
Pre-Test 4 Keys 
 

I. Listening 
А) 

1. в)  
2. г) 
3. в) 
4. а) 
5. б)  

 
Б)   

Речення Правда Неправда 

1.  Ми з друзями поїдемо в Україну в травні. +  

2.  Спочатку, ми поїдемо в Одесу, а потім у Полтаву і 
Київ. 

+  

3.  В Одесі ми з друзями підемо на рок-концерт. + 
 

4.  У Харкові ми з друзями підемо на вечірку.  + 

5.  У Києві ми з друзями підемо на океан.  + 

 
II. Language in Focus 
А) 

1. граєте 
2. займаюся 
3. грає 
4. займаєшся 
5. займаємося 
6. грають 
 

Б)  
1. їду  
2. їде 
3. йдеш 
4. ідуть  
5. їдемо 
6. їдете 

 
В)  

1. бухгалтером 
2. президентом 
3. музикантами  
4. лікарем 
5. фотографом 



6. медсестрою 
 
Г)  

1. поїхали 
2. пішли 
3. поїхала 
4. пішов 

 
Д)  

1. гори 
2. у горах 
3. екскурсію 
4. екскурсії 
5. дачу 
6. дачі 
7. музей 
8. музеї 
9. море 
10. морі 

 
Е) 

1. д) 
2. г) 
3. а) 
4. б) 
5. в) 
 

Є) (answers may vary) 
1. (Мені подобається, коли в номері у готелі є) телевізор, телефон, інтернет і 
холодильник. 
2. (Мені подобається) рок (музика, бо вона) сучасна, енергійна і захоплива. 
3. (Я хвора. У мене) нежить і гарячка. (А ще у мене болить) горло і голова. 

4. (Я люблю займатися) йогою і плаванням, і  

(грати в) боулінг і теніс. 

Ж) 

1. – Мені потрібен шапмунь, мій закінчився. 

- Вибач/ вибачте, але ми не надаємо шампуню. 

2. – Чи можна мені фен у номер? 

- Так, звичайно. 

3. - Ти не хочеш піти в кіно на «Зоряні війни»? 

- Гарна ідея, але я вже дивилася цей фільм.  



4. - Давай підемо у музей! 

- Залюбки. 

5. – Можете повторити питання? 

- Так, звичайно. 

6. – Дайте мені один квиток  

- Ось, прошу. 

7. - Можна мені програму фестивалю? 

- Вибачте, але програми вже закінчилися. 

8. – Я вперше на цьому фестивалі. Ви могли б щось порекомендувати? 

- Я порекомендував би концерт гурту «Бумбокс». 

- Гарна ідея, дякую. 

9. - Я вперше на цьому фестивалі. Ви могли б щось порекомендувати? 

- Я порекомендував би фільм «Зоряні війни». 

- Непогана ідея, але я не дуже люблю наукову фантастику. 

 

 
III. Reading (answers may vary) 

1. Фестиваль називається «Захід».  
2. На ньому виступають популярні українські музиканти, гурти та співаки.  
3. На фестивалі можна побачити та купити вироби мистецтва. 
4. Світлана поїде на фестиваль з подругою Оленою.  
5. Вони поїдуть поїздом.  

 


