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EXTRA PRACTICE
сторінка 94
EXTRA PRACTICE UNIT 1
1.2 Grammar
1.

Доповни текст про нову подружку наведеними дієсловами.

2.

Склади речення про брата та сестру з Норвегії за допомогою наведених слів.

1.3 Grammar
3.

Доповни запитання, які Астрід могла почути від дітей за допомогою слів які у дужках.
Напиши відповіді.

4.

Прочитай діалог та вибери правильні відповіді.

Exam Class
5.

Ти двічі почуєш три тексти. Керуючись інформаціями, що у аудіо-записі, вибери
правильну відповідь.

сторінка 95
EXTRA PRACTICE UNIT 2
2.2 Grammar
1.

Доповни речення за допомогою a, an, some або any.

2.

Прочитай діалог та вибери правильні відповіді.

2.3 Grammar
3.

Підбери закінчення речень a-f для початків 1-6.

4.

Подивись на фотографію та дай відповідь на запитання.

Exam Class
5.

Прочитай текст. Вибери правильне доповнення порожніх місць 1-4. Вибери букву A, B
або C.

сторінка 96
EXTRA PRACTICE UNIT 3
3.2 Grammar
1.

Доповни речення дієсловами у формі часу Present Continuous.

2.

Розглянь фотографії. Напиши заперечні речення, далі напиши стверджувальні речення
за допомогою наведених дієслів поставлених у правильній формі.

3.3 Grammar
3. Повторно розглань фотогафії з 2-ої вправи. Далі дай відповідь на запитання,
використовуючи короткі відповіді.
4. Прочитай діалог та вибери правильні відповіді.
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Exam Class
5. Доповни діалоги. У порожнє місця впиши відсутні фрагменти тексту таким чином, щоб
вони були логічні та послідовні.
сторінка 97
EXTRA PRACTICE UNIT 4
4.2 Grammar
1.

Доповни речення прикметниками, які є у дужках, вживаючи вищий ступінь.

4.3 Grammar
2.

Прочитай текст та доповни його наведеними прикметниками у найвищому ступені.

3.

Доповни речення прикметниками, які є у дужках, у вищому та найвищому ступені.

4.

Переклади фрагменти речення, які є у дужках на англійську мову.

Exam Class
5.

Прочитай тексти. Серед наведених відповідей (A-C) вибери правильну, згідно зі змістом
текстів.

сторінка 98
EXTRA PRACTICE UNIT 5
5.2 Grammar
1.

Доповни порожні місця за допомогою слів was, wasn’t, were або weren’t, щоб отримати
речення у стверджувальній Формі (V) та заперечній формі (X).

2.

Доповни текст наведеними словами.

5.3 Grammar
3.

Розглянь малюнок та запам’ятай якомога більше деталей. Далі його закрий та доповни

4.

Прочитай діалог та доповни його за допомогою слів was, wasn’t, were або weren’t.

запитання, використовуючи слова was або were. Напиши короткі відповіді.
Exam Class
5.

Ти двічі почуєш розмову між двома подружками. Керуючись інформаціями, що у аудіозаписі, доповни порожні місця 1-4 у наведеній записці.

сторінка 99
EXTRA PRACTICE UNIT 6
6.2 Grammar
1.

Підбери закінчення речень a-g для початків 1-7. Далі доповни речення дієсловами, які є
у дужках у формі часу Past Simple.

6.3 Grammar
2.

Вибери правильні відповіді.

3.

Прочитай текст та вибери правильні відповіді.
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Exam Class
4.

Прочитай текст. Далі відповідно з його змістом доповни порожні місця 1-4 в емайлі.
Порожні місця потрібно заповнити на польській мові.

сторінка 100
EXTRA PRACTICE UNIT 7
7.2 Grammar
1.

Доповни текст, користуючись наведеними дієсловами у правильній формі в часі Past
Simple.

7.3 Grammar
2.

Подивись на малюнок. Напиши запитання, які до нього підходять, у формі Past Simple,
використовуючи слова, які є у дужках. Далі напиши короткі відповіді.

3.

Доповни запитання у формі часу Past Simple за допомогою слів, що у дужках. Далі
підбери запитання 1-6 для відповідей a-f.

Exam Class
4.

Ти двічі почуєш чотири вислови 1-4. Для кожного висловлювання підбери відповідну
реакцію (A-E). Відповіді впиши у таблицю. Одна реакція наведена додатково та не пасує
до жодного вислову.

сторінка 101
EXTRA PRACTICE UNIT 8
8.2 Grammar
1.

Розглянь календар Аманди. Напиши речення, використовуючи be going to та
словосполучень з календаря.

2.

Прочитай та доповни діалог за допомогою словосполучення be going to.

8.3 Grammar
3.

Підбери закінчення речень a-f для початків 1-6.

4.

Напиши короткі стверджувальні відповіді (V) та заперечні відповіді (X) для запитань з 3го завдання.

Exam Class
5.

Прочитай речення 1-5, що в парах. Доповни кожне порожнє місце таким чином, щоб
зберегти зміст оригінального речення. Використовуй наведені слова, не змінюючи
їхньої форми. У кожному порожньому місці можеш записати максимально 3 слова.
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