Variant 1
1. Read the text and mark () the following statements «True» or «False».
1. True; 2. False; 3. False; 4. False; 5. True; 6. True; 7. True; 8. True; 9. False; 10. True.

2. Complete the sentences with the correct words from the box.
1. are; 2. have; 3. found; 4. researchers; 5. could; 6. repeatedly; 7. what;
8. running; 9. after; 10. difference.

3. Comment on the following issues.
Transportation is very important in the modern world, especially
in big cities. Describe:
• the advantages and disadvantages of modern means of transportation;
• what new means of transportation you would suggest for a big city.
1) Modern means of transportation are
varied, fast and comfortable. 2) Depending
on the distance you need to cover as well
as your budget and preferences, you may
get anywhere by air, water, railway or road
using planes, ships, trains or cars.
3) Air travelling offers the advantage of
speed, however, it is also the most expensive
means of transportation. 4) Trains are also
rather fast and more affordable than planes.
5) Travelling by boat is joyful, but limited by
the water area. 6) Cars serve in the most convenient and private way, nevertheless there
are problems of traffic jams and petrol prices.
7) However, there is one major disadvantage of all modern means of transport —
they are harmful not only to a person who
uses them but also to the environment and
all the human beings.
8) Speaking about a big city, there
should be means of transport which are
plenty in number to carry crowds of people
especially in rush hours and varied in price.
9) A metro line is a must for a megalopolis,
as well as a sufficient number of trams,
buses and trolleybuses.

1) Сучасні транспортні засоби є різноманітними, швидкими й зручними.
2) Залежно від відстані, яку вам треба
подолати, а також вашого бюджету
й особистих уподобань ви можете ді
статися будь-куди повітряним, водним,
залізничним або автомобільним транс
портом за допомогою літака, корабля,
поїзда або автомобіля.
3) Повітряний транспорт найшвидший, проте це також найдорожчий
транспортний засіб. 4) Потяг також досить швидкий засіб пересування, проте
доступніший порівняно з літаками.
5) Подорожувати на кораблі приємно,
але ви обмежені акваторією. 6) Автомобіль є найзручнішим, до того ж особистим транспортом, проте існує проблема
пробок і цін на бензин.
7) Проте головний недолік всіх
сучасних транспортних засобів — це
те, що вони шкідливі не тільки для
людини, яка ними користується, але
й для навколишнього середовища та
всіх інших людей.
8) Щодо пересування у великому
місті, то там повинні бути численні
транспортні засоби, кількість яких дозволятиме перевозити всіх охочих, особливо в години пік, ціни ж на транспорт
повинні варіюватися. 9) Наявність
метро обов’язкова для мегаполісу, там
також повинна бути достатня кількість
трамваїв, автобусів і тролейбусів.
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Variant 2
1. Read the text and mark () the following statements «True» or «False».
1. True; 2. False; 3. True; 4. False; 5. True; 6. True; 7. True; 8. False; 9. False; 10. False.

2. Complete the text with the correct words from the table.
1. A; 2. D; 3. C; 4. D; 5. B; 6. A; 7. A; 8. A; 9. C; 10. D.

3. Comment on the following issues.
Describe yourself.
• Include information about your family, interests, strengths and
weaknesses.
• Give a brief description of your personal qualities and specify what
traits of character you would like to develop in yourself.
1) My name is Ann and I live in Poltava.
2) My family is not big. 3) There are four
of us: my parents, Serhii and Olena, my
younger brother Petro, aged ten, and me.
4) My father is a manager in a building
company. 5) My mother is a physician and
she works in a local hospital.
6) I go to school but I can’t say that I’m
very good at studying. 7) My favourite
school subjects are Literature, History and
English. 8) I’m mad about English because
I like travelling and communicating with
people from other countries. 9) The subjects
I’m not good at are Maths and Physics
because I don’t like dealing with numbers.
10) As you understand, I’m a sociable
person and have got many friends. 11) My
friends say that I’m reliable and honest.
12) I can add that I am not very determined.
13) Sometimes I find it difficult to take important decisions. 14) Also I would like to be more
patient and hard-working. 15) But I hope to
develop these traits in myself with time.
16) Besides reading, learning English and
spending time with my friends, I like drawing and making handmade gifts. 17) What
I dislike is quarrelling with people and I dislike those who do not keep their promises.

1) Мене звуть Ганна, і я живу у Полтаві. 2) Моя родина невелика. 3) Нас
у родині четверо: мої батьки, Сергій
та Олена, мій молодший брат Петро,
якому десять років, і я. 4) Мій батько — менеджер у будівельній компанії.
5) Моя мама — терапевт, вона працює
у місцевій лікарні.
6) Я ходжу до школи, але я не можу
сказати, що гарно навчаюсь. 7) Мої
улюблені шкільні предмети — література, історія та англійська мова.
8) Я обожнюю англійську, тому що
я люблю подорожувати та спілкуватись
з людьми з інших країн. 9) Предмети,
які мені не дуже даються,— математика та фізика, тому що я не люблю мати
справу з цифрами.
10) Як ви розумієте, я комунікабельна людина і у мене багато друзів.
11) Мої друзі говорять, що я надійна та
чесна. 12) Я можу додати, що я не дуже
рішуча. 13) Іноді мені важко приймати
важливі рішення. 14) Також я хотіла би
бути більш терплячою та працелюбною.
15) Але я сподіваюсь з часом розвинути
в собі ці риси.
16) Окрім читання, вивчення англійської мови і проведення часу з моїми друзями, я люблю малювати і робити
подарунки власноруч. 17) Що мені не
подобається, так це сваритися з людьми, а також не подобаються ті, хто не
дотримується своїх обіцянок.
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Variant 3
1. R
 ead the text and mark () the following statements «True» or
«False».
1. False; 2. True; 3. True; 4. True; 5. False; 6. True; 7. False; 8. True; 9. False;
10. True.

2. Complete the text with the correct words from the table.
1. B; 2. B; 3. A; 4. B; 5. A; 6. C; 7. A; 8. B; 9. B; 10. С.

3. Comment on the following issues.
The number of mobile phones in Ukraine is twice as many as the
number of people.
• Explain why people prefer to have mobile phones and prove that
mobile phones have changed the life of teenagers.
• Describe what you personally use your mobile phone for.
1) As for me, I believe that mobile
phones is the most amazing wonder of
our world. 2) They have changed our life,
whether we realise it or not. 3) First of
all, they allow us to get in touch with our
relatives and friends whenever we want,
despite the distances. 4) Furthermore,
we can use them for education and fun.
5) Like every teenager, I have got a mobile
phone. 6) I mostly use it to make calls to
my parents and friends. 7) When I travel
by public transport, I use it to play games
or surf the Internet. 8) When I go out with
my friends I take photos with my mobile
phone. 9) Nowadays every mobile phone
has a set of the most necessary services
like a notebook, a calculator and an alarm
clock. 10) It’s very comfortable because you
don’t have to buy all these things as you
have them in one device. 11) To sum up,
I strongly believe that mobile phones are
a useful addition to our fast-moving world
of high technologies.

1) Особисто я вважаю, що мобільні
телефони — це найбільше диво у цьому
світі. 2) Вони змінили наше життя,
усвідомлюємо ми це чи ні. 3) По-перше,
вони дозволяють нам бути на зв’язку
зі своїми рідними та друзями, коли
ми цього захочемо, незважаючи на
відстань. 4) До того ж ми можемо використовувати їх для навчання та розваг.
5) Як у кожного підлітка, у мене є мобільний телефон. 6) В основному я використовую його, щоб дзвонити батькам та друзям. 7) Коли я подорожую
міським транспортом, я використовую
його, щоб грати у ігри чи заходити до
Інтернету. 8) Коли я гуляю з друзями,
я фотографую на мобільний телефон.
9) Зараз у кожного мобільного телефону є набір найнеобхідніших послуг,
таких як записна книжка, калькулятор
та будильник. 10) Це дуже зручно,
тому що не треба купувати усі ці речі,
оскільки вони є в одному приладі.
11) Підсумовуючи, я щиро вірю в те,
що мобільні телефони — це корисне
доповнення до нашого швидкого світу
високих технологій.
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Variant 4
1. R
 ead the text and mark () the following statements «True» or
«False».
1. True; 2. True; 3. False; 4. False; 5. False; 6. False; 7. True; 8. False;
9. True; 10. True.

2. Complete the text with the correct words from the table.
1. B; 2. B; 3. A; 4. A; 5. C.

3. Comment on the following issues.
Imagine you’re doing a project on eating habits and customs in
Ukraine.
• Describe what the traditional meals in Ukraine are.
• Explain why you like Ukrainian cuisine.
1) Every Ukrainian family has its own
eating habits and customs. 2) However,
there are common features for each meal
of the day.
3) Thus, breakfast in most Ukrainian
families includes fried eggs, cereal, sandwiches or pancakes followed by tea or
coffee.
4) Dinner is the main meal of the day.
5) For dinner we usually have soup or
borshch, a meat or fish course with potatoes
or cereal and some salad. 6) It can be
followed by a dessert.
7) It’s very typical of Ukrainians to
have a big supper. 8) It can be some meat,
fish or chicken with potatoes or cereal.
9) I like Ukrainian food as it is rich
and varied. 10) Although some traditional
dishes are a bit fatty, in general our
cuisine is rather healthy as it includes
many natural products grown or made
by Ukrainian farmers. 11) And the main
reason why I like our national food is
because it is the most delicious food in the
world!

1) Кожна українська родина має
свої традиції харчування. 2) Проте
кожний прийом їжі має спільні особ
ливості.
3) Отже, сніданок може складатися
із яєчні, каші, бутербродів чи млинців
із чаєм або кавою.
4) Обід — це основна їжа дня. 5) На
обід ми зазвичай їмо суп чи борщ,
м’ясне чи рибне блюдо з гарніром із
картоплі або каші, а також салат.
6) Після цього може бути десерт.
7) Для українців типово їсти багато
на вечерю. 8) Вечеря може складатися
з м’яса, риби чи курки із картоплею
чи кашею.
9) Мені подобається українська
кухня, оскільки вона поживна й різноманітна. 10) Хоча деякі традиційні
страви трохи жирнуваті, але в цілому
наша кухня пропонує досить здорове
харчування, оскільки вона включає
багато натуральних продуктів, вирощених або виготовлених українськими
фермерами. 11) А головна причина,
чому я люблю нашу національну кухню,— це те, що в нас найсмачніша
їжа в світі!
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Variant 5
1. R
 ead the text and mark () the following statements «True» or
«False».
1. True; 2. False; 3. True; 4. True; 5. False; 6. False; 7. True; 8. True; 9. True;
10. True.

2. Complete the text with the correct words from the table.
1. B; 2. D; 3. A; 4. D; 5. A.

3. Comment on the following issues.
People live at different places all over the world.
• Describe your living situation to a friend.
• Explain if you like the place where you are living and mention the
location and the conveniences.
1) We lived in a block of flats but recently we have moved to a comfortable
detached house. 2) I’m very happy because
it is really the house of my dreams. 3) It is
situated just outside our town. 4) But by car
or by bus you can easily get to the centre of
the town. 5) The air is much fresher here
because there is less transport and there
are more plants. 6) Our new house is rather
spacious. 7) There is a wonderful garden
around with lots of flowers and some fruit
trees. 8) There is also a comfortable patio
where we spend a lot of time and have
picnics with friends and relatives. 9) I also
like our neighbours. 10) They are nice and
intelligent people. 11) I am very happy to
live in my new house.

1) Ми мешкали в квартирі у багатоповерхівці, але нещодавно ми переїхали до комфортабельного окремого
будинку. 2) Я дуже радий, тому що це
дійсно дім моєї мрії. 3) Він знаходиться
одразу за містом. 4) Але машиною чи
автобусом можна легко дістатися до
центру міста. 5) Повітря набагато свіжіше, бо там менше транспорту і більше
рослин. 6) Наш будинок досить просторий. 7) Навкруги прекрасний сад,
де багато квітів та кілька фруктових
дерев. 8) Є також комфортабельна відкрита веранда, де ми проводимо багато
часу та збираємося з друзями й родичами на пікніки. 9) Мені також подобаються наші сусіди. 10) Вони гарні
й розумні люди. 11) Я дуже щасливий,
що живу в моєму новому будинку.
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