
 

 

Pre-Test 3  

I. Listening 

А) Listen to the dialogue and answer the following questions:  

1. Яке у Петра прізвище? 
а) Кравчук. 
б) Мельничук. 
в) Кравченко. 
г) Козаченко. 
 
2. Де працює Петро?  
а) У школі.  
б) У ресторані. 
в) У газеті. 
г) На заводі.  
 
3. Який його сімейний стан? 
а) Одружений.  
б) Неодружений.  
 
4. У якому місті живе Петро? 
а) У Києві. 
б) У Полтаві.  
в) У Харкові. 
г) У Львові. 
 
5. Яка його електронна адреса? 
а) kravchuk@ukr.net 
б) kravchuk@gmail.com 
в) petro@ukr.net 
г) kozachenko@gmail.com 
 

Б) Listen to Lesia talking about her favorite show and fill in the missing information:  

“Все буде добре” – моє улюблене шоу . Воно дуже цікаве, (1)______________ і веселе. На 

цьому шоу дуже багато (2) ______________ рецептів, цікавих історій та корисних ідей. “Все 

буде добре” – (3)________________ шоу на українському телебаченні. У ньому беруть 



 

 

участь (4)_______________ актори, співаки і музиканти. Я думаю, що воно 

(5)_______________, ніж інші програми на телебаченні. 

 

II. Language in Focus 
А) Read the dialogue and fill in the missing information using the words from the box.  

  Як   журналістом  мій   якого   піти  працюю   газеті    Парижу    

 

• Привіт, Ірино! ______ справи? 

• Дуже добре, дякую. Ліно, знайомся, це _______ друг Франсуа. Він з Франції. 

• З Франції? А звідки саме? З ________ міста?  

• З__________. А ти з якого міста? З Києва? 

• Ні, я не з Києва. Я з Одеси. Але зараз живу і __________ у Києві.  

• А де ти працюєш?  

• Я працюю журналістом у____________.  

• Як цікаво! Я теж працюю ___________, але на телебаченні. 

• Я не журналіст, але газети і телебачення люблю. Слухай, Ліно, ми зараз ідемо 

на каву. Хочеш __________ з нами? 

• Залюбки! 

Б) Underline the correct form:  

Pattern: Олена несподівано вітала/ привітала його зі святом.   

1. Василь завжди  читав/ прочитав багато книг.  

2. Петро нарешті читав/ прочитав “Марсіанина”.  

3. Ми довго слухали/ послухали музику.  



 

 

4. Марина нарешті слухала/ послухала новий альбом Руслани.  

5. Зненацька вони дивилися/ подивилися на квіти.  

6. Минулого року Оксана часто дивилася/ подивилася серіали.  

 

В) Name any ten objects in the picture

 

 

 Г) Put the words in parentheses in the correct comparative or superlative form.   

Pattern: Фільм “Солодка Даруся” найсумніший. (сумний)   

1. Серіал “Друзі”___________, ніж “Даллас”. (веселий) 

2. Яка актриса ___________? (романтична) 

3. Фільм “Іван Сила” __________, ніж “Аврора”. (цікавий) 

4. Фільм “Крик” __________, ніж “Штольня”. (страшний) 



 

 

5. Який фільм ___________? (нудний) 

6. Шоу “Голос” __________, ніж “Інтуїція”. (захопливе) 

 
III. Reading 
А) Лист Марії 

 Перед Новим роком я поoбіцяла собі, що буду робити багато речей. Я планувала 

дивитися більше цікавих фільмів, слухати більше хорошої музики, ходити у спортзал і 

читати книги. У Новому році я хотіла навчитися грати в теніс, кататися на сноуборді і 

готувати суші. Я також пообіцяла, що буду кожного дня їсти здорову їжу, а також буду пити 

менше кави. 

Новий рік уже минув, і я перевіряю, що я вже зробила. Насамперед, хочу сказати, що 

я подивилася український фільм "Іван Сила". Цей фільм дуже цікавий і захопливий. Також, 

я послухала два альбоми групи "Скай". Мені дуже сподобалася їхня музика. Я кожного дня 

ходжу у спортзал і часто читаю книги. На минулому тижні я прочитала “Життя Пі”, це дуже 

цікава і захоплива книга.   

Я ще не навчилася грати в теніс, але вже знайшла собі хорошого інструктора. Скоро 

я буду ходити на заняття з тенісу. Минулого місяця я навчилася кататися на сноуборді. Це 

так весело! А ще моя подруга Олеся навчила мене готувати суші. Тепер я кожного дня їм 

здорову їжу і п’ю менше кави, не більше однієї на день.  

 

Choose the correct answer: 

1. В яку гру хотіла навчитися грати Марія? 
а) Теніс 
б) Волейбол 
в) Баскетбол 
г) Хокей 
 



 

 

2. Чого вона хотіла пити менше? 
а) Води 
б) Кави 
в) Молока 
г) Чаю 
 
3. Який фільм вона подивилася? 
а) “Марсіанин” 
б) “Поводир” 
в) “Скай” 
г) “Іван Сила” 
 
4. Коли вона навчилася кататися на сноуборді? 
а) Минулого місяця  
б) Минулого року  
в) Вчора 
г) Сьогодні 
 
5. Хто навчив її готувати суші? 
а) Подруга Ольга 
б) Друг Олесь  
в) Подруга Олеся 
г) Мама  
 

Б)  

Привіт, Петре! 

Як у тебе справи? Як твої канікули? Ти вже повернувся зі Львова? 

Я щойно повернулася з Одеси. У мене були чудові канікули. Я майже щодня плавала і 

ходила в кафе. А ввечері ми з друзями ходили в бари і ми танцювали допізна. Позавчора ми 

ходили на концерт Руслани. 

Кілька днів була не дуже гарна погода – було холодно і йшов дощ. Тоді я залишалася вдома 

і дивилися фільми або читала книги. Я прочитала ту книгу, яку ти мені рекомендував, 

“Чорний Ворон” Василя Шкляра. Дякую за пораду, я отримала велике задоволення. 

До зустрічі, 

Аліна 



 

 

Short Answer. Complete the following sentences (based on the reading above), adding  

minimum three words in a sentence: Pattern:  

Звідки повернулася Аліна?  

Вона ______________ –>  Вона повернулася з Одеси. 

 

Що робила Аліна майже щодня? 

Майже щодня Аліна______________________________________________________ 

Що робила Аліна з друзями ввечері? 

Вони_____________________________________________________ 

Що робила Аліна коли була не дуже добра погода? 

Вона _______________________________________________________ 

Яку книгу прочитала Аліна? 

Вона прочитала_______________________________________________________ 

  



 

 

IV. Writing 

А) Write a letter to your friend giving some advice on nutrition (in a letter format, with 

greetings and goodbyes and 5-6 sentences of advice on good nutrition or a healthy 

lifestyle): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Б) Write a brief film review, providing as many details as possible (6-7 sentences).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


