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EXTRA PRACTICE 
 
сторінка 96 
 
EXTRA PRACTICE UNIT 1 
1.2 Grammar 

1. Доповни речення за допомогою слів am, are або  is. 
2. Доповни речення за допомогою слів my, your, her або his. 
3. Доповни текст наведеними словами. 

1.3 Grammar 
4. Доповни речення за допомогою слів  ‘m not, isn’t або aren’t. 
5. Прочитай текст та вибери правильні відповіді. 

Exam Class 
6. Для кожної з представлених ситуації вибери адекватну реакцію. Закресли букву a, b або 
c. 
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EXTRA PRACTICE UNIT 2 
2.2 Grammar 

1. Доповни речення за допомогою слів This, That, These або Those. 
2.3 Grammar 

2. Доповни запитання за допомогою слів Am, Is або Are. 
3. Доповни діалог наведеними словами. Одне слово наведене додатково. 
4. Склади запитання з наведених слів. Далі напиши короткі стверджувальні (V) та заперечні 
(X) відповіді.  

Exam Class 
5. Прочитай вислови (1-4). Для кожного з них підбери адекватну реакцію (a-e). Одна 
реакція наведена додатково і не пасує до жодного вислову. 
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EXTRA PRACTICE UNIT 3 
3.2 Grammar 

1. Доповни речення за допомогою слів There is або There are. 
3.3 Grammar 

2. Доповни речення наведеними словами. У кожній рамці одне слово зайве. 
3. Доповни речення за допомогою слів a або any. 
4. Доповни запитання за допомогою слів Is there або Are there. Далі подивись на малюнок 

та напиши короткі відповіді.  
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Exam Class 

5. Подивись на малюнок та прочитай текст. Вибери правильне доповнення порожніх 
місць 1-7. Закресли букву a, b або c.  
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EXTRA PRACTICE UNIT 4 
4.2 Grammar 

1. Подивись на зображені тут персонажі з мультиків. Доповни речення за допомогою слів 
have got, has got, haven’t got або hasn’t got. 

4.3 Grammar 
2. Доповни речення за допомогою слів our, your, their або its. 
3. Доповни короткі стверджувальні (V) або заперечні (X) відповіді. 
4. Вибери правильні відповіді. 
5. Доповни діалог наведеними словами. Одне слово зайве. 

Exam Class 
6. Для кожної з наведених ситуації підбери адекватну реакцію. Закресли букву a, b або c.  
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EXTRA PRACTICE UNIT 5 
5.2 Grammar 

1. Подивись на фотографії та доповни речення за допомогою can а також дієслів make, 
play або ride. 

2. Подивись на таблицю та напиши речення за допомогою can та can’t. 
5.3 Grammar 

3. Напиши запитання, користуючись наведеними словами. 
4. Доповни запитання за допомогою наведених дієслів та can. Далі напиши короткі 

відповіді. 
Exam Class 

5. Прочитай текст. З-поміж наведених слів вибери такі, які становлять правильне 
доповнення порожніх місць 1-4. Впиши правильні слова біля числа у кожному 
порожньому місці. Чотири слова є зайвими і не пасують до жодного речення. 
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EXTRA PRACTICE UNIT 6 
6.2 Grammar 

1. Напиши речення за допомогою наведених слів. 
2. Доповни порожні місця дієсловами, що у дужках у формі часу Present Simple. 
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6.3 Grammar 
3. Перепиши речення, користуючись прислівниками частоти. 
4. Доповни текст відповідними словами, що наведені нижче. Одне слово наведене 

додатково та не пасує до жодного порожнього місця. 
Exam Class 

5. Прочитай вислови (1-4). Для кожного з них підбери адекватну реакцію (a-e). Одна 
реакція наведена додатково і не пасує до жодного вислову.  
 

сторінка 102 
 
EXTRA PRACTICE UNIT 7 
7.2 Grammar 

1. Доповни речення за допомогою відповідних форм дієслів (виділених жирним 
шрифтом) а також don’t або doesn’t. 

2. Доповни текст дієсловами, що у дужках у правильній формі. 
7.3 Grammar 

3. Доповни запитання, користуючись Do або Does. Далі напиши короткі відповіді. 
4. Доповни діалоги за допомогою дієслів у правильній формі а також do або does. 

Exam Class 
5. Прочитай діалог. Вибери правильні доповнення порожніх місць 1-4. Закресли букву a, 

b або c. 
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EXTRA PRACTICE UNIT 8 
8.2 Grammar 

1. Доповни речення наведеними дієсловами у відповідній формі. 
2. Подивись на таблицю та доповни порожні місця дієсловами like, love та hate у 

відповідній формі. 
3. Доповни текст наведеними словами. 

8.3 Grammar 
4. Доповни запитання (1-6), вибери правильні варіанти. Далі підбери відповіді (a-f) для 

заповнених запитань. 
Exam Class 

5. Доповни діалоги. У кожне порожнє місце 1-3 впиши відсутній фрагмент розмови в 
такий спосіб, щоб отримані тексти були логічні та послідовні. Порожні місця треба 
заповнити на англійській мові. 


