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Pre-Test 4 
 
I. Listening 

А) Listen to the dialogue and answer the following questions. 
1. Куди їде Богдан?  

а) До Києва.  
б) До Львова.  
в) До Одеси.  
г) До Варшави.  

2. На коли Богдан купує квиток?  
а) На дванадцяте квітня. 
б) На тридцяте грудня. 
в) На двадцяте червня. 
г) На десяте травня. 

3. Який квиток купив Богдан: люкс, купе чи плацкарт?  
а) Люкс.  
б) Купе. 
в) Плацкарт. 

4. Яке прізвище Богдана?  
а) Токарчук. 
б) Пилипенко. 
в) Шмачук.  
г) Яновський.  

5. Скільки коштує його квиток?  
а) Тридцять п’ять гривень.  
б) Сто п’ять гривень. 
в) Шістдесят гривень.  
г) Сто тридцять гривень. 
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Б) Listen to Viktoriya talking about her plans for a trip to Ukraine and indicate 
whether the following sentences are True (“Правда”) or False (“Неправда”). 

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) Fill in the missing information in the following sentences using the verbs

грати  OR займатися in the correct form:

Pattern: Оксана завжди грає у хокей. Вона ніколи не займається 

танцями.

1. Ви ________________________ в теніс?

2. Я дуже часто _________________________ йогою.

3. Тарас іноді _______________________ в боулінг.

4. А ти _____________________________ спортом?

5. Ми зрідка ________________________ культуризмом.

6. Вони щодня ______________________________ в баскетбол.

Б) Circle the correct form.
1. Я зараз іду/їду велосипедом в університет.
2. Анна іде/їде машиною в магазин.
3. Ти йдеш/їдеш сьогодні на концерт?
4. Сергій та Андрій ідуть/їдуть пішки в парк.
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5. Ми з Ольгою ідемо/їдемо на таксі в аеропорт. 
6. Ви йдете/їдете автобусом додому? 

 

В) Put the words in parentheses in the correct form.   

Pattern: Петро хоче стати продавцем (продавець).  

1. Степан хоче стати ____________________________ (бухгалтер).  

2. Марія хоче стати ______________________________ (президент). 

3. Богдан і Світлана хочуть стати _________________ (музиканти). 

4. Ти хочеш стати __________________________________ (лікар)? 

5. Назар хоче стати _____________________________ (фотограф). 

6. Світлана хоче стати __________________________ (медсестра). 

 

Г) Put the words in parentheses in the correct form in the past tense.   

На вихідних мої друзі Світлана і Сeргій 1)_______________ (поїхати) в 

Одесу. Спочатку вони 2)____________________________ (піти) в кафе. 

Потім Світлана 3)_____________________________ (поїхати) трамваєм 

на море, а Сeргій 4)_____________________ (піти) на концерт гурту 

“Бумбокс”. Вихідні були чудові! 

 

Д) Put the words in parentheses in the correct form.    

1. Куди пішла Наталя? – Наталя пішла у ____________________(гори). 

2. Де зараз Наталя? – Наталя зараз у ______________________(гори). 

3. Куди поїхав Петро? – Петро поїхав на ____________(екскурсія).  

4. Де зараз Петро? – Петро зараз на ____________(екскурсія).  
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5. Куди поїхали діти? – Діти поїхали на ____________(дача).  

6. Де зараз діти? – Діти зараз на ____________(дача).  

7. Куди пішли студенти? – Студенти пішли у _______________(музей). 

8. Де зараз студенти? – Студенти зараз у ___________________(музей). 

9. Куди поїхав Степан? – Степан поїхав на ____________(море).  

10. Де зараз Степан? – Степан зараз на ____________(море). 

 
Е) Match the questions with their corresponding answers.  
 

1. А де знаходиться фестиваль? 

2. Скільки квитків будете купувати? 

3. А кредитки ви приймаєте?  

4. Скільки коштує готель? 

5. Що варто побачити? 

а) Так, приймаємо. 

б) Триста гривень.  

в) Концерт гурту “ВВ”. 

г) Два квитки, будь ласка. 

д) В Одесі. 

 

Є) Finish the following sentences with four words. 

1. Мені подобається, коли в номері у готелі є ____________________,  

_________________________, ____________________________ i 

________________________________. 

2. Мені подобається ____________ музика, бо вона _______________, 

_________________________ і ________________________________. 

3. Я хвора. У мене ___________________ і ______________________. 

А ще у мене болить _________________ і _____________________. 

4. Я люблю займатися __________________ і ___________________, і  

грати в __________________________ і __________________________. 
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Ж) Write five mini-dialogues according to the suggested scenarios. 

 
1. You are staying at a hotel. You need shampoo in your room. Call 

Customer Service and ask for it. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[negative answer] …………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………… 

2. You are staying at a hotel. You need a hair dryer in your room. Call 

Customer Service and ask for it. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[positive answer] …………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………… 

3. Invite your friend to the movies. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[negative answer] ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

4. Invite your friend to the museum. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[positive answer] ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

5. Ask your instructor to repeat the question 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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[positive answer] …………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………… 

6. You are at the ticket office. You want to buy a ticket for the music 

festival.  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[positive answer] ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

7. You’ve just bought a ticket for the music festival. Ask for the festival 

program. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[negative answer] ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

8. You are at the music festival. Ask people for advice where to go and 

what to see. 

[asking for advice] ……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[giving advice] ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

[positive answer] …………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………… 

9. You are at the film festival. Ask people for advice where to go and what 

to see. 

[asking for advice] ……………………………………………………………  
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

[giving advice] ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

[negative answer] …………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………… 

 
III. Reading 

 
А) Read about Svitlana’s preparation for a festival and answer the 
questions in full sentences. 
 

 “Захід” – дуже популярний в Україні фестиваль. Я багато чула про 

цей фестиваль сучасної музики, але ніколи не була на ньому. На 

фестивалі виступають популярні українські музиканти, гурти та співаки. 

На фестивалі також можна побачити та купити вироби мистецтва та 

спробувати зробити їх самому. Це дуже цікавий, захопливий та веселий 

фестиваль. 

 Я поїду на фестиваль разом з подругою Оленою. Спочатку ми 

сплануємо поїздку. З Рівного до Львова найкраще їхати поїздом. Ми 

купимо квитки на поїзд. Потім я видрукую карту цього фестивалю, бо 

без неї дуже важко орієнтуватися. Це великий фестиваль. Пізніше ми з 

Оленою спакуємо свої валізи і поїдемо на вокзал.  

 

Answer the following questions in full sentences: 
 
1. Як називається фестиваль?  
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Хто на ньому виступає?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Що можна побачити і купити на фестивалі? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. З ким Світлана поїде на фестиваль?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Чим (транспорт) поїдуть на фестиваль Світлана та Олена?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
IV. Writing 

 
А) Write a letter to your friend giving some advice on living a healthy 
lifestyle, providing as many details as possible. Include a greeting and 
goodbye and 7-8 full sentences. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Б) Imagine you are in a city of your dreams. What do you think you would 

do there? Write 7-8 full sentences, using Conditional Mood (e.g., In [city] I 

would …). 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 


