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

Напиши речення у формі часу Present Continuous за допомогою наведених слів.

2.

Доповни текст наведеними словами у формі часу Present Simple або Present Continuous.

1.3 Grammar
3.

Прочитай речення та вибери правильні відповіді.

4.

Доповни e-mail за допомогою слів: is, are, does, don’t.

Exam Class Unit 1
5.

СЛУХАННЯ Ти двічі почуєш три тексти. На основі інформації з аудіо-запису вибери
правильну відповід.

сторінка 95
EXTRA PRACTICE UNIT 2
2.2 Grammar
1.

Прочитай текст та вибери правильні відповіді.

2.

Доповни запитання за допомогою прикметників, що у дужках у вищому та найвищому
ступені. Далі дай відповід на запитання, наведи правдиві інформації про себе.

2.3 Grammar
3.

Доповни речення, впиши одне слово у кожне порожнє місце.

Exam Class Unit 2
4.

МОВНІ ЗАСОБИ Прочитай пари речень 1-4. Доповни кожне порожнє місце в такий
спосіб, щоб зберегти значення первинного речення. Використовуй наведені слова,
зберегаючи їхню форму. У кожне порожнє місце можеш вставити максимально три
слова.

5.

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

сторінка 96
EXTRA PRACTICE UNIT 3
3.2 Grammar
1.

Доповни діалоги дієсловами, що у дужках у формі часу Past Simple.

2.

Доповни текст наведеними дієсловами у формі часу Past Simple.

3.3 Grammar
3. Дай відповід на запитання, скористайся інформаціями, які стосуються хлопця з 2-ого
завдання.
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4. Напиши запитання у формі часу Past Simple за допомогою наведених дієслів та
займенників, що у дужках.
Exam Class Unit 3
5. МОВНІ ФУНКЦІЇ Ти двічі почуєш чотири вислови. Для кожного з них підбери відповідну
реакцію (A-E). Запиши відповіді у таблиці. Одна реакція наведена додатково та не пасує до
жодного вислову.
сторінка 97
EXTRA PRACTICE UNIT 4
4.2 Grammar
1.

Доповни речення за допомогою дієслів, що у дужках у формі часу Past Continuous.

4.3 Grammar
2.

Доповни діалог наведеними прислівниками.

3.

Прочитай текст та вибери правильну відповід.

Exam Class Unit 4
4.

ЧИТАННЯ Прочитай текст, у якому відсутні чотири речення. У кожне порожнє місце 1-4
впиши букву, якою позначене відсутнє у тексті речення A-E таким чином, щоб текст
залишився логічним та послідовним. Одне речення зайве і воно не пасує до жодного
місця.

сторінка 98
EXTRA PRACTICE UNIT 5
5.2 Grammar
1.

Доповни тексти за допомогою have to та наведених дієслів у відповідній формі.

2.

Напиши запитання, користуючись наведеними словами та have to.

3.

Дай відповід на запитання з 2-го завдання, наведи правдиві інформації про себе.

5.3 Grammar
4.

Дізнайся про проблеми та дай поради, користуючись словами should (V) та shouldn’t (X).

5.

Прочитай діалог та вибери правильні відповіді.

сторінка 99
Exam Class Unit 5
6.

МОВНІ ЗАСОБИ Прочитай текст. З-поміж наведених слів вибери ті, якими в правильний
спосіб можна заповнити порожні місця 1-3. Запиши відповідні букви (A-F) біля числа для
кожного порожнього місця.

7.

СЛУХАННЯ Ти двічі почуєш чотири вислови на тему проблем зі здоров’ям. Для кожного
вислову 1-4 підбери відповідне речення A-E. Розв’язання впиши у таблицю. Одне
речення зайве та не пасує до жодного вислову.
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EXTRA PRACTICE UNIT 6
6.2 Grammar
1.

Доповни речення дієслвами, що у дужках у формі часу Present Perfect.

2.

Вибери правильні відповіді.

3.

Доповни текст наведеними дієсловами у формі часу Present Perfect.

сторінка 100
6.3 Grammar
4.

Напиши запитання у формі часу Present Perfect за допомогою наведених слів.

5.

Прочитай діалог та вибери правильні відповіді.

6.

Доповни речення у формі часу Present Perfect, наведи правдиві інформації, які
стосуються тебе.

Exam Class Unit 6
7.

Прочитай тексти. У реченнях 1-2 вибери вірні відповіді, згідно зі змістом тексту. Обведи
букву A, B або C.

8.

Доповни діалоги. У порожніх місцях 1-2 запиши відсутній фрагмент вислову у такий
спосіб, щоб текст був логічний та послідовний. Порожні місця треба доповнити на
англійській мові.

сторінка 101
EXTRA PRACTICE UNIT 7
7.2 Grammar
1.

У наведених реченнях зазнач таке закінчення, яке буде стосуватися майбутнього.

2.

Доповни діалог за допомогою заперечень, користуючись дієсловами, що у дужках, у
формі часу Present Continuous. Далі виправи помилки у календарі.

7.3 Grammar
3.

Доповни речення за допомогою слів must або mustn’t та наведених дієслів.

4.

Фрагменти речень, що у дужках, переклади на англійську мову.

-

(я не вмію)

-

(тобі не слід)

-

(Чи ти можеш)

-

(вони не можуть)

-

(Йому не слід)

-

(вміють)
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сторінка 102
Exam Class Unit 7
5.

Ти двічі почуєш розмову двох підлітків. На основі інформації, які є у аудіо записі,
доповни порожні місця 1-4 у наведеній записці. Порожні місця треба доповнити на
англійській мові.

6.

Прочитай речення 1-5, що записані у парах. Доповни кожне порожнє місце таким
чином, щоб зберегти сенс первинного речення. Використовуй наведені слова,
зберігаючи їхню форму. У кожне порожнє місце можеш вписати максимально три
слова.

EXTRA PRACTICE UNIT 8
8.2 Grammar
1.

Доповни речення дієсловами, що у дужках у формі часу Future Simple.

2.

Доповни діалог за допомогою слів will або won’t а також наведених дієслів.

сторінка 103
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.

5.

Доповни текст анкетування наведеними словами. Далі звернись з наведеними
запитаннями до свого друга\ подружки та запиши відповіді.

Exam Class Unit 8
6.

Прочитай тексти A-C та речення 1-4. Підбери відповідний текст до кожного речення.
Один текст пасує до двох речень.

7.

Прочитай тексти, які описують дві ситуації. Серед наведених відповідей A-C вибери
адекватну реакцію.

-

Твій друг вважає, що читати книжки це чудово. Яка буде твоя відповідь?

-

Твоя подруга запрошує тебе на спільну прогулянку, але ти не можеш погодитися. Що ти
скажеш?
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