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UNIT 6 COOKING AND EATING
сторінка 50 | 6.1 Vocabulary
1.

Розглянь малюнки та доповни речення наведеними словами.

2.

Прочитай та вибери з кожної пари правильну відповідь.

3.

Доповни речення за допомогою дієслів з 1-ого та 2-ого завдання.

4.

Вибери вірні відповіді.

5.

I remember that Заповни порожні місця. Підкресли те, що вмієш робити ти.

сторінка 51 | 6.2 Grammar
1.

Vocabulary Назви та підпиши предмети вказані на малюнку.

2.

Доповни таблицю дієсловами у формі Present Perfect. Напиши які з них є регулярні (R),
які нерегулярні (N)

3.

Доповни речення за допомогою дієслів, які знаходяться в дужках у формі Present
Perfect. Вжий скорочену форму.

4.

Доповни діалог за допомогою дієслів у заперечній формі.

5.

Напиши речення за допомогою наведених слів у формі.

6.

* Напиши речення про себе у формі Present Perfect.

сторінка 52 | 6.3 Grammar
1.

Напиши запитання за допомогою наведених слів у формі Present Perfect.

2.

Вибери вірні відповіді.

3.

Напиши запитання та короткі відповіді. Використовуй наведені дієслова у формі Present

4.

Доповни діалоги, вписуючи одне слово у кожне порожнє місце.

5.

* Прочитай речення та склади до них запитання. Потім напиши короткі відповіді про

Perfect.

себе.
сторінка 53 | 6.4 Speaking
1.

Поєднай у пари початок речення 1-6 та кінецьь речення a-f.

2.

Прочитай розповіді та доповни таблицю.

3.

Подивись на 2-ге завдання та доповни діалог, постав одне слово в кожне порожнє
місце.

4.

розглянь фотографії. З кожної пари вибери одну ситуацію та напиши два діалоги.

сторінка 54 | 6.5 Reading
1.

Vocabulary Вибери слова пов’язані з темою (їжа).

© Pearson Central Europe, 2022

РIВЕНЬ A2 | Рабочий зошит

2.

Доповни речення за допомогою слів з 1-ого завдання.

3.

Прочитай текст. Постав у пари блюда та держави.

4.

Прочитай речення та позначи правдиві (Р) та неправдиві (F).

5.

Дай відповідь на запитання.

сторінка 55 | 6.6 Listening and Writing
1.

Підбери фотографії 1-3 та назви страви А-С.

2.

Прослухай розмову з поварем. Яку страву він готує?

3.

Доповни рецепт за допомогою наведених слів. Прослухай повторно текст та перевір
відповіді.

4.

Вибери вірні відповіді.

5.

Приготуйся до написання рецепта своєї улюбленої закуски. Доповни нотатки.

6.

Прочитай завдання та напиши рецепт.

сторінка 56 | 6.7 Check yourself!
1.

Vocabulary Вибери вірні відповіді.

2.

Встав пропущені слова у текст.

3.

Grammar Доповни речення за допомогою слів, що написані в лапках, у формі Present
Perfect.

4.

Зазнач речення a-f, які відповідають змістові запитань 1-6.

5.

Speaking Вибери правильні відповіді.

сторінка 57
Word blog: I can cook!
1.

My photos Доповни слова.

2.

My chatroom Доповни речення за допомогою наведених слів.

3.

Get more Доповни діалог наведеними словами.
Fun Spot Прочитай рецепт та відшукай 6 помилок.

сторінка 58 | Skills Revision Units 5-6
Reading and Writing
1.

Прочитай текст та дай відповідь на запитання.

2.

Прочитай розповідь та встав слова у порожні місця. Чотири слова зайві.

3.

Вибери заголовок, який буде підходити до тексту з 2-ого завдання.

сторінка 59
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4.

Прочитай список інгредієнтів та речення a-f. Вибери правильні відповіді.

5.

Постав речення а-f у відповідній послідовності так, зоб можна було створити рецепт (з
метою створення рецепта).

6.

Listening Прослухай текст та дай відповідь на запитання.

7.

Speaking Доповни діалог за допомогою речень a-g. Два речення подано додатково.

UNIT 7 WHERE I LIVE
сторінка 60 | 7.1 Vocabulary
1.

Доповни речення наведеними словами.

2.

Зазнач словосполучення a-e, які відповідають змістові 1-5.

3.

Вибери правильні відповіді.

4.

I remember that Добери слова до наведених категорії.

сторінка 61 | 7.2 Grammar
1.

Прочитай речення і зазнач ті, які відносяться до теперішнього часу (Т) а також ті, які
відносяться до майбутнього (Р). Яке речення підходить до даного малюнку?

2.

Вибери правильні відповіді.

3.

Поєднай початок 1-5 та кінець речення a-e.

4.

Напиши речення про те, що буде робити Поппі.

5.

Напиши запитання а також відповіді у ствердній (V) та заперечній (Х) формі. Вжий
Present Continuous.

6.

* Напиши речення, у яких будуть справжні інформації про тебе.

сторінка 62 | 7.3 Grammar
1.

Vocabulary Подивись малюнки, добери правильні слова.

2.

Доповни речення. Встав must або mustn’t.

3.

Доповни речення. Встав must або mustn’t або can.

4.

Доповни діалог, вписуючи одне слово в кожне порожнє місце.

5.

*Напиши речення які описують, як треба користуватися компютером. У 4 та 5 реченні
запиши свої думки.

сторінка 63 | 7.4 Speaking
1.

Поєднай початок 1-6 та кінець речення a-f.

2.

Вибери правильні відповіді.

3.

Розглянь малюнок та доповни діалог, вписуючи одне слово в кожне порожнє місце.

4.

Розглянь малюнок. Доповни діалог. У порожні місця встав наведені або придумані
тобою слова.
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сторінка 64 | 7.5 Reading
1.

Vocabulary Поєднай початок 1-5 та кінець речення a-e.

2.

Прочитай текст та підпиши фотографії іменами їхніх мешканців.

3.

Прочитай текст повторно та дай відповідь на запитання.

4.

Дай відповідь на запитання, напиши справжні інформації про себе.

сторінка 65 | 7.6 Listening and writing
1.

Вибери слова, які описують частини будинку.

2.

Прослухай текст та добери правильні закінчення речень 1-4.

3.

Послухай повторно текст та доповни речення, вписуючи одне слово в кожне порожнє
місце.

4.

Відшукай і виправ помилки.

5.

Ти хочеш запросити свого друга. Вибери словосполучення, які ти зможеш використати
для написання запрошення.

6.

Прочитай завдання і напиши емейл.

сторінка 66 | 7.7 Check yourself!
1.

Vocabulary Розглянь малюнки. Вибери правильний варіант.

2.

Поєднай початок 1-6 та кінець речення a-f.

3.

Grammar Доповни речення. Слова, що в лапках постав у формі Present Continuous.

4.

Доповни речення, використовуючи can, must або mustn’t.

5.

Speaking Вибери правильні варіанти.

сторінка 67 | Word blog: Home sweet home
1.

My photos Доповни речення наведеними словами.

2.

My chat room Доповни слова.

3.

Get more Доповни діалог наведеними словами.

Fun Spot Розглянь малюнок та доповни речення 1-6. Намалюй будинок на полі В2 та напиши
про нього одне речення.
UNIT 8 A HAPPY LIFE
сторінка 68 | 8.1 Vocabulary
1.

Поєднай початок 1-5 та кінець речення a-e.

2.

Подивись на фотографії та встав пропущені слова.
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3.

Доповни речення за допомогою дієслів be, have, learn, live.

4.

Доповни текст, вписуючи одне слово в кожне порожнє місце.

5.

I remember that Встав букви у порожні місця. Вкінці кожного рядканапиши ще одне
слово.

сторінка 69 | 8.2 Grammar
1.

Поєднай початок 1-4 та кінець речення a-d.

2.

Розглянь малюнки та напиши речення за допомогою will, дієслова (А) та
словосполучення (В).

3.

Вибери правильні варіанти.

4.

Напиши запитання та короткі відповіді - ствердні (V) та заперечні (Х).

5.

* Напиши запитання за допомогою наведених слів. Потім напиши відповіді.

сторінка 70 | 8.3 Grammar
1.

Vocabulary Поєднай початок 1-6 та кінець речення a-f.

2.

Доповни запитання, використовуй наведені слова.

3.

Прочитай речення та придумай для них запитання.

4.

* Напиши запитання, які відносяться до осіб, що підкреслені.

5.

* Доповни діалог, вписуючи одне слово в кожне порожнє місце.

сторінка 71 | 8.4 Speaking
1.

Доповни діалог за допомогою наведених слів.

2.

Вибери правильні відповіді, щоб доповнити діалоги.

3.

Доповни діалоги, вписуючи одне слово в кожне порожнє місце.

4.

Напиши речення, в яких висловиш свою думку на теми з 3-ого завдання.

сторінка 72 | 8.5 Reading
1.

Vocabulary Доповни речення. Встав наведені слова у порожні місця.

2.

Прочитай оголошення та вибери правильні відповіді.

3.

Прочитай оповідання та вибери найкращий для нього заголовок.

4.

Прочитай оповідання повторно та доповни речення.

5.

Дай відповідь на запитання.

сторінка 73 | 8.6 Listening and Writing
1.

Прочитай текст про майбутнє та підкресли речення, з якими ти погоджуєшся.

2.

Прослухай текст. Які думки про майбутнє з 1-ого завдання висловлює Франк (Ф) а які
Зена (З)?
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3.

Прослухай текст повторно та вибери вірні відповіді.

4.

Прочитай есе та вибери правильні слова.

5.

Зараз підготуйся до письмового висловлення про школу майбутнього. Вибери

6.

Прочитай завдання та напиши твір.

словосполучення, якими ти скористаєшся у своєму творі.

сторінка 74 | 8.7 Check yourself!
1.

Vocabulary Виберп правильні відповіді.

2.

Доповни слова.

3.

Grammar Напиши речення у ствердній (V) та заперечній (X) формі та запитання (?), за
допомогою наведених слів та will.

4.

Напиши запитання до підкреслених частин речення (як у прикладі).

5.

Speaking Вибери правильні варіанти.

сторінка 75 | Word blog: My life ambitions
1.

My photos Доповни слова.

2.

My chatroom Доповни речення за допомогою наведених слів.

3.

Get more Доповни діалог за допомогою наведених слів.

Fun Spot Склади речення за допомогою наведених слів. Розглянь малюнок. Виправи помильки.
сторінка 76 | Skills Revision Units 7-8
1.

Reading and Writing Прочитай текст та вибери правильні варіанти.

2.

Доповни текст, вписуючи одне слово в кожне порожнє місце.

3.

Напиши речення за допомогою наведених слів та добав необхідні слова, яких тут
немає.

сторінка 77
4.

Напиши e-mail, за допомогою речень з 3-ого завдання.

5.

Listening Прослухай текст та доповни нотатки.

6.

Speaking Доповни діалог за допомогою речень a-g. Два речення написано додатково.
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