Завдання на 5 балів
16.

а) behavior, draw, radiator, word, lesson;
б) behavior, draw, lesson, radiator, word;
в) draw, behavior, word, radiator, lesson;
г) lesson, radiator, behavior, word, draw.
17.

3.

Яка цифра йде після цифри 8?
а) two;
б) five;
в) eight;
г) nine.

4.

Серед цих слів загубився мешканець зоопарку, знайди його:
а) a zebra;
б) a businessman;
в) a driver;
г) a doctor.

Знайди правильно побудоване речення:
а) We will be diligent and obedient pupils.
б) Diligent and obedient pupils we will be.
в) We be will diligent and obedient pupils.
г) Diligent we will be and obedient pupils.

Знайди одне зайве слово серед чотирьох запропонованих:
а) a cap;
б) a sweater;
в) a book;
г) a mitten.

Використай 11-у, 9-у та 4-у літери алфавіту для того, щоб скласти
слово. Що у тебе вийшло?
а) try;
б) kid;
в) cat;
г) ice.

20.

2.

5.

У

Завдання на 3 бали
Знайди рядок, у якому літери розставлені правильно за алфавітом:
а) E G F K L M;
б) F M T Y X Z;
в) Q W E R T Y;
г) S T U V W X.

Знайди правильно перекладене слово в одній із чотирьох
запропонованих пар:
а) bad – добрий;
б) magic – теорія;
в) quick – повільний;
г) new – новий.

19.

1.

Поглянь на малюнок і порахуй зірочки на ньому:
а) nine;
б) three;
в) twelve;
г) eleven.

18.

Конкурс з англійської мови
«Гринвіч-2014»
3 клас

Знайди рядок, де слова розміщені в алфавітному порядку:

Яка погода зображена на малюнку:
a) sunny;
б) rainy;
в) cloudy;
г) snowy.

Завдання на 4 бали
11.
6.

а) а pool;
б) a book;
в) an eraser;
г) a notebook.

а) we – was;
б) he – were;
в) they – is;
г) we – were.
7.

Знайди правильно поставлене питання до речення:
They play football every day.
а) Do they play football every day?
б) Does they play football every day?
в) Every day do they play football?
г) Is they play football every day?

8.

Обери слово, яке не належить до шкільного приладдя:
а) a book;
б) a pencil;
в) a line;
г) a plane.

З якого дня починається навчальний тиждень?
а) Monday;
б) Tuesday;
в) Saturday;
г) Sunday.

13.

Тобі треба на автобусну зупинку.
Знайди правильно побудоване питання:
а) How I can get to a bus stop?
б) How can I get to a bus stop?
в) How can I to a bus stop get?
г) How can I to a bus stop get?

14.

Знайди рядок, який містить меню шкільного обіду:
а) winter, holidays, presents;
б) river, picnic, joy;
в) milk, sandwich, banana;
г) tennis, football, swimming.

Обери правильну відповідь на питання:
Is he playing basketball now?
а) No, he is.
б) Yes, he does.
в) No, he doesn’t.
г) No, he isn’t.

10.

12.

Про що йдеться у віршику?
Autumn is yellow,
Winter is white,
Spring is green,
Summer is bright!
а) про пори року;
б) про місяці;
в) про спорт;
г) про дітей.

9.

Що зображено на малюнку?

Знайди правильне співвідношення у парах слів:

15.

Про яке місце йдеться:
There are lions, monkeys, giraffes and many other animals:
а) castle;
б) zoo;
в) factory;
г) garden.

