

працівників. 

13) Зростання імміграції багато в чому зумовлено політичною ситуацією в інших 

країнах. 

14) Зростання вартості енергії в основному пояснюється високою ціною на газ. 

15) Різке зростання рівня злочинності напевно пов’язане з показниками безробіття. 

16)   - Чи маю я допомагати по господарству? 

        - Зовсім ні, якщо ти тримаєш речі в порядку. 

17)   -  Чи нормально, якщо у мене в квартирі буде кіт? 

        - Боюся, що ні. 

18) Раніше машин було тут більше, ніж сьогодні. 

19) Раніше комп’ютери були дорожчими, ніж зараз. 

20) Анжела не була такою успішною, як Джулі. 

 

2. Put the verbs in brackets into the correct form. 

 

1. I (practise)   the piano for 30 minutes. 

2. The children (be)   on holiday for six days. 

3. We (miss)   the bus twice this week. 

4. They (work / not)   since 5 o'clock. They just started an hour ago. 

5. We (know / not)   them for a long time. 

6. How often (clean / you)   the windows this year? 

7. How many months (take / you)   piano lessons? 

8. (stay / you / ever)   in a castle? 

 

3. Look at the sentences and put the necessary verb to make comparison now and the past. 

 

1. I ____ to smoke, but I _____ anymore. I stopped smoking a long time ago. 

2. Some people ___ to think that the earth was flat. 

3. I ____ to ____ to touch my toes. Now I am older, I can’t do that anymore. 

4.  _____ I was young, I ____ run really fast. These days I’m much slower. 

5.  Didn’t he ____ to be famous? I am sure I’ve seen him on television. 

 

4.Write the words in normal letters: 

['pætɪəu] ……………………….. 

[ˌkəm'pækt] ……………………….. 

[ɡærɪdʒ] ……………………….. 

[ɪ'nɔːməs] ……………………….. 

['bærɪə] ……………………….. 

[rʌf] ……………………….. 

['laɪvlɪ] ……………………….. 

['əunə] ……………………….. 



['aɪsəleɪtɪd] ……………………….. 

[ɪs'teɪt ] ……………………….. 

 

Unit 10 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Є кілька місць у місті, на які поліція закриває очі. Там можна придбати товари після 

12 години ночі. 

2) Коли я запропонував піти погуляти, Ненсі скривила обличчя. Я не думаю, що вона 

хотіла кудись йти. 

3)  Вечеря в ресторані на набережній коштує цілий статок. 

4) У моєму місті немає нічних клубів. 

5) Я дуже погано пам’ятаю французьку мову зі школи. 

6) Сьогодні на радіо дуже багато хорошої музики. 

7) Я знаю кілька хороших тайських ресторанів, які ми можемо відвідати. 

8) Після закінчення уроку кілька учнів пішли на каву. 

9)  Ця виставка була дуже зворушливою. 

10) Сюжет був трохи дивним. 

11) Квитки на концерт минулої ночі були повністю розпродані. 

12) Трилер, який я дивився минулого тижня, був таким нудним! Ми фактично залишили 

кінотеатр посеред сеансу. 

13) Минулого тижня в театрі я відчував себе не в своїй тарілці. 

14) Том ледве тримався на ногах. Він був виснажений, але йому залишилося пройти три 

кілометри. 

15) Не розмовляй про мене за моєю спиною. Це образливо. 

16) Нарада вийшла з-під контролю. Усі почали кричати. 

17) Чи можеш ти мені допомогти? 

18) Ти з мене кепкуєш? Я не думаю, що це не смішно. 

19) Ти, напевно, втомився. Сядь та відпочинь. 

20) Фільм був переоцінений. У рецензіях говорили, що він фантастичний, але мені він не 

дуже сподобався. 

 

2.Choose between a little, a lot of, a few, few, fewer, many and much.  

DON’T CALL US, WE’LL CALL YOU!  

Two years ago I moved to a new neighborhood. There seem to be very … people in this area 

who are without telephones, so I expected to get a new phone quickly. I applied for one as soon as 

I moved into my new house. ‘We aren’t supplying ... new phones in your area’, an engineer told 

me. ‘... people want new phones at the moment and the company is employing … engineers that 

last year so as to save money. A new phone won’t cost you ... money, but it will take ... time. We 

can’t do anything for you before December. ‘You need … patience if you’re waiting for a new 

phone and you need … friends whose phones you can use as well. Fortunately, I had both. 

December came and went, but there was no sign of a phone. I went to the company’s local office 

to protest. ‘They told me I’d have a phone by December,’ I protested. ‘Which year?’  the assistant 

asked. 

3. Open the brackets using Future Simple or Future in the Past. 



1. I know we (not to be) late. 

2.  I knew we (not to be) late. 

3. I want to know whether he (to be) at home. 

4.  I wanted to know whether he (to be) at home. 

5.  «When you (to be) ready?» he asked. 

6.  He asked when I (to be) ready. 

7.  I can’t say whether Bob (to do) the work perfectly, but he (to do) his best. 

8.   He asked me whether he (to see) Olga there. 

9. Are you sure that we (to have) time to do that? 

10. I was afraid he (to say), «I don’t think I (to be) able to come.» 

11.  I did not know what he (to speak) about. 

12. I knew your aunt (to bake) special cookies for all her nieces and nephews. 

 

4.Write the words in normal letters: 

[ɪ'fekt] ……………………….. 

['pɔvətɪ] ……………………….. 

[ˌvɔlən'tɪə] ……………………….. 

['kɔliːg] ……………………….. 

[ˌeksɪ'bɪʃ(ə)n] ……………………….. 
[swet] ……………………….. 

[ ɪg'zɔːstɪd ] ……………………….. 

[pɔː] ……………………….. 

['laɪtɪŋ] ……………………….. 

['juərəgwaɪ] ……………………….. 

 

 

Unit 11 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1 ) Це було нелегко, але ми змогли відкрити вікно і потрапити всередину. 

2) Я повинен був переписати свій твір після того, як загубив його по дорозі до школи. 

3) В цій частині лісу можна побачити ті види рослин, яким загрожує зникнення.  

4) Наступного року змагання проводитимуть в Києві.  

5) З минулого місяця приймають зусилля щодо поліпшення ситуації.  

6) Над помираючим биком в небі кружляють грифи, очікуючи моменту, коли вони його 

зможуть з'їсти. 

7) Я бачив кенгуру, перестрибуючого  паркани на своїх задніх лапах. 

8) Дивись! Біля твого черевика повзе тарган! 

9) Ти це бачив? Олень щойно перебіг дорогу! 

10) Ти чуєш той шум на відстані? 

11) Дельфін щойно вистрибнув із води. 

12) У мене вчора зачинилися двері, мені довелося розбивати вікно, щоб потрапити в 

будинок. 

13) Наш кіт вчора застряг всередині стіни нашого будинку. 



14) Я так нервував, що ледве міг вимовити слово. 

15) Коли я увійшов у квартиру, я відразу відчув запах газу. 

16) Зараз з країни експортують газ більше, ніж будь-коли. 

17) Вираз «прокляття природних ресурсів» вперше було використано письменником 

Річардом Оуті.  

18) Більшу частину природних багатств витратять впродовж наступних 50 років. 

19) Забіг в пустелі був дуже важким випробуванням. Але я зміг витримати муки і добіг до 

кінця. 

20) Він зміг потрапити до Тибету, видавши себе за ченця. 

 

2. Rewrite the sentences using the words in bold. 

 

1. Do you mind if I leave the door open for a while? 

Can ____________________________________ 

2. You’re obliged to take notes during the lecture. 

Have ___________________________________ 

3. Let’s play a game of chess. 

Could ___________________________________ 

4. I’m certain Sarah is bored with her work. 

Must _____________________________________ 

5. I strongly advise you to take up sport. 

Must _____________________________________ 

6. I’m sorry, but you are aren’t allowed to enter this room. 

Must ______________________________________ 

 

3. Rewrite the sentences in passive voice. 

 

1. John collects money ________________________________ 

2. Anna opened the window ____________________________ 

3. William will not repair his car ________________________ 

4. Did Sue draw this circle? _____________________________ 

5. Could you feed the dog? ______________________________ 

6. She always loads the dishwasher ________________________ 

7. He sometimes does the shopping ________________________ 

8. The ambulance took Peter to hospital _____________________ 

 

4.Write the words in normal letters: 

[krɔːl] ……………………….. 

[puʃ] ……………………….. 

[dɪs'gaɪz] ……………………….. 

[nɪ'pɔːl] ……………………….. 

[mʌŋk] ……………………….. 

['bærɪə] ……………………….. 

['səuləu] ……………………….. 

['æltɪt(j)uːd] ……………………….. 

['glæsɪə] ……………………….. 

['gɔːʤəs] ……………………….. 

 

Unit 12 

 

1. Translate the following sentences into English: 



 

1) Вона пристрасно віддана своїй сім'ї і роботі. 

2) Всупереч загальноприйнятому стереотипу, середній вік, коли стають бабусями в 

Сполученому Королівстві становить всього 51 рік. 

3) Дякую, що посприяв розвитку мого блогу. 

4) Діти моєї сестри дуже неслухняні! 

5) Я люблю знайомиться з новими людьми! Я дуже товариський. 

6) Я не пам'ятаю, коли ми спеціально в останній раз зустрічалися. 

7) Мій дядько завжди хвалиться своїми досягненнями. 

8) Я посварився зі своїм шкільним другом  минулого року. 

9) Дуже складно підтримувати відносини на відстані, тому ми розійшлися. 

10) Як шкода, що ми не переїхали, коли була можливість. 

11) Мені шкода, що я не попросив тебе про допомогу раніше. 

12) Мені шкода, що я на неї накричала! 

13) Мої бабуся і дідусь ніколи нас не відвідували, ми завжди їздили до них за місто. 

14) Я жив у сусідній квартирі зі своїм двоюрідним братом. Ми проводили багато часу 

разом. 

15). У дитинстві у мене завжди було довге світле волосся 

16) Мої брати такі суперники. Вони завжди хочуть виграти! 

17) Ясмін - скромна студентка. Вона ніколи не говорить про те, як добре вона склала 

іспити в університеті. 

18) Вона занадто сувора до свого брата. Вона повинна більше підтримувати його. 

19) Ми з братом дуже добре спілкуємося. 

20) Це дуже схоже на мою сестру. Вона також дуже щедра.   

 

2. Fill in the blanks with an appropriate verb phrase. 

1. He …………….. smoke but now he has stopped. 

a) Used to; 

b) Would; 

c) Smoked 

2. She ……….. always bring us nice gifts. 

a) Used to; 

b) Would; 

c) Either could be used here 

3. I ………………… go skiing but now I don’t. 

a) Used to; 

b) Would; 

c) Was used to. 

4. You used to hate him, ……………….? 

a) Used you not; 

b) Don’t you; 

c) Didn’t you. 

5. ……………….. play basketball at college? 

a) Used to; 

b) Did you used to; 

c) Either could be used here. 

 

3. Choose the correct answer in each of the following. 

 



1.  I’m always so busy. I wish that I (have, had, had had) more free time. 

2.  I hate travelling on buses. I wish I (have, had, ‘d had) a car. 

3. It’s a pity you’re so far away. I wish you (are, have been, were, had been) here with me now. 

4. It’s so cold outside. I wish I (don’t have to, didn’t have to, didn’t) go to school today. 

5. Andrew says he wishes he (could stop, stopped, can stop) smoking; he smokes twenty a 

day.  

6. Peter regrets what he said and wishes he (didn’t say, hadn’t said, doesn’t say, wouldn’t have 

said). 

4.Write the words in normal letters: 

 

['gɔ:dʒəs] ……………………….. 

['rɪŋklɪ] ……………………….. 

[kəm'petɪtɪv] ……………………….. 

[veɪg] ……………………….. 

['steɪtəs] ……………………….. 

[kə'rɪə] ……………………….. 

['maɪnə] ……………………….. 

['sterɪətaɪp ] ……………………….. 

 ['emp(ə)rə] ……………………….. 

['nəuʃ(ə)n] ……………………….. 

Unit 13 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Я чекав не на тій платформі, тому закінчилося це тим, що я запізнився на свій потяг. 

2) Море було дійсно бурхливе. Лив сильний дощ, дув сильний вітер, тому ми не змогли 

вийти на палубу. 

3) Під час поїздки у нас здулася шина, нам довелося зупинитися і замінити її. 

4) Я ненавиджу літати. Я дуже хвилююся - особливо під час зльоту і приземлення. 

5) Коли я проходив огляд в аеропорту у мене конфіскували складаний ніж. 

6) Це було страшно. Таксист обігнав іншу машину на дуже крутому повороті. 

7) Як так сталося, що ти так довго сюди добирався? 

8) Я не хочу знову через це пройти. 

9) Том не хотів витрачати багато часу, тиняючись в аеропорту, тому він не виїжджав 

занадто рано. 

10) Ми плануємо вирушити о сьомій ранку. 

11) Раптово пішов дощ і ми побігли в машину. 

12) Я заблукав. Я не міг зрозуміти, де я перебував. 

13) Він був одним із біженців, які просять про надання політичного притулку. 

14) Його впхнули в рибальський човен, на якому було 400 людей. 

15) Він вижив у найнебезпечніших водах на землі, але його суворе випробування ще не 

закінчилося. 

16) Ще дев'ять місяців його тримали в ізоляторі тимчасового утримання. 

17) Зараз він має у штаті шість осіб, та річний обіг його компанії становить 600 000 

доларів. 

18) Коли щось йде не так, я дуже спокійний. Я зазвичай вірю, що ситуація сама 

вирішиться. 

19) Я пригадую випадок, коли мені довелося платити збір за зайву вагу багажу. 

20) Ми наскрізь промокли під час екскурсії у Києві. 



 

2. Put the words in brackets into the correct form to make third conditional sentences. 

 

1. If I (pass)   my driving test last month, I would have bought a car straight away.   

2. If I (complain)   in the shop, they might have given me a discount.   

3. The job (be done)   much faster if there'd been more people helping. As it was, it took us 

forever.   

4. If the job (not/take)   so long, we would've had more time to do other things.   

5. I (not/say)   what I said if I had known earlier what her reaction was going to be.   

6. I wouldn't have bought the house if I (know)   it was damp.   

 

3. Complete the sentences using the perfect modal verb Should have V3 for the following 

exercise. 

 

1. We (should have bought, should have buy) a new car, this is the old one. 

2. I told you you would get lost, you (should have taken, should have took) a map with you. 

3. Clara (skip) the class today, she missed a lot from today's lecture. 

4. They (drive) during the storm. 

5. Susan couldn't finish her assignment on time. She (work) on it every day since the day it 

was assigned. 

 

4.Write the words in normal letters: 

 

[ˌɪndəu'niːʒə] ……………………….. 

[ɔː'diːl] ……………………….. 

[ə'saɪləm] ……………………….. 

['hæzədəs] ……………………….. 

[ˌrefju'ʤiː] ……………………….. 

 [səukt] ……………………….. 

['fɔːkɑːst] ……………………….. 

 ['kraɪsɪs] ……………………….. 

 [weɪ] ……………………….. 

 [fɔːlt] ……………………….. 

Unit 14 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Тобі потрібно знову перевірити всі з'єднання. Можливо ти вставив щось у 

неправильне гніздо. 

2) Наведи курсор на картинку і тоді з'являться вказівки. 

3) Щоб звільнити місце на комп'ютері ти можеш перенести файли на жорсткий диск. 

4) Весь будинок функціонує за рахунок сонячної енергії. 

5) Ти можеш взаємодіяти з іншими гравцями онлайн. 

6) Графіка покращує вигляд ігри. 

7) Ти можеш перейти на новий рівень, набравши 1000 балів. 

8) Ти повинен пройти рівень до того, як закінчиться час. 

9) Світло запалюється автоматично, коли ти відчиняєш двері. 

10) Мій комп'ютер продовжує ламатися, я планую купувати новий. 

11) Зараз багато аеропортів використовують системи паспортного контролю, які 

сканують і розпізнають обличчя людей. 

12) Інтерфейс на моєму новому телефоні настільки простий у використанні!  



13) Нова програма на моєму телефоні дозволяє редагувати фотографії та розміщувати 

їх у мережі. 

14)- Ви пробували перевірити підключення до Інтернету? 

     - Так, але після цього нічого не змінилося. 

15) Спробуйте це і подивіться, чи можна перезавантажити систему. 

16) У мене проблеми із роздрукуванням документа. 

17) Макс звинуватив мене у тому, що я зламав його клавіатуру. 

18) Ми домовились зустрітися біля відділу ІТ. 

19) Нагадай їй про те, що слід почистити монітор. 

20) Я терпіти не можу чекати, поки файли завантажаться. 

 

2. Choose the correct article: a, an, the or x (no article). 

 

1. Are you coming to _____ party next Saturday? 

2. I bought ________ new TV set yesterday. 

3. I watched  _________ video you had sent me. 

4. I am crazy about reading _____________ history books. 

5. Do you want to go to ________ restaurant where we first met? 

6. He thinks that __________ love is what will save us all. 

 

3. Put the correct answer. 

 

1. We always look forward (to going, to go) on holiday. 

2. Josh's parents promised (buying, to buy)  him a bike for his birthday. 

3. Mary pretends (being, to be) ill because she doesn't want to work. 

4. Sam suggested (meeting, to meet) at the station. 

5. I don't spend a lot of time (playing, to play) computer games. 

 

 

4.Write the words in normal letters: 

['kɜ:sə] ……………………….. 

[kæm'pein] ……………………….. 

[ˌɪntər'ækt] ……………………….. 

[ə'fekt] ……………………….. 

['fɔrɪn] ……………………….. 

['ækjərət] ……………………….. 

[kən'sjuːmə] ……………………….. 

[mə'ʃiːn(ə)rɪ] ……………………….. 

 [ɪm'bærəsɪŋ], ……………………….. 

['fiːʧə] ……………………….. 

 

 

Unit 15 

 

1. Translate the following sentences into English: 

 

1) Твоє горло дуже запалене. Тобі потрібно залишитись сьогодні вдома. 

2) Я боюсь, що ти зламав ключицю. 

3) Я читала, що пілот втратив свідомість і саме це викликало авіакатастрофу. 

4) Коронавірус - це надзвичайно заразна  хвороба. 

5) Більшість хвороб виліковні, якщо їх почати лікувати досить рано. 

6) Джейн спіткнулася через валізу в аеропорту і зламала щиколотку. 



7) Це досить глибокий поріз. Боюся, що потрібно буде накладати шви. Знадобиться час, 

аби він загоївся. 

8) Ми можемо зробити вам укол від болю. Ви приймаєте які-небудь ліки? Так, я 

приймаю дещо від алергії на пил. 

9) У мене з'явився висип на шкірі після того, як я з'їв банку червоної ікри. 

10) Мій палець набряк і дійсно болить. Я ледь можу їм поворухнути. Я думаю, що мені 

потрібно зробити рентген. 

11) У мене була висока температура і нетравлення шлунку. 

12) Я думаю зараз ходить вірус. Відпочивай і пий побільше рідини. 

13) У метро було дуже душно, я відчув запаморочення і втратив свідомість. 

14) Існує небезпека поширення інфекції. 

15) Чи існує яке-небудь лікування цієї хвороби? 

16) Я впав із велосипеду, коли їхав додому зі школи. 

17) Сонячний опік може бути дуже болючим. Тому не сидіть на сонці занадто довго. 

18) Відкрий широко вікно та впусти трохи свіжого повітря. 

19) Більшість захворювань є результатом неправильного харчування. 

20) Усі наркотики викликають звикання. 

 

2. Complete the sentences. Use the adverb and the correct form of the verbs in brackets. Use 

contractions where possible. 

 

1. Our teacher, Mrs Jones, (never / be) late for lessons. 

2. I (often / clean) my bedroom at the weekend.  

3. My brother (hardly ever / help) me with my homework.  

4. You and Tony (never / play) computer games with me. 

5. I (sometimes / be) bored in the maths lessons.  

6. The school bus (always / arrive) at half past eight. 

 

3. Rewrite the direct speech as reported speech to complete the sentences.  

 

1. 'I'll send you a postcard.' He told us that he _______ us a postcard.  

2. 'We've bought a new car.' They told me they _______ a new car.  

3. 'I don't speak German.' She said that she ______ German. 

4. 'You failed your art exam.' You said that we _________ our art exam. 

5. 'I can't drive.' He said _________ drive.  

6. 'You look nice.' He told me that I __________ nice. 

4.Write the words in normal letters: 

 

[kə'lest(ə)rɔl] ……………………….. 

['æknɪ] ……………………….. 

[ɑː'θraɪtɪs] ……………………….. 

['swɔləu] ……………………….. 

[ˌæntɪbaɪ'ɔtɪk] ……………………….. 

[ʧuː] ……………………….. 

['kæfiːn] ……………………….. 

['kɔn(t)ʃəsnəs] ……………………….. 

['vaɪəl(ə)n(t)s] ……………………….. 

[θrəut] ……………………….. 

 

 



Unit 16 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1) Кетрін Вілсон розлучається зі своїм чоловіком, оскільки вона дізналася, що у нього роман 

з якоюсь іншою голлівудською актрисою. 

2) Ти читала новина на сайті Таймс про те, що сталеплавильний завод закривається? 

3) Його звинуватили в тому, що він приймав незаконні платежі, пов'язані з будівництвом 

нового стадіону. 

4)Ти чув, що Динамо Київ хочуть підписати контракт з Джернальдіньо? 

5) На мого друга вчора напали грабіжники. Вони поранили його ножем і забрали всі гроші 

та телефон. 

6) Мартіна Навротілова була кращою в тенісі багато років. 

7) Кемаль Ататюрк очолював визвольну боротьбу в Туреччині. 

8) Евклід був генієм і випередив свій час. 

9)  Мій тато хоче, щоб я пішла по його стопах і стала лікарем. 

10) Ситуація з коронавірусом у нашому місті вийшла з-під контролю. 

11) Я отримав у спадок кілька діамантів, коли померла моя бабуся. 

12) Як ми можемо відплатити за вашу доброту? 

13) ЗМІ одержимі цією жінкою. 

14) Очевидно, жертва була зовсім молодою. 

15) Він очолював групу, яка розробила вакцину проти малярії. 

16) Такако Дої була, мабуть, найважливішою жінкою-політиком у Японії. 

17) Він був військовим лідером у XIX столітті, який допоміг об’єднати Італію. 

18) Він заснував благодійну організацію, яка допомогла тисячам бідних дітей. 

19) Передбачається, що це будинок, де народився Шекспір. 

20) Вона була письменницею, чиї ідеї були дуже впливовими. 

 

2.Make a new sentence with the same meaning using the reporting verb in brackets. 

1. "You shouldn't go into the water" said the coast guard. (advise against) 

2. "I'll go to France on holiday" said John. (decide, using infinitive) 

3. "I think you should go to the dentist" Julie said to Tom. (advise, using infinitive). 

4. "Watch out for the weak bridge" he said. (warn, using 'about'). 

5. Okay, Keiko can go to the party" said Keiko's mum. (agree, using clause). 

6. "The class will start later on Tuesdays" said the teacher to us. (explain + clause).  

3.Choose the correct answer. 

1. A hotel is a place (which, where) people stay when they're on holiday. 

2. What's the name of the woman (who, whose) lives in that house? 

3. What do you call someone (which, that) writes computer programs?  

4. A waiter is a person (that, whose) job is to serve customers in a restaurant. 

5. Overalls are clothes (where, which) people wear to protect their clothes when they are 

working.  

6. Hal didn't get the job  (that, where) he applied for. 

4.Write the words in normal letters: 

 

['premɪeə] ……………………….. 

 [ˈsiːsfaɪə(r)] ……………………….. 



[meə] ……………………….. 

['vaɪəl(ə)nt] ……………………….. 

['æθliːt] ……………………….. 

[ˌpɔlɪ'tɪʃ(ə)n] ……………………….. 

['væksiːn] ……………………….. 

[mə'leərɪə] ……………………….. 

[ˌreɪdɪ'eɪʃ(ə)n] ……………………….. 

[ˌkærɪ'əukɪ] ……………………….. 
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