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Pre-Test 2  

 

I. Listening 
А) Listen to the weather forecast and answer the following questions:  
 
1. Який сьогодні день? 
а) Перше грудня 
б) Двадцять перше грудня 
в) Перше січня 
г) Десяте липня 
 
2. У Києві сьогодні … 
а) Тепло 
б) Дуже тепло 
в) Холодно 
г) Прохолодно 
 
3. Яка зараз температура? 
а) Мінус два 
б) Мінус тринадцять 
в) Плюс три 
г) Мінус дванадцять 
 
4. Яка буде погода в Києві вдень? 
а) Гарна 
б) Погана  
в) Холодна 
г) Не дуже гарна 
 
5. Як буде в Києві ввечері? 
а) Сонячно 
б) Вітряно 
в) Холодно 
г) Тепло 
 

Б) Listen to Sophia talking about her New Year’s resolutions and finish the following 

sentences: 
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1. Софія буде багато _______________________. 

2. Вона буде регулярно ________________________. 

3. У вільний час вона буде ___________________. 

4. Вона буде більше _______________________. 

5. На вихідних Софія буде часто  ______________________. 

 

II. Language in Focus 

А) Write in Ukrainian the time indicated according to the pattern.  

Pattern: 10:30 - десята тридцять  

1. 9:30 -  

2. 8:00 -  

3. 12:20 - 

4. 5:50 -  

5. 11:45 -  

6. 6:10 -  

 

Б) All these people are looking for something. Put the words in parentheses in the accusative 

case to form correct sentences.   

Pattern: Я шукаю чорну сукню. (чорна сукня)   

1. Марися шукає  ___________________. (червона спідниця) 

2. Ти шукаєш ___________________? (зелена сорочка) 

3. Ми шукаємо __________________. (коричневі чоботи) 
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4. Вони шукають _____________. (біла блузка) 

5. Сашко шукає __________________. (голубі джинси) 

6. Він шукає _________________. (чорний капелюх) 

7. Я шукаю __________________. (жовта сукня) 

 

В) Write at least one word or phrase below each picture that describe it best (all different): 



 

 4 

Г) Describe each person that you see in the picture. Remember to start the description with 

the name of each person (four sentences about each; eight sentences in total).  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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III Reading 

 Привіт! Мене звати Петро. Мені тридцять років. Я дизайнер. У мене дуже багато 

хобі. Я щодня готую страви, часто дивлюся фільми, інколи граю на гітарі. Я люблю 

слухати музику і співати пісні. Я дуже люблю співати пісні гурту “Океан Ельзи.”   

 На вихідних я ходжу у спортзал. Там я займаюся спортом. Я люблю грати в теніс 

та футбол. Також, я часто плаваю. Я люблю спорт. Моя дружина Олеся також любить 

спорт і ми часто ходимо у спортзал разом. Ми також дуже любимо читати книги. Олесі 

подобаєтья канадська література, а мені українська. Ми читаємо щодня і наші діти також 

багато читають.  

Choose the correct answer:  

1. Що робить Петро щодня? 
а) Читає книги 
б) Слухає музику 
в) Грає у футбол 
г) Готує страви 
 
2. Що любить робити Петро? 
а) Писати музику 
б) Слухати музику 
в) Малювати 
г) Танцювати 
 
3. Що часто робить Петро разом з Олесею? 
а) Готують страви 
б) Грають на гітарі 
в) Ходять у спортзал 
г) Танцюють танго 
 
4. Що вони роблять щодня? 
а) Грають в теніс 
б) Читають книги 
в) Грають на піаніно 
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г) Співають пісні 
 
5. Яка література подобаєтья Олесі? 
а) Канадська 
б) Українська 
в) Американська 
г) Італійська 
 
Short Answer. Complete the following sentences (based on reading above), adding minimum 

three words in a sentence:  

Pattern: Що любить робити Петро?  

Петро_____________ –> Петро любить слухати музику і співати пісні. 

Що дуже люблять робити Петро й Олеся?  

Петро і Олеся люблять___________________________________________________ 

Яка література подобається Петрові?  

Йому__________________________________________________ 

 

IV. Writing 

Describe a regular weekday of a student to your friend from Ukraine. Provide as many details 

as possible. (8-10 sentences)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


