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ПЕРЕДМОВА 

 

Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського 

етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу матеріалів, які 

складено відповідно робочої програми «Українська мова» (2018 р., ЦПІГ 

ЗДМУ).  

Практикум (Частина І) містить 10 тем згідно тематики аудиторних 

практичних занять. Усі заняття мають типову структуру: граматичні таблиці з 

теми заняття, зразки виконання завдань та  завдання у тестовому форматі. 

Змістова складова  практикума базується на лексико-граматичному матеріалі 

підручника «Українська мова для іноземців» авторів Чистякова А.Б. , 

Селіверстова Л.І., Лагута Т.М. (Харків, 2008 р.) – Уроки 1-10.  

Головна мета практикума – мовний тренінг та перевірка рівня 

сформованості мовних знань, мовних і мовленнєвих навичок, як на етапі 

закріплення лексико-граматичного матеріалу, так і на етапі контролю.  

Електронний варіант практикума може використовуватися під час 

аудиторної роботи іноземців в комп’ютерному класі, паперовий варіант – під 

час позааудиторної роботи іноземних студентів з української мови. 
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ЧАСТИНА І 

ЗАНЯТТЯ № 1-3 

Тема:Простеречення.  

Дієслово: Теперішній час. Минулий час. Дієвідмінювання.  

Уживання прикметників. 

1. СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 

 

Простеречення = S + P (S – cуб’экт та P – предикат) 

S – хто? що? P - що ти робиш? що він робить? що вони роблять? 

 

НАПРИКЛАД: Я пишу. Вони пишуть. Ти пишеш. 

 

2. ДІЄСЛОВО 

Теперішній час 

 ОДНИНА  МНОЖИНА 

я пишу, бачу ми пишемо, бачимо 

ти пишеш, бачиш ви пишете, бачите 

він, вона пише, бачить вони пишуть, бачать 

Минулий час 

 писати 

 

робити 

ч.р. писа + в = писав роби + в = робив 

ж.р. писа + ла = писала роби + ла = робила 

ср. р. писа + ло = писало роби + ло = робило 

мн. писа + ли = писали роби + ли = робили 

 

 

3. ПРИКМЕТНИКИ 

 

ч.р.  

який? 

ж.р.  

яка? 

ср. р.  

яке? 

мн.  

які? 

 

нов +              - ий 

 

нов +                  -а 

 

нов+                      -е 

 

нов +               - і 

син +               -ій син +                  -я син +                     -є син +              - і 
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Варіант 1 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Підручник …. 

А) лежить                         Б) лежать         В) лежиш 

2. Мапа …. 

А) висять                           Б) висишь         В) висить 

 

3. Столи … . 

А) стоять                         Б) стоїш          В) стоїть 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… працював. 

А) студент                       Б) студентка   В) студенти 

 

2.… говорили. 

А) викладач                        Б) викладачі     В) студентка 

 

3.… робив. 

А) тато                             Б) мама             В) батьки 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Праворуч стоїть шафа. 

А) Праворуч стояла шафа.  

Б) Праворуч стояло шафа.  

В) Праворуч стояв шафа. 

 

2. Поряд висить фото. 

А) Поряд висіла фото.  

 Б) Поряд висіло фото.  

В) Поряд висів фото. 

 

3. Ліворуч стоїть стіл. 

А) Ліворуч стояв стіл. 

Б) Ліворуч стояла стіл. 

В) Ліворуч стояло стіл. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робив викладач учора? 
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А) Викладач учора читали.   

Б) Викладач учора читав.  

В) Викладач учора читала. 

 

2. Що робили студенти учора вранці? 

А) Студенти учора вранці читали.  

Б) Студенти учора вранці читають. 

 В) Студенти учора вранці читав. 

 

3. Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писав.  

 Б) Студенти учора ввечері пишуть.  

 В) Студенти учора ввечері писали. 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Це… столиця. 

А) українська    Б) українське     В )український 

2. Це… студент. 

А) українська    Б) українське      В) український 

3. Львів - це… місто. 

А) українське    Б) український    В) українська   

Варіант 2 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберітьдієслово потрібноїформи. 

1. Студент … . 

А) слухаєш             Б) слухає     В) слухають   

 

2.Викладачі …. . 

А) відповідають  Б) відповідає  В) відповідаю 

 

3.Товариші …. 

А) пишуть              Б) пише        В) пишите 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберітьіменникпотрібноїформи. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… запитували. 

А) студент  Б) студентка  В) студенти 

 

2.… стояла. 

А)студент  Б) студенти  В) студентка 

 

3.… лежали. 
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А) книги      Б) олівець          В) книга   

 

Завдання 3. Складіть речення у минуломучасі. 

1. Прямо висить дошка. 

А) Прямо висів дошка.   

Б) Прямо висіли дошка.          

В) Прямо висіла дошка. 

 

2. Поряд висить таблиця. 

А) Поряд висіла таблиця.   

Б) Поряд висів таблиця.   

В) Поряд висіло таблиця. 

 

3. Вона вечеряє. 

А) Вона вечеряла. 

Б) Вона вечеряв.   

В) Вона вечеряли. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минуломучасі. 

1. Що робив брат удома?  

А) Брат удома працює. 

Б) Брат удома працювала.  

В) Брат удома працював. 

 

2. Що робила сестра вдома? 

А) Сестра вдома слухала музику.  

Б) Сестра вдома слухали музику.   

В) Сестра вдома слухав музику. 

 

3. Що робили товарищі вдома? 

А) Товарищі вдома говорять.  

Б) Товарищі вдома говорили. 

В) Товарищі вдома говорила. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Тут живуть… люди. 

А) українські           Б) український   В) українська 

2. Ось … секретар. 

А) новий                  Б) нові                 В) нове 
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3. Там стоїть …  словник. 

А) старий                  Б) стара          В) старе 

Варіант 3 

Завдання 1. Напишіть дієслово в потрібнійформі. 

1. Подруга … . 

А) читає                     Б) читаєш          В ) читаю 

 

2. Комп’ютер …. 

А) стоять                   Б) стоїть           В) стоїш 

 

3. Студентка … . 

А) розумієш                  Б) розуміє           В) розумію 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1. … сидів. 

А) студент                В) мама                    Б) батьки 

 

2. … висіло. 

А) дошка                   Б) дзеркало               В) стіл 

 

3.… слухав. 

А )мама                    Б) студент               В) батьки 

 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Викладач пише. 

А) Викладач писав. 

Б) Викладач писали.    

В) Викладач писало. 

 

2. Студент читає. 

А) Студент читав.    

Б) Студент читали. 

В) Студент читала. 

 

3.Батько працює. 

А) Батько працювали.  

Б) Батько працювала.  

В) Батько працював. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робили студенти  вдень? 
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А) Студенти вдень працювали.  

Б) Студенти вдень працювало. 

В) Студенти вдень працювала.   

2. Щоробив брат удома?  

А) Брат удома працював. 

Б) Брат удома працювала. 

В) Брат удома працює.   

 

3. Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писав. 

Б) Студенти учора ввечері писали. 

В) Студенти учора ввечері пишуть. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Це…  диктант. 

А) складний               Б) складна              В) складне 

 

2. Праворуч … бібліотека. 

А) нове                       Б) нова                    В) нові 

 

3. Ось лежать … документи. 

А) нове                       Б) нові                    В) нова 

 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Сумка … . 

А) висить                           Б) висять          В) висиш 

2. Студентка … . 

А) розумієш                       Б) розуміє          В) розумію 

 

3. Столи … . 

А) стоїш                            Б)стоїть           В) стоять 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

 

1.… повторювали. 

А) студент                     Б) студентка       В) студенти 

 

2.… працював. 

А) студент                   Б) студентка           В) студенти 
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3… говорили 

А) викладач                 Б) студентка              В) викладачі 

 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

 

1. Мама готує. 

А) Мама готували.       Б) Мама готував.     В) Мама готувала 

 

2.  Я снідаю. 

А) Я снідало.                 Б) Я снідав.                В) Я снідали. 

 

3. Він обідає. 

А) Він обідала.               Б) Він обідав.            В) Він обідали. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робили студенти учора вранці? 

А) Студенти учора вранці читають.   

Б) Студенти учора вранці читав.  

В) Студенти учора вранці читали. 

 

2. Що робила сестра вдома? 

А) Сестра вдома слухала музику.  

Б) Сестра вдома слухали музику.  

В) Сестра вдома слухали музику.   

  

3. Що робили студенти  вдень?  

А) Студенти вдень працювала. 

Б) Студенти вдень працювали. 

В) Студенти вдень працювало. 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Ліворуч висить … оголошення. 

А) нове                Б) новий               В) нова              

 

2.Там … вправа. 

А) складні          Б) складна            В) складне 

3.Це… питання. 

А) складні         Б) складне             В) складна 

 

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 
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1. Підручник … . 

А) лежать      Б) лежить   В) лежиш 

 

2. Подруга  … . 

А) читаєш        Б) читає     В) читаю 

 

3. Комп’ютер …. 

А) стоїть        Б) стоять   В) стоїш 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1… сидів. 

А) мама          Б) батьки   В) студент 

2… висіло. 

А)дзеркало     Б) дошка      В) стіл 

3.… робив. 

А)  тато        Б) мама       В) батьки 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Поряд висить фото. 

А) Поряд висів фото.     Б) Поряд висіла фото.  В) Поряд висіло фото. 

2. Ліворуч стоїть стіл. 

А) Ліворуч стояла стіл.  Б) Ліворуч стояв стіл.  В) Ліворуч стояли стіл. 

3. Прямо висить дошка. 

А) Прямо висіла дошка.  Б) Прямо висів дошка.  В) Прямо висіли дошка. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робили студенти  вдень?  

 

А) Студенти вдень працювали. 

Б)Студенти вдень працювала.   

В)Студенти вдень працювало. 

2. Що робили студенти учора вранці? 

А) Студенти учора вранці читали. 

Б) Студенти учора вранці читав. 

В) Студенти учора вранці читають. 
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3. Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писав.   

Б) Студенти учора ввечері писали.   

В) Студенти учора ввечері пишуть. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Це… питання. 

А) складна    Б) складні       В) складне 

 

2. Це… студент. 

А) українське  Б) українська В) український 

 

3. Це… речення. 

А)складна  Б) складний   В)складне   

 

Варіант 6 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1.Студент … . 

А) слухає              Б) слухають  В) слухаєш 

2.Викладачі … . 

А) відповідають  Б) відповідає  В) відповідаю 

3.Столи … . 

А)стоїш              Б) стоять         В) стоїть 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… працював. 

А) студент              Б) студентка   В) студенти 

3.… лежали. 

А) олівець                    Б) книга            В) книги 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Праворуч стоїть шафа. 

А) Праворуч стоялишафа. 

Б) Праворуч стояла шафа. 

В) Праворуч стояв шафа. 

 

2. Поряд висить таблиця. 
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А) Поряд висіло таблиця.  

Б) Поряд висіла таблиця. 

В) Поряд висів таблиця. 

 

3.Вона вечеряє. 

А) Вона вечеряв.   

Б)Вона вечеряли. 

В)Вона вечеряла. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робив брат удома?  

А) Брат удома працював.       Б) Брат удома працювала.     В) Брат удома працює.   

2. Що робила сестра вдома? 

А) Сестра вдома слухали музику. Б) Сестра вдома слухала музику.   В) Сестра вдома слухав 

музику. 

3. Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писали. Б) Студенти учора ввечері писав.  В) Студенти учора 

ввечері пишуть. 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Який… студент. 

А) гарний                Б)гарна                В) гарні 

 

2. Там стоїть …  словник. 

А) стара                 Б) старий              В) старе 

 

3. Яка … подруга. 

А) гарний                Б) гарні                  В) гарна   

 

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Студентка … . 

А) розумієш   Б) розумію    В) розуміє 

2. Підручник … . 

А) лежить   Б) лежать  В) лежиш 

3. Мапа … . 

А) висять           Б) висить      В) висиш 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 
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ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… працював. 

А) студент    Б) студентка  В) студенти 

2.… лежали. 

А) книги          Б) книга            В) олівець 

3… слухав. 

А) мама           Б) батьки         В) студент 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Батько працює. 

А) Батько працював. 

Б) Батько працювала.   

В) Батько працювали. 

 

2.Студент читає. 

А) Студент читав. 

Б) Студент читала.   

В) Студент читали. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робили студенти  вдень?  

А) Студенти вдень працювала.    

Б) Студенти вдень працювало.  

В)  Студенти вдень працювали. 

 

2. Що робила сестра вдома? 

А) Сестра вдома слухала музику.  

Б)Сестра вдома слухали музику.    

В) Сестра вдома слухали музику. 

 

3.Що робили студенти  вдень?  

А)Студенти вдень працювали. 

Б)Студенти вдень працювало. 

В)Студенти вдень працювала. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Це …  диктант. 

А) складний              Б) складне     В) складна 

 

2. Ось лежать … документи. 

А) нова                         Б) нове           В)нові 
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3. Яке …  кафе. 

А) гарне                         Б) гарна         В) гарні 

 

Варіант 8 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Столи … . 

А) стоять          Б) стоїш         В) стоїть 

 

2. Студент … . 

А) слухають           Б) слухає       В) слухаєш    

 

3. Викладачі ….  

А) відповідають    Б) відповідає     В) відповідаю 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… повторювали. 

А) дівчина      Б) мама      В) студенти 

2… висіло. 

А) дошка      Б) дзеркало     В) стіл 

3.… робив. 

А) тато       Б) мама          В) батьки 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Сестра відпочиває. 

А) Сестра відпочивав.   Б) Сестра відпочивала.     В) Сестра відпочивало. 

2.  Я снідаю. 

А) Я снідало.        Б) Я снідав.      В) Я снідали. 

3. Він обідає. 

А) Він обідала.                Б) Він обідав.                     В) Він обідали. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робили студенти учора вранці? 

А) Студенти учора вранці читали. 

Б) Студенти учора вранці читають.   

В) Студенти учора вранці читав. 

 

2. Що робив брат удома?  

А) Брат удома працював.   
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Б) Брат удома працює.  

В) Брат удома працювала. 

3. Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писали.   

Б) Студенти учора ввечері писав.      

В) Студенти учора ввечері пишуть. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Які …  дівчата. 

А)  гарний          Б) гарна        В) гарні 

2. Там … вправа. 

А) складна         Б) складні    В) складне 

3. Це … питання. 

А) складне         Б) складна   В) складні    

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Комп’ютер … . 

А) стоять     Б) стоїть    В) стоїш 

2. Студентка … . 

А) розуміє     Б) розумієш   В) розумію 

3. Столи … . 

А) стоять     Б) стоїш        В) стоїть 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… працював. 

А) студент       Б) студентка   В) студенти 

2.… стояла. 

А) студент     Б) студентка      В) студенти 

3.… лежали. 

А) книга             Б) книги             В) олівець 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Праворуч стоїтьшафа. 

А) Праворуч стояв шафа. 

Б) Праворуч стояла шафа.  

В) Праворуч стояли шафа. 
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2. Поряд висить таблиця. 

А) Поряд висіла таблиця. 

Б) Поряд висіло таблиця.  

В) Поряд висів таблиця. 

 

3.Вона вечеряє. 

А) Вона вечеряла. 

Б) Вона вечеряв.   

В) Вона вечеряли. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робив викладач учора? 

А) Викладач учора читав. 

Б) Викладач учора читала. 

В) Викладач учора читали. 

 

2. Що робили студенти учора вранці? 

А) Студенти учора вранці читали. 

Б) Студенти учора вранці читають.   

В) Студенти учора вранці читав. 

 

3. Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писав. 

Б) Студенти учора ввечері писали.  

В) Студенти учора ввечері пишуть. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Це … столиця. 

А) українська                      Б) українське       В) український 

 

2. Це … студент. 

А)  українське                    Б) українська         В) український 

3. Це … питання. 

А) складна                         Б) складні               В) складне 

 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Студент … . 

А) слухають              Б) слухає         В) слухаєш      

 

2. Столи … . 

А) стоять                  Б) стоїш       В) стоїть 
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3. Подруга  …. 

А) читаю                     Б) читає       В) читаєш 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… запитували. 

А) студент                     Б) студенти      В) студентка 

 

2.… стояла. 

А) студентка                  Б) студент     В) студенти    

 

3.… лежали. 

А) книга                             Б) книги        В) олівець 

 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Прямо висить дошка. 

А) Прямо висіла дошка. 

Б) Прямо висіли дошка. 

В) Прямо висівдошка. 

 

2. Порядвисить фото. 

А) Поряд висів фото.    

Б) Поряд висіло фото. 

В) Поряд висіла фото. 

 

3. Ліворучстоїтьстіл. 

А) Ліворуч стояла стіл.     

Б) Ліворуч стоялистіл.  

В) Ліворуч стоявстіл. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робив брат удома?  

А) Брат удома працював.                   Б) Брат удома працює.               В) Брат удома 

працювала. 

2. Що робив викладач учора? 

А) Викладач учора читали.                Б)Викладач учора читала. В) Викладач учора 

читав. 

3. Що робили студенти учора вранці? 

А) Студенти учора вранці читали.      Б) Студенти учора вранці читають. 

В) Студенти учора вранці читав. 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 
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1.Тут живуть… люди. 

А) українські                    Б) українська                    В) український 

 

2.Які …  дівчата. 

А)  гарний                        Б) гарна                            В) гарні 

 

3.Там стоїть …  словник. 

А) старий                         Б) стара                          В) старе 

 

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Сумка … . 

А) висять                      Б) висить                    В) висиш 

2. Комп’ютер … . 

А) стоїть                     Б) стоїш                     В) стоять        

3. Студентка … . 

А) розумієш                  Б) розумію                В) розуміє 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК : … читав. - Студент читав. 

1… сидів. 

А) студент               Б) батьки         В) мама   

 

2… висіло. 

А) дошка                      Б) дзеркало       В) стіл 

 

3.… стояла. 

А) студент                   Б) студенти    В) студентка 

 

Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Мама готує. 

А) Мама готував.                     Б) Мама готували.           В) Мама готувала. 

 

2. Я снідаю. 

А) Я снідало.                              Б) Я снідав.                        В) Я снідали. 

 

3. Батько працює. 

А) Батько працювала.    Б) Батько працювали. В) Батько працював. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робили студенти  вдень?  

А) Студенти вдень працювали.  
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Б) Студенти вдень працювала. 

В) Студенти вдень працювало. 

 

2. Що робив брат удома?  

А) Брат удома працює. 

Б) Брат удома працювала. 

В) Брат удома працював. 

 

3. Щоробилистудентиучораввечері? 

А) Студенти учора ввечері писали. 

Б) Студенти учора ввечері писав.         

В) Студенти учора ввечері пишуть. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Це…  диктант. 

А) складна       Б) складний          В) складне 

 

2. Праворуч … бібліотека. 

А) нова             Б) нове                  В) нові 

 

3. Яке …  кафе. 

А) гарне              Б) гарна              В) гарні 

 

Варіант 12 

Завдання 1. Складіть просте речення. Виберіть дієслово потрібної форми. 

1. Студентка … . 

А) розуміє                   Б) розумієш           В) розумію 

 

2. Столи … . 

А) стоїш                     Б )стоять               В) стоїть 

 

3. Викладачі …. 

А) відповідає              Б) відповідають     В ) відповідаю 

 

Завдання 2. Складіть просте речення. Виберіть іменник потрібної форми. 

ЗРАЗОК :  … читав. - Студент читав. 

1.… повторювали. 

А) студент       Б) студентка          В) студенти 

 

2.… працював. 

А) студент         Б) студентка      В) студенти 

 

3.… лежали. 

А) книга             Б) книги                В) олівець 
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Завдання 3. Складіть речення у минулому часі. 

1. Він   обідає. 

А) Він обідав.               Б) Він обідали.                       В) Він обідала.   

 

2. Викладач пише. 

А) Викладач писали.     Б) Викладач писало.              В) Викладач писав. 

 

3. Студент читає. 

А) Студент читала.     Б) Студент читав.             В) Студент читали. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання у минулому часі. 

1. Що робив брат удома?  

А) Брат удома працювала.  Б) Брат удома працює.   В) Брат удома працював. 

 

2.Що робили студенти учора ввечері? 

А) Студенти учора ввечері писали.  Б) Студенти учора ввечері пишуть. В) Студенти учора 

ввечері писав. 

 

3. Що робили студенти  вдень?  

А) Студенти вдень працювала.     Б) Студенти вдень працювали.    В) Студенти вдень 

працювало. 

 

Завдання 5. Виберіть правильну форму прикметника. 

1. Які…  дівчата. 

А)гарний              Б) гарна       В) гарні 

 

2. Там … вправа. 

А) складна             Б) складні    В) складне 

 

3. Це… питання. 

А) складна              Б) складне   В) складні   

ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема: Вживання дієслів в минулому часі.  

Вживання дієслів в майбутньому часі (проста і складна форми). 

Прості порядкові числівники.  

Уживання складних речень зі словами чий, чия, чиє, чиї, що. 

1. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ  МИНУЛОГО ЧАСУ 

 

 лежати сидіти 

ч.р. лежа + в = лежав сиді + в = сидів 

ж.р. лежа + ла = лежала сиді + ла = сиділа 
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ср. р. лежа + ло = лежало сиді+ ло = сиділо 

мн. лежа + ли = лежали сиді + ли = сиділи 

 

 

 

2. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ 

ОДНИНА 

І ос.   (я)працюватиму                                    буду працювати 

ІІ ос. (ти)працюватимеш                                буду працювати 

ІІІ ос.(він, вона, 

  воно)працюватиме                                  буде працювати 

МНОЖИНА 

І ос. (ми) працюватимемо                              будемо  працювати 

ІІ ос.(ви) працюватимете                              будете працювати 

ІІІ ос. (вони) працюватимуть                        будуть працювати 

 

 

3. ПРОСТІ ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ 

 

скільки? який? яка? яке? які? 

1 перший перша перше перші 

2 другий друга друге другі 

3 третій третя третє треті 

4 четвертий четверта четверте четверті 

5 п’ятий п’ята п’яте п’яті 

6 шостий шоста шосте шості 

7 сьомий сьома сьоме сьомі 

8 восьмий восьма восьме восьмі 

9 дев’ятий дев’ята дев’яте дев’яті 

10 десятий десята десяте десяті 

 

4. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ  

ЗІ СЛОВАМИ ЧИЙ, ЧИЯ, ЧИЄ, ЧИЇ 

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

 

1. Мама знає. Його ручка лежить 

там. 

 

2. Студентка знала. Її олівець  

лежить ліворуч. 

 

1. Мама знає, чия  ручка лежить там. 

 

2. Студентка знала, чий олівець  

лежить ліворуч. 

 

 

5. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ  

ЗІ СЛОВОМ ЩО 

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

  



24 
 

1. Мама знає. Донька спить. 

 

2. Студентка знала. Її олівець  лежить 

ліворуч. 

1. Мама знає, що донька спить. 

 

2. Студентка знала, що її олівець  

лежить ліворуч. 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

 

1. Студентка … ввечері. 

А) писав  Б) пише  В) писала 

 

2. Брат … учора. 

А) працює            Б) працював              В) працювала 

 

3. Підручники …  ліворуч. 

А) лежало  Б) лежали   В) лежать 

 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це (10) лікарня. 

А) десятий  Б) десяті  В) десята 

 

2. Це (4) група. 

А)четвертий            Б) четверта  В) четверте 

 

3. Це (9) аудиторія. 

А) дев’ятий  Б) дев’ята  В) дев’яте 

 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1. Сьогодні ми пишемо. 

А) Завтра ми теж будемо писати.       Б) Завтра ми теж буду писати. В) Завтра ми теж 

будуть писати. 

 

2. Сьогодні він читає. 

А) Завтра він теж будуть читати.        Б) Завтра він теж буду читати. В) Завтра він теж 

буде читати. 

 

3. Сьогодні вона пише. 

А) Завтра вона теж будеш писати.     Б) Завтра вона теж буде писати.  В) Завтра вона 

теж буду писати. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 
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1. Що Ви робитимете завтра? 

А) Завтра я відпочиватиму. Б) Завтра я відпочиватимеш. В) Завтра я 

відпочиватимуть. 

 

2. Що ти робитимеш уранці? 

А) Уранці я відпочиватиме.   Б) Уранці я відпочиватиму.     В) Уранці я будуть 

відпочиватимуть. 

 

3. Що він робитиме вдень.? 

А) Вдень він читатиму.                   Б) Вдень він читатимеш.               В)  Вдень він читатиме. 

Завдання 5. Складіть речення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1.Сьогодні вона пише. 

А) Потім вона буде писати. Б) Потім вона буду писати.         В) Потімвона будеш 

писати. 

 

2.Зараз ця таблиця висить тут. 

А) Потім вона буду висіти тут.      Б) Потім вона будеш висіти тут.    В) Потім вона буде 

висіти тут. 

3.Зараз ми пишемо. 

А) Потім ми будуть писати.            Б) Потім ми будемо писати.          В) Потім ми буду 

писати. 

 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що Ви будете робити завтра?  

А) будеш читати  Б) буду читати  В) будуть читати 

 

2. Що він робитиме завтра? 

А) будеш перекладати       Б) будуть перекладати         В) буде перекладати    

 

3. Що ти будеш робити завтра? 

А) будеш відпочивати                  Б) буду відпочивати      В) будуть відпочивати 

 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Викладач  знає. Його підручник лежить ліворуч. 

 

А) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч 

2.Секретар не знає. Наш товариш працює там. 
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Б)  Секретар не знає, чий наш товариш працює там. 

А) Секретар не знає, який наш товариш працює там. 

В) Секретар не знає, що наш товариш працює там. 

 

3. Бібліотекар запитує. ЇЇ книжка лежить тут. 

А) Бібліотекар запитує, чия її книжка лежить тут. 

Б) Бібліотекар запитує, чия книжка лежить тут. 

В) Бібліотекар запитує, що чия книжка лежить тут. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чий підручник лежить тут? 

А) мiй          Б) моя                        В) моє 

 

2.Чия книжка лежить там? 

А) мiй             Б) моє                      В) моя 

 

3.Чия сумка висить праворуч? 

А) мiй            Б) моя           В) моє 

 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви робили вчора ? 

А) читав   Б) читаю   В) читатиму 

2.Що Ви робитимете завтра? 

А) повторював  Б) повторюватиму  В) повторюю 

3.Що ваш товариш робив вранці? 

А) снiдала               Б) снiдали                              В) снiдав  

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму(буду читати). 

1. Зараз я пишу, потім я теж … 

А) писатиму    Б) писатимеш   В) писатимуть 

2. Зараз ти слухаєш, потім ти теж… 

А) слухатиму              Б) слухатимеш   В) слухатимуть 

3. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватиму                       Б) повторюватимеш             В) повторюватиме 

  

Варіант 2 
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Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

1.Секретар … уважно. 

А) слухали  Б) слухає  В)слухав 

 

2.Оголошення… праворуч. 

А) висіло  Б) висів  В) висить 

 

3.Декан … . 

А) відповідав  Б) відповідали В) відповідає 

 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це  (3) кімната. 

А) третій  Б) треті  В) третя 

2. Це (2) сторінка. 

А) другий  Б) друга                    В) друге 

3. Це (7) заняття. 

А) сьомий  Б) сьоме  В) сьомі 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1.Сьогодні іноземний студент перекладає. 

А) Завтра він теж буде перекладати. Б) Завтра він теж буду перекладати. 

В) Завтра він теж будуть перекладати. 

 

2. Сьогодні моя сестра готує. 

А) Завтра вона теж буду готувати.          Б) Завтра вона теж буде готувати. 

В) Завтра вона теж будуть готувати. 

 

3. Сьогодні цей магазин працює. 

А) Завтра він теж буду працювати.         Б) Завтра він теж будуть працювати.   

В) Завтра він теж буде працювати.          

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що вона робитиме ввечері? 

А) Вона ввечері  спатиме.               Б) Вона ввечері спатиму. В) Вона ввечері спатимуть. 

2. Що вони робитимуть завтра? 

А) Завтра вони навчатимуся. Б) Завтра вони навчатиметеся. В) Завтра вони 

навчатимуться. 
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3. Що ми робимо зараз? 

А) Зараз ми читаю.              Б) Зараз ми читаємо.                                 В) Зараз ми 

читали. 

Завдання 5. Складітьречення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1. Сьогодні моя сестра готує. 

А) Потім вона буду готувати. Б) Потім вона буде готувати.     В) Потім вона будеш 

готувати. 

2. Сьогодні цей магазин працює. 

А) Потім він буду працювати. Б) Потім він буде працювати. В) Потім він будеш 

працювати. 

3. Сьогодні він читає. 

А) Завтра він будуть читати. Б) Завтра він буду читати.    В) Завтра він буде читати. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що ви робитимете потім? 

А) Потім я писатиму.  Б) Потім я писатимеш.  В) Потім я писатиме. 

2. Що вона буде робити завтра? 

А) Завтра вона буду готувати.      Б) Завтра вона буде готувати.   В) Завтра вона будеш 

готувати. 

3. Що ми будемо робити потім? 

А) Потім ми будуть вечеряти.      Б) Потім ми будеш вечеряти.    В) Потім ми будемо 

вечеряти.  

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Сестра говорить. Їхня подруга готує. 

А) Сестра говорить, що чия подруга готує.   

Б) Сестра говорить, подруга готує.     

В) Сестра говорить, чия подруга готує. 

 

2. Декан відповідає .Ті  комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає, які   комп’ютери стоятимуть там.      

Б)Декан відповідає, що які   комп’ютери стоятимуть там.         

В) Декан відповідає , які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

 

3. Брат знає. Цей товариш житиме тут. 

А) Брат знає, товариш житиме тут. 

Б) Брат знає, що цей товариш житиме тут. 

В) Брат знає, який цей товариш житиме тут. 
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Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чия сумка висить ліворуч? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

2. Чий олівець лежав тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

3. Чия ручка лежала тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ваш товариш робити ввечері? 

А) вечерятиме                 Б) вечерятимеш                    В) вечерятиму 

2. Що ваша подруга робила вдень? 

А) пише    Б) писала                                В) писав 

3. Що ваша подруга робитиме  ввечері? 

А) відпочиватимеш             Б) відпочиватиме            В) відпочиватимуть 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму(буду читати). 

1. Зараз вона говорить, потім вона теж… 

А) говоритиму   Б) говоритиме  В) говоритимуть 

2. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватимеш  Б) повторюватиме  В) повторюватиму 

3. Зараз вони працюють, потім вони теж … 

А) працюватиме   Б) працюватиму  В) працюватимуть 

Варіант 3 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

1. Перекладач … . 

А) розуміє   Б) розумів   В) розуміли 

2. Комп’ютери … добре.  

А) працювали                          Б) працював   В) працювала 

3. Товариші … разом. 

А) снідала   Б) снідав   В) снідали 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 
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1. Це (8) вправа. 

А) восьмий   Б) восьма   В) восьме 

2. Це (6) гуртожиток. 

А) шоста   Б) шосте   В) шостий 

3. Це (4) группа. 

А) четвертий                          Б) четверта  В) четверте 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1. Сьогодні ми навчаємося. 

А) Завтра ми теж буду  навчатися. 

Б) Завтра ми теж будуть навчатися. 

В) Завтра ми теж будемо навчатися.  

 

2. Сьогодні  викладач пояснює. 

А) Завтра він теж буде пояснювати. 

Б) Завтра він теж будуть пояснювати. 

В) Завтра він теж буду пояснювати. 

3.Сьогодні студенти відповідають.  

А) Завтра вони теж буде відповідати. 

Б) Завтра вони теж буду відповідати. 

В) Завтра вони теж будуть відповідати. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ми робитимемо  зараз? 

А) Зараз ми читатимуть. Б) Зараз ми читатимеш.  В) Зараз ми читатимемо. 

2. Що студент робитиме завтра? 

А) Завтра студент буду навчатимуться.    Б) Завтра студент навчатиметься.        

В) Завтра студент будуть навчатимешся. 

3. Що секретар робитиме потім? 

А) Потім секретар писатиме. Б) Потім секретар писатиму.      В) Потім секретар 

писатимуть. 

Завдання 5. Складіть речення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1. Сьогодні іноземний студент перекладає. 
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А) Потім він буду перекладати. Б) Потім він будеш перекладати.      В) Потім він буде 

перекладати. 

2. Сьогодні стілець стоїть ліворуч. 

А) Потім він буде стояти ліворуч.         Б) Потім він буду стояти ліворуч.      В) Потім він 

будеш стояти ліворуч. 

3. Зараз нове оголошення  висить праворуч. 

А) Потім воно буду висіти.          Б) Потім воно будемо висіти.           В) Потім воно буде 

висіти. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1.Що вони будуть робити завтра? 

А) Вони буде поснювати завтра.        Б) Вони будуть пояснювати завтра.          

В) Вони будеш пояснювати завтра. 

2.Що ти робитимеш завтра?  

А) Ти завтра працюватиме.               Б) Ти завтра працюватимеш.            

В) Ти завтра працюватиму. 

3. Що ми будемо робити потім? 

А) Потім ми будуть вечеряти.       Б) Потім ми будеш вечеряти.        

В) Потім ми будемо вечеряти.    

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Студенти знають. Викладач пояснюватиме потім. 

А) Студенти знають, який викладач пояснюватиме потім. 

Б) Студенти знають, що викладач пояснюватиме потім. 

В) Студенти знають, що який викладач пояснюватиме потім. 

 

2. Оксана знала. Марія буде читати. 

А) Оксана знала, Марія буде читати. 

Б) Оксана знала, що Марія буде читати. 

В) Оксана знала, яка Марія буде читати. 

 

3. Брат знає. Цей товариш житиме тут. 

А) Брат знає, який цей товариш житиме тут. 

Б) Брат знає, що цей товариш житиме тут. 

В) Брат знає, товариш житиме тут. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чиї зошити лежали там? 
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А) твої    Б) його                          В) мiй  

2. Чий викладач стоїть там? 

А) твої             Б) мiй                           В) нашi 

3. Чиї журнали лежали там? 

А) твої  Б) мiй   В) наша 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви робили вчора? 

А) слухаю  Б) слухав  В) слухатиму 

2. Що вони будуть робити завтра?  

А) запитуватиме  Б) запитуватиму      В) запитуватимуть 

3. Що викладач робив учора?  

А) працював  Б) працювали             В) працюватиме 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз подруга готує, потім вона теж… 

А) готуватиму                                Б) готуватимуть  В) готуватиме   

2. Зараз товариші відпочивають,потім вони теж… 

А) вiдпочиватимуть              Б) вiдпочиватиме             В) вiдпочиватиму 

3. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватимеш  Б) повторюватиму             В) повторюватиме 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

 

1.Товариші … разом. 

А) снідали             Б) снідала           В)снідав 

 

2.Декан …. 

А) відповідала             Б) відповідав           В)відповідає 

 

3.Підручники …  ліворуч. 

А) лежало               Б) лежали                В) лежать 

 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 
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1. Це (8) вправа. 

А) восьмий         Б) восьма         В) восьме 

2. Це (2) сторінка. 

А) другий     Б)друге             В) друга 

3. Це (7) заняття. 

А) сьомі               Б) сьоме      В) сьомий    

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1, Сьогодні Ахмед сидить поруч. 

А) Завтра він теж буде сидіти поруч. 

Б) Завтра він теж будуть сидіти поруч. 

В) Завтра він теж буду сидіти поруч. 

 

2. Сьогодні вона пише. 

А) Завтра вона теж буду писати.     Б) Завтра вона теж будеш писати.            

В) Завтра вона теж буде писати. 

3. Сьогодні цей магазин працює. 

А) Завтра він теж буду працювати.      Б) Завтра він теж буде працювати.        

В) Завтра він теж будуть працбвати. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ми робимо зараз? 

А) Зараз ми читаю   Б) Зараз ми читали  В) Зараз ми читаємо 

2. Що вона робитиме ввечері? 

А) Вона ввечері спатиму.         Б) Вона ввечері  спатиме. В)Вона ввечері спатимуть. 

3. Що Ви робитимете завтра? 

А) Завтра я відпочиватиму.   Б)Завтра я відпочиватимеш.    В)Завтра я відпочиватимуть. 

Завдання 5. Складітьречення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1, Сьогодні ми відпочиваємо тут. 

А) Потім ми будуть відпочивати тут. 

Б) Потім ми будемо відпочивати тут. 

В) Потім ми буде відпочивати тут. 

 

2.Сьогодні іноземний студент перекладає. 

А) Потім він буду перекладати. 
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Б) Потім він будеш перекладати. 

В) Потім він буде перекладати.   

 

3.Зараз ми пишемо. 

А) Потім ми будемо писати.      Б) Потім ми будуть писати.       В) Потім ми буду писати. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що ми будемо робити потім? 

А) Потім ми будуть вечеряти. Б) Потім ми будеш вечеряти. В) Потім ми будемо 

вечеряти. 

2. Що ви робитимете потім? 

А) Потім я писатиму.              Б) Потім я писатимеш.                В) Потім я писатиме. 

3. Що вони будуть робити завтра? 

А) Вони буде пояснювати завтра.  Б) Вони будуть пояснювати завтра.   В) Вони будеш 

пояснювати завтра. 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Сестра говорить. Їхня подруга готує. 

А) Сестра говорить, що чия подруга готує. 

Б) Сестра говорить, подруга готує. 

В) Сестра говорить, чия подруга готує. 

 

2. Декан відповідає .Ті  комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає , що які   комп’ютери стоятимуть там. 

Б) Декан відповідає , які   комп’ютери стоятимуть там. 

В) Декан відповідає , які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

 

2. Викладач  знає. Його підручник лежить ліворуч. 

 

А) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1. Чий стілець стоїть прямо? 

А) мiй   Б) нашi  В) твої 

2. Чий викладач стоїть там? 

А) твої  Б) мiй   В) нашi 

3. Чия ручка лежала тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 
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1. Що викладач робитиме завтра? 

А) відпочиватиме Б) відпочиватимуть          В) відпочиватиму 

2. Що ви робили вчора? 

А) слухатиму             Б) слухав            В) слухаю    

3. Що ваш товариш робитиме ввечері? 

А) вечерятиму Б) вечерятимеш           В) вечерятиме 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз вона говорить, потім вона теж… 

А) говоритиме  Б) говоритиму  В) говоритимуть 

2. Зараз подруга готує, потім вона теж… 

А) готуватимуть  Б) готуватиме  В) готуватиму 

3. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватиме  Б) повторюватимеш           В) повторюватиму 

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

 

1. Студентка … ввечері. 

А) пише   Б) писав   В) писала 

2. Оголошення … праворуч. 

А) висіло   Б) висів   В) висить 

3. Комп’ютери … добре.  

А) працював   Б) працювали  В) працювала 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це (10) лікарня. 

А) десята   Б) десятий   В) десяті 

2. Це (4) група. 

А) четвертий                        Б) четверта   В) четверте 

3. Це (7) заняття. 

А) сьомий   Б) сьомі   В) сьоме 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1.Сьогодні іноземний студент перекладає. 
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А) Завтра він теж буду перекладати. 

Б) Завтра він теж будуть перекладати. 

В) Завтра він теж буде перекладати. 

 

2. Сьогодні він читає. 

А) Завтра він теж буде читати.        Б) Завтра він теж будуть читати. 

В) Завтра він теж буду читати. 

3.Сьогодні вона пише. 

А) Завтра вона теж буду писати.        Б) Завтра вона теж буде писати.   

В) Завтра вона теж будеш писати. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви робитимете завтра? 

А) Завтра я відпочиватиму. Б) Завтра я буде відпочиватимеш.      В) Завтра я будуть 

відпочиватимуть. 

2. Що ти робитимеш уранці? 

А) Уранці я відпочиватиме.           Б) Уранці я відпочиватиму.    В) Уранці я будуть 

відпочиватимуть. 

3. Що ми робимо зараз? 

А) Зараз ми читаємо  Б) Зараз ми читаю.                   В) Зараз ми читали. 

Завдання 5. Складітьречення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1. Сьогодні вона пише. 

А) Потім вона буду писати.       Б) Потім вона будеш писати.        В) Потім вона буде 

писати. 

2.Зараз ця таблиця висить тут. 

А) Потім вона буду висіти тут. Б) Потім вона буде висіти тут.      В) Потім вона будеш 

висіти тут. 

3. Зараз ми пишемо. 

А) Потім ми будуть писати.            Б) Потім ми буду писати.                  В)Потім ми будемо 

писати. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що Ви будете робить завтра?  

А) будеш читати  Б) будуть читати   В) буду читати 

2. Що ви робитимете потім? 

А) Потім я писатиму. Б) Потім я писатимеш.  В) Потім я писатиме. 
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3. Що ти будеш робити завтра? 

А) буду відпочивати            Б) будуть відпочивати                  В) будеш відпочивати 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Викладач  знає. Його підручник лежить ліворуч. 

А) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

 

2. Бібліотекар запитує. ЇЇ книжка лежить тут. 

А) Бібліотекар запитує, що чия книжка лежить тут. 

Б) Бібліотекар запитує, чия її книжка лежить тут. 

В) Бібліотекар запитує, чия книжка лежить тут. 

 

3. Сестра говорить. Їхня подруга готує. 

А) Сестра говорить, що чия подруга готує. 

Б) Сестра говорить, чия подруга готує. 

В) Сестра говорить, подруга готує. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чия ручка лежала тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

2.Чия книжка лежить там? 

А)мiй   Б) моє                        В) моя 

3.Чия сумка висить праворуч? 

А)мiй   Б) моя   В) моє 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ваша подруга робитиме  ввечері? 

А) відпочиватимеш  Б) відпочиватимуть  В) відпочиватиме 

2. Що Ви робитимете завтра? 

А) повторюватиму  Б) повторював  В) повторюю 

3. Що ваш товариш робив вранці? 

А) снiдали   Б) снiдав   В) снiдала 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз я пишу, потім я теж … 

А) писатиму   Б) писатимуть                     В) писатимеш 



38 
 

2. Зараз ти слухаєш, потім ти теж… 

А) слухатиму   Б) слухатимеш  В) слухатимуть 

3. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватимеш Б) повторюватиму  В) повторюватиме 

Варіант 6 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. - Студент читав уранці. 

1. Секретар … уважно. 

А) слухає                                 Б) слухав  В) слухали   

2. Оголошення … праворуч. 

А) висів                          Б) висіло  В) висить 

3. Декан … . 

А) відповідав              Б) відповідали В) відповідає 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це  (3) кімната. 

А) третій  Б) третя      В) треті 

2. Це (6) гуртожиток. 

А) шоста  Б) шостий                   В) шосте  

3. Це (7) заняття. 

А) сьоме  Б) сьомі                         В) сьомий 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1.Сьогодні моя сестра готує 

А) Завтра вона теж буду готувати.   

Б) Завтра вона теж буде готувати 

В) Завтра вона теж будуть готувати. 

 

2.Сьогодні цей магазин працює. 

А) Завтра він теж буде працювати.   

Б) Завтра він теж буду працюваати. 

В) Завтра він теж будуть працювати. 

 

3.Сьогодні вона пише. 

А) Завтра вона теж буду писати. 

Б) Завтра вона теж буде писати.   

В) Завтра вона теж будеш писати. 
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Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Що вона робитиме ввечері? 

А) Вона ввечері спатиму.  

Б) Вона ввечері спатимуть. 

В) Вона ввечері  спатиме.  

 

2.Що вони робитимуть завтра? 

А) Завтра вони навчатимуться.  

Б) Завтра вони навчатимуся. 

В) Завтра вони навчатиметеся. 

 

3. Що ти робитимеш уранці? 

А) Уранці я будуть відпочиватимуть. 

Б) Уранці я відпочиватиме. 

В)Уранці я відпочиватиму. 

   

Завдання 5. Складіть речення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1.Сьогодні моя сестра готує. 

А) Потім вона буду готувати. 

Б) Потім вона будеш готувати. 

В) Потім вона буде готувати. 

  

2.Сьогодні іноземний студент перекладає. 

А) Потім він буде перекладати.   

Б) Потім він буду перекладати. 

В) Потім він будеш перекладати. 

 

3. Зараз ми пишемо. 

А) Потім ми буду писати. 

Б) Потім ми будуть писати. 

В) Потім ми будемо писати. 

   

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що ви робитимете потім? 

А) Потім я писатиму.  Б) Потім я писатимеш.           В) Потім я писатиме. 

2. Що він робитиме завтра? 

А) будеш перекладати                      Б) буде перекладати         В) будуть перекладати 
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3.Що ти будеш робити завтра?(відпочивати). 

А) буду відпочивати  Б) будуть відпочивати               В) будеш відпочивати   

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1.Сестра говорить. Їхня подруга готує. 

А) Сестра говорить, що чия подруга готує.   

Б) Сестра говорить, подруга готує. 

В) Сестра говорить, чия подруга готує. 

 

2.Декан відповідає .Ті  комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає , що які   комп’ютери стоятимуть там. 

Б) Декан відповідає, які   комп’ютери стоятимуть там. 

В) Декан відповідає, які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

3.Брат знає. Цей товариш житиме тут. 

А) Брат знає, який цей товариш житиме тут. 

Б) Брат знає, що цей товариш житиме тут. 

В) Брат знає, товариш житиме тут. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чиї зошити лежали там? 

А)мiй   Б) твої   В) його 

2.Чия сумка висить ліворуч? 

А) моя                         Б) мiй                         В) моє 

3.Чий олівець лежав тут? 

А) мiй   Б) моя    В) моє 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви робили вчора? 

А) читаю  Б) читатиму                    В) читав 

2. Що ваш товариш робитиме ввечері? 

А) вечерятиме Б) вечерятиму        В) вечерятимеш 

3. Що ваша подруга робила вдень? 

А) пише                      Б) писала          В) писав 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму(буду читати). 

1. Зараз подруга готує, потім вона теж… 

А) готуватимуть  Б) готуватиму   В) готовутиме 
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2. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватиме  Б) повторюватимеш            В) повторюватиму 

3. Зараз вони працюють, потім вони теж … 

А) працюватиме  Б) працюватимуть               В) працюватиму 

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

1. Перекладач … . 

А) розуміє                             Б) розумів  В)розуміли 

2. Комп’ютери (працювати) добре.  

А) працювали  Б)працював  В) працювала 

3. Підручники … ліворуч. 

А) лежало   Б)лежать  В) лежали 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це (8) вправа. 

А) восьмий   Б) восьма   В) восьме 

2. Це (6) гуртожиток. 

А) шоста   Б) шосте   В) шостий 

3. Це (2) сторінка. 

А) другий   Б) друга   В) друге 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1.Сьогодні ми навчаємося. 

А) Завтра ми теж будемо навчатися. 

Б) Завтра ми теж будуть навчатися. 

В) Завтра ми теж буду  навчатися. 

 

2.Сьогодні  викладач пояснює. 

А) Завтра він теж буде пояснювати. 

Б) Завтра він теж буду пояснювати.   

В) Завтра він теж будуть пояснювати. 

 

3. Сьогодні студенти відповідають.  

А) Завтра вони теж буде відповідати.   

Б) Завтра вони теж буду відповідати. 

В) Завтра вони теж будуть відповідати. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 
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1. Що ми робитимемо  зараз? 

А) Зараз ми читатимуть. Б) Зараз ми читатимемо.       В) Зараз ми  читатимеш. 

2.Що студент робитиме завтра? 

А) Завтра студент навчатиметься.   

Б) Завтра студент буду навчатимуться. 

В) Завтра студент будуть навчатимешся. 

 

3.Що ти робитимеш уранці? 

А) Уранці я відпочиватиме. 

Б) Уранці я відпочиватиму.    

В) Уранці я будуть відпочиватимуть. 

 

Завдання 5. Складітьречення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1.Сьогодні іноземний студент перекладає. 

А) Потім він буде перекладати.    

Б) Потім він будеш перекладати. 

В) Потім він буду перекладати. 

2.Сьогодні стілець стоїть ліворуч. 

А) Потім він будеш стояти ліворуч. 

Б) Потім він буду стояти ліворуч.   

В) Потім він буде стояти ліворуч. 

 

3.Зараз нове оголошення  висить праворуч. 

А) Потім воно буду висіти. 

Б) Потім воно буде висіти. 

В) Потім воно будемо висіти. 

 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що ви робитимете потім? 

А) Потім я писатимеш.  Б) Потім я писатиму.    В) Потім я писатиме. 

2. Що ти робитимеш завтра? 

А) Ти завтра працюватимеш. Б) Ти завтра працюватиме.    В) Ти завтра працюватиму. 

3. Що ми будемо робити потім? 

А) Потім ми будуть вечеряти. Б) Потім ми будемо вечеряти.    В) Потім ми будеш 

вечеряти. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Студенти знають.Викладач пояснюватиме потім. 

 

А) Студенти знають , що викладач пояснюватиме потім. 
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Б) Студенти знають , який викладач пояснюватиме потім. 

В) Студенти знають , що який викладач пояснюватиме потім. 

 

2.Оксана знала. Марія буде читати. 

А) Оксана знала, яка Марія буде читати.  

Б) Оксана знала, що Марія буде читати. 

В) Оксана знала, Марія буде читати. 

 

3.Викладач знає. Його підручник лежить ліворуч. 

 

А) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

 

Завдання 8. Напишіть відповіді на питання. 

1.Чия книжка лежить там? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

2.Чий викладач стоїть там? 

А)твої            Б) мiй   В) нашi 

3.Чиї журнали лежали там? 

А) твої  Б) мiй   В) наша 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ваш товариш робитиме  ввечері? 

А) вечерятиму Б) вечерятиме В) вечерятимеш 

2. Що ваша подруга робила вдень? 

А)пише  Б) писав                      В) писала  

3. Що викладач робив учора?  

А) працювали  Б) працюватиме В) працював 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз вони працюють, потім вони теж … 

А) працюватимуть  Б) працюватиме  В) працюватиму 

2. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватимеш Б) повторюватиме  В) повторюватиму 

3. Зараз вони працюють, потім вони теж … 

А) працюватимуть  Б) працюватиму                   В) працюватиме 
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Варіант 8 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. - Студент читав уранці. 

1. Товариші …разом. 

А) снідала            Б) снідали           В) снідав  

2. Декан …. 

А) відповідав             Б) відповідає      В) відповідали 

3. Перекладач …. 

А) розуміє  Б) розуміли          В) розумів   

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1.Це (8) вправа. 

А ) восьма                   Б) восьме                  В) восьмий  

 

2.Це (7) заняття. 

А) сьомий  Б) сьомі  В) сьоме 

 

3.Це (10) лікарня. 

А) десята  Б) десятий  В) десяті 

 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра,теж. 

1.Сьогодні моя сестра готує. 

А) Завтра вона теж буду готувати. 

Б) Завтра вона теж буде готувати. 

В) Завтра вона теж будуть готувати. 

 

2.Сьогодні ми навчаємося. 

А) Завтра ми теж будемо навчатися.   

Б) Завтра ми теж буду  навчатися. 

В) Завтра ми теж будуть навчатися. 

 

3.Сьогодні цей магазин працює. 

А) Завтра він теж буду працювати. 

Б) Завтра він теж буде працювати. 

В) Завтра він теж будуть працювати. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ти робитимеш уранці? 

А) Уранці я відпочиватиму.                             Б) Уранці я будуть відпочиватимуть.     

В)Уранці я відпочиватиме. 
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2.Що вона робитиме ввечері? 

А) Вона ввечері спатиму.                                  Б) Вона ввечері  спатиме.             

В) Вона ввечері спатимуть. 

3.. Що Ви робитимете завтра? 

А) Завтра я відпочиватимеш.                         Б) Завтра я відпочиватиму.   

В) Завтра я відпочиватимуть. 

Завдання 5. Складіть речення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1,Сьогодні ми відпочиваємо тут. 

 

А) Потім ми будуть відпочивати тут.   

Б) Потім ми буде відпочивати тут. 

В) Потім ми будемо відпочивати тут. 

 

2. Зараз нове оголошення  висить праворуч. 

А) Потім воно будемо висіти праворуч. 

Б) Потім воно буде висіти праворуч. 

В) Потім воно буду висіти праворуч. 

 

3. Зараз ми пишемо. 

А) Потім ми будемо писати.  

Б) Потім ми будуть писати. 

В) Потім ми буду писати. 

 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що він робитиме завтра? 

А) будеш перекладати Б) будуть перекладати  В) буде перекладати 

2.Що ти будеш робити завтра? 

А) буду відпочивати           Б) будеш відпочивати  В) будуть відпочивати 

3.Що вони будуть робити завтра?. 

А)Вони буде поснювати завтра.                               Б)Вони будуть поснювати завтра.        

В)Вони будеш поснювати завтра. 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Декан відповідає .Ті  комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає , які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

Б) Декан відповідає , що які   комп’ютери стоятимуть там. 

В) Декан відповідає , які   комп’ютери стоятимуть там. 

 

2. Викладач  знає. Його підручник лежить ліворуч. 
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А) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

 

3.Бібліотекар запитує. ЇЇ книжка лежить тут. 

Б) Бібліотекар запитує, чия книжка лежить тут. 

А) Бібліотекар запитує, чия її книжка лежить тут. 

В) Бібліотекар запитує, що чия книжка лежить тут. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1. Чий стілець стоїть прямо? 

А) твої  Б) мiй   В) нашi 

2.Чий викладач стоїть там? 

А) твої   Б) мiй             В) нашi 

3.Чиї зошити лежали там? 

А) твої  Б) його                      В) мiй  

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ваш товариш робив вранці? 

А) снiдали               Б) снiдав                               B) снiдала 

2, Що викладач робитиме завтра? 

А) відпочиватиму  Б) відпочиватиме  В) відпочиватимуть 

3. Що Ви робили вчора? 

А) слухав   Б) слухаю   В) слухатиму 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз вона говорить, потім вона теж… 

А) говоритиму  Б) говоритиме  В) говоритимуть 

2. Зараз подруга готує, потім вона теж… 

А) готуватимуть  Б) готуватиму  В) готовутиме 

3. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватиме  Б) повторюватиму            В) повторюватимеш   

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. - Студент читав уранці. 
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1. Перекладач … . 

А) розуміє  Б) розумів  В) розуміли 

2.Студентка … ввечері. 

А) пише  Б) писав  В) писала 

3.Брат … учора. 

А) працює  Б) працювала  В) працював 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це (10) лікарня. 

А) десята  Б) десяті              В) десятий   

2. Це (4) група. 

А) четвертий Б) четверта        В) четверте 

3. Це (2) сторінка. 

А)друге  Б) другий       В) друга  

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра, теж. 

1.Сьогодні ми пишемо. 

А) Завтра ми теж буду писати.           Б) Завтра ми теж будемо писати.         

В) Завтра ми теж будуть писати. 

2.Сьогодні він читає. 

А) Завтра він теж будуть читати.   Б) Завтра він теж буде читати.     

В) Завтра він теж буду читати. 

3.Сьогодні вона пише. 

А) Завтра вона теж буде писати.     Б) Завтра вона теж будеш писати.   

В) Завтра вона теж буду писати. 

Завдання 4. Напишіть відповіді на питання. 

1. Що Ви робитимете завтра? 

А) Завтра я відпочиватимеш.              Б) Завтра я відпочиватимуть.     

В) Завтра я відпочиватиму. 

2. Що секретар робитиме потім? 

А) Потім секретар писатиме.      Б) Потім секретар писатимуть.   

В) Потім секретар писатиму. 

3.Що він робитиме вдень? 

А) Вдень він читатиме.                Б) Вдень він читатиму.  

В) Вдень він читатимеш. 

Завдання 5. Складітьречення в майбутньому часі. 
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ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1.Сьогодні вона пише. 

А) Потім вона будеш писати.                    Б) Потім вона буду писати.    

В) Потім вона буде писати. 

2.Сьогодні цей магазин працює. 

А) Потім він будеш працювати.                Б) Потім він буду працювати.    

В) Потім він буде працювати.   

3.Сьогодні він читає. 

А) Завтра він буде читати.                       Б) Завтра він буду читати.                   

В) Завтра він будуть читати. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що Ви будете робить завтра? 

А) буду читати             Б) будеш читати  В) будуть читати 

2.Що він робитиме завтра? 

А)будеш перекладати            Б) буде перекладати            В) будуть перекладати 

3.Що ти робитимеш завтра?  

А) Ти завтра працюватиме.           Б) Ти завтра працюватиму.    

В) Ти завтра працюватимеш. 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Студенти знають. Викладач пояснюватиме потім. 

А) Студенти знають ,що викладач пояснюватиме потім. 

Б) Студенти знають ,який викладач пояснюватиме потім. 

В) Студенти знають ,що який викладач пояснюватиме потім. 

 

2. Викладач  знає. Його підручник лежить ліворуч. 

А) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

 

3. Бібліотекар запитує. ЇЇ книжка лежить тут. 

А) Бібліотекар запитує, чия книжка лежить тут. 

Б) Бібліотекар запитує, чия її книжка лежить тут. 

В) Бібліотекар запитує, що чия книжка лежить тут. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1. Чий підручник лежить тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 
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2. Чия книжка лежить там? 

А) мiй   Б) моє                        В) моя    

3. Чия ручка лежала тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви робили вчора?  

А) слухаю                   Б) слухав              В) слухатиму 

2. Що Ви робитимете завтра? 

А ) повторював          Б) повторюю             В) повторюватиму    

3. Що ваш товариш робив вранці? 

А) снiдали  Б) снiдала   В) снiдав 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму(буду читати). 

1. Зараз вона говорить, потім вона теж… 

А) говоритиму  Б) говоритимуть  В) говоритиме 

2. Зараз ти слухаєш, потім ти теж… 

А) слухатимеш  Б) слухатиму   В) слухатимуть 

3. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватиму            Б) повторюватиме            В) повторюватимеш 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. - Студент читав уранці. 

1. Брат … учора. 

А) працював   Б) працює   В) працювала 

2. Оголошення … праворуч. 

А)висів   Б) висить   В) висіло 

3. Декан …. 

А) відповідали  Б) відповідав                         В) відповідає    

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1.Це (10) лікарня. 

А) десяті                                Б) десята   В) десятий  

2.Це  (3) кімната. 
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А) третя   Б) треті                                 В) третій 

3.Це (7) заняття. 

А) сьоме   Б) сьомий   В) сьомі 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра, теж. 

1. Сьогодні іноземний студент перекладає. 

А) Завтра він теж буду перекладати.   

Б) Завтра він теж буде перекладати. 

В) Завтра він теж будуть перекладати. 

 

2. Сьогодні моя сестра готує 

А) Завтра вона теж будуть готувати. 

Б) Завтра вона теж буде готувати. 

В) Завтра вона теж буду готувати. 

 

3. Сьогодні ми навчаємося. 

 

А) Завтра ми теж будемо навчатися.   

Б) Завтра ми теж буду  навчатися. 

В) Завтра ми теж будуть навчатися. 

 

Завдання 4.  Напишіть відповіді на питання. 

1. Що вона робитиме ввечері? 

А) Вона ввечері спатиму.                       Б) Вона ввечері спатимуть.           

В) Вона ввечері  спатиме. 

2. Що вони робитимуть завтра? 

А) Завтра вони навчатимуться.           Б) Завтра вони навчатимуся.    В) Завтра вони 

навчатиметеся. 

3. Що ми робимо зараз? 

А) Зараз ми читаю                        Б) Зараз ми читали  В) Зараз ми читаємо 

Завдання 5. Складіть речення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1.Сьогодні моя сестра готує. 

А) Потім вона буду готувати.      Б) Потім вона будеш готувати.     В) Потім вона буде 

готувати.  

2. Сьогодні цей магазин працює. 

А)Потім він будеш працювати.        Б) Потім він буде працювати.       В) Потім він буду 

працювати. 

3. Сьогодні він читає. 
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А) Завтра він буде читати.               Б) Завтра він будуть читати.           В) Завтра він буду 

читати. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що він робитиме завтра? 

А) будеш перекладати  Б) буде перекладати      В) будуть перекладати 

2.Що ти робитимеш завтра? 

А)Ти завтра працюватимеш. Б) Ти завтра працюватиме.     В)Ти завтра працюватиму. 

3.Що ти будеш робити завтра? 

А) будеш відпочивати            Б) буду відпочивати       В) будуть відпочивати 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Сестра говорить. Їхня подруга готує. 

 

А) Сестра говорить, чия подруга готує. 

Б) Сестра говорить, що чия подруга готує. 

В) Сестра говорить, подруга готує. 

 

2. Декан відповідає. Ті комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає , що які   комп’ютери стоятимуть там. 

Б) Декан відповідає , які   комп’ютери стоятимуть там 

В) Декан відповідає , які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

 

3. Брат знає. Цей товариш житиме тут. 

А) Брат знає, який цей товариш житиме тут. 

Б) Брат знає, товариш житиме тут. 

В) Брат знає, що цей товариш житиме тут. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1. Чия сумка висить ліворуч? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

2. Чий олівець лежав тут? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

3.Чиї зошити лежали там? 

А) мiй   Б) його                      В) твої   

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ваш товариш робив вранці? 

А) снiдали                    Б) снiдав           В)снiдала 

2. Що ваша подруга робила вдень? 

А) пише  Б) писала  В) писав 
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3. Що ваша подруга робитиме ввечері? 

А) відпочиватиме Б) відпочиватимеш В) відпочиватимуть 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз товариші відпочивають, потім вони теж… 

А) вiдпочиватимуть             Б) вiдпочиватиме   В) вiдпочиватиму 

2. Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватимеш                      Б) повторюватиме             В) повторюватиму 

3. Зараз вони працюють, потім вони теж … 

А) працюватиме   Б) працюватиму  В) працюватимуть 

 

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. -Студент читав уранці. 

1. Декан …. 

А) відповідали  Б) відповідав   В) відповідає 

2. Комп’ютери … добре.  

А) працювали                       Б) працювала                         В) працював     

3. Товариші … разом. 

А) снідали   Б) снідала   В)снідав 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1.Це (8) вправа. 

А) восьма  Б) восьмий  В) восьме 

2.Це (6) гуртожиток. 

А) шостий  Б) шоста  В) шосте 

3.Це (4) группа. 

А) четвертий           Б) четверта             В) четверте  

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра, теж. 

1.Сьогодні ми навчаємося. 

А) Завтра ми теж будемо навчатися.       Б) Завтра ми теж буду  навчатися. В) Завтра ми 

теж будуть навчатися. 

2.Сьогодні ми пишемо. 
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А) Завтра ми теж буду писати.                  Б) Завтра ми теж будемо писати.    В)Завтра ми 

теж будуть писати. 

3.Сьогодні студенти відповідають.  

А) Завтра вони теж буде пояснювати.            Б) Завтра вони теж буду пояснювати.         

В) Завтра вони теж будуть пояснювати. 

 

Завдання 4. Напишіть відповіді на питання. 

1.Що ми робитимемо  зараз? 

А) Зараз ми  читатимеш.             Б) Зараз ми читатимуть.           В) Зараз ми читатимемо.   

2.Що студент робитиме завтра? 

А) Завтра студент навчатиметься.           Б) Завтра студент буду навчатимуться.             

В)Завтра студент будуть навчатимешся. 

3.Що секретар робитиме потім? 

А) Потім секретар писатиму.        Б) Потім секретар писатимуть.        В) Потім секретар 

писатиме. 

Завдання 5. Складітьречення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1.Сьогодні цей магазин працює. 

А) Потім він буду працювати       Б) Потім він буде працювати.          В) Потім він будеш 

працювати. 

2. Сьогодні він читає. 

А) Завтра він будуть читати. Б) Завтра він буду читати.               В) Завтра він буде 

читати. 

3.Зараз ця таблиця висить тут. 

А) Потім вона будеш висіти тут.  Б) Потім вона буду висіти тут.         В) Потім вона буде 

висіти тут. 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1.Що вони будуть робити завтра? 

А) Вони будуть поснювати завтра.           Б) Вони буде поснювати завтра.         

В) Вони будеш поснювати завтра. 

2. Що ти робитимеш завтра?  

А)Ти завтра працюватиме.                      Б) Ти завтра працюватимеш.           

В) Ти завтра працюватиму. 

3. Що ми будемо робити потім? 

А) Потім ми будемо вечеряти.         Б) Потім ми будуть вечеряти.                        
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В) Потім ми будеш вечеряти. 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1. Студенти знають. Викладач пояснюватиме потім. 

А) Студенти знають, який викладач пояснюватиме потім. 

Б) Студенти знають , що який викладач пояснюватиме потім. 

В) Студенти знають , що викладач пояснюватиме потім 

 

2.Оксана знала. Марія буде читати. 

А) Оксана знала, яка Марія буде читати. 

Б) Оксана знала, що Марія буде читати. 

В) Оксана знала, Марія буде читати. 

 

3. Декан відповідає. Ті комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає , які   комп’ютери стоятимуть там. 

Б) Декан відповідає , що які   комп’ютери стоятимуть там. 

В)Декан відповідає , які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чий олівець лежав тут? 

А) моя  Б) мiй                В )моє 

2.Чий викладач стоїть там? 

А) твої  Б) мiй   В) нашi 

3.Чиї журнали лежали там? 

А) твої  Б) мiй   В) наша 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ваш товариш робив вранці? 

А)снiдали               Б) снiдала              В) снiдав 

2. Що вони будуть робити завтра? 

А) запитуватимуть              Б) запитуватиме             В) запитуватиму 

3. Що викладач робив учора?  

А) працювали   Б) працюватиме                   В) працював    

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1.Зараз подруга готує, потім вона теж… 

А) готуватиму  Б) готуватимуть  В) готуватиме 
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2.Зараз товариші відпочивають,потім вони теж… 

А) вiдпочиватиме   Б) вiдпочиватимуть            В) вiдпочиватиму 

3.Зараз вони працюють, потім вони теж … 

А) працюватиму                   Б) працюватимуть            В) працюватиме   

Варіант 12 

Завдання 1. Складіть речення в минулому часі. 

ЗРАЗОК : Студент (читати) уранці. - Студент читав уранці. 

1. Товариші … разом. 

А)  снідали            Б) снідала   В) снідав 

2. Підручники … ліворуч. 

А) лежать                                     Б) лежало   В) лежали 

3. Студентка … ввечері. 

А) пише                                          Б) писав    В) писала 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант порядкового числівника.  

ЗРАЗОК : Це  (5) автобус.- Це п’ятий автобус. 

1. Це (8) вправа. 

А) восьме  Б) восьмий                      В) восьма   

2. Це (2) сторінка. 

А) друга  Б) другий             В) друге 

3.Це (7) заняття. 

А)сьомий  Б) сьоме             В) сьомі 

Завдання 3. Складіть речення у майбутньому часі, використовуйте слова завтра, теж. 

1. Сьогодні ми навчаємося. 

А) Завтра ми теж буду  навчатися.  Б) Завтра ми теж будуть навчатися.  

В) Завтра ми теж будемо навчатися. 

 

2. Сьогодні вона пише. 

А) Завтра вона теж буде писати.             Б) Завтра вона теж буду писати. 

В) Завтра вона теж будеш писати. 

3. Сьогодні цей магазин працює. 

А) Завтра він теж буду працювати.                   Б) Завтра він теж буде працювати.  

В) Завтра він теж будуть працювати. 

 

Завдання 4.  Напишіть відповіді на питання. 

1. Що ми робимо зараз? 

А) Зараз ми читаємо  Б) Зараз ми читали.                  В) Зараз ми читаю. 
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2. Що вона робитиме ввечері? 

А) Вона ввечері спатиму.  Б) Вона ввечері спатимуть.      В) Вона ввечері  спатиме. 

3. Що Ви робитимете завтра? 

А) Завтра я відпочиватиму. Б) Завтра я відпочиватимеш. В)Завтра я 

відпочиватимуть. 

Завдання 5. Складіть речення в майбутньому часі. 

ЗРАЗОК: Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення. 

 

1. Зараз нове оголошення висить праворуч. 

А) Потім воно буду висіти праворуч.    

Б) Потім воно будемо висіти праворуч. 

В) Потім воно буде висіти праворуч. 

 

2. Сьогодні іноземний студент перекладає. 

А) Потім він будеш перекладати.          

Б) Потім він буду перекладати.     

В) Потім він буде перекладати. 

3. Зараз ми пишемо. 

А) Потім ми будемо писати.  

Б) Потім ми будуть писати.                 

 В) Потім ми буду писати. 

 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання.  

1. Що ти будеш робити завтра? 

А) будеш відпочивати   

Б) буду відпочивати   

В) будуть відпочивати 

 

2. Що ви робитимете потім? 

 А) Потім я писатимеш    

Б) Потім я писатиме.                    

В) Потім я писатиму. 

 

3. Що вони будуть робити завтра? 

А) Вони буде пояснювати завтра.            

Б) Вони будуть пояснювати завтра.            

В) Вони будеш пояснювати завтра. 

 

Завдання 7. Із двох простих речень утворіть складне речення. 

1.Декан відповідає. Ті комп’ютери стоятимуть там. 

А) Декан відповідає , що які   комп’ютери стоятимуть там. 



57 
 

Б) Декан відповідає , які тi  комп’ютери стоятимуть там. 

В) Декан відповідає , які   комп’ютери стоятимуть там. 

 

2. Викладач знає. Його підручник лежить ліворуч. 

А) Викладач  знає, який  його підручник лежить ліворуч. 

Б) Викладач  знає, чий  його підручник лежить ліворуч. 

В) Викладач  знає, що  його підручник лежить ліворуч. 

 

3.Оксана знала. Марія буде читати. 

А) Оксана знала, яка Марія буде читати. 

Б) Оксана знала, що Марія буде читати. 

В) Оксана знала, Марія буде читати. 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання. 

1.Чий стілець стоїть прямо? 

А) твої  Б) мiй   В) нашi 

2.Чий викладач стоїть там? 

А) мiй                           Б) твої            В) нашi 

 

3.Чия книжка лежить там? 

А) мiй   Б) моя   В) моє 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання. 

1, Що викладач робитиме завтра ? 

А) відпочиватиму Б) відпочиватиме В) відпочиватимуть 

2. Що Ви робили вчора? 

А) слухаю  Б) слухав  В) слухатиму 

3. Що викладач робив учора?  

А) працював  Б) працювали  В) працюватиме 

Завдання 10. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Зараз я читаю, потім я теж читатиму (буду читати). 

1. Зараз вона говорить, потім вона теж… 

А) говоритимуть Б) говоритиму  В) говоритиме 

2.Зараз ти слухаєш, потім ти теж… 

А) слухатимеш  Б) слухатиму  В) слухатимуть 

3.Зараз він повторює, потім він теж… 

А) повторюватимеш        Б) повторюватиму      В) повторюватиме 
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ЗАНЯТТЯ № 5 

Тема: 

1. Уживання іменників у знахідному відмінку. 

2. Уживання особових займенників у знахідному відмінку.  

3. Вираження майбутньої та минулої дій за допомогою дієслів доконаного виду. 

 

1. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У ЗНАХІДНОМУ ВІДМІНКУ 

Знахідний відмінок: кого? що? 

 

чоловічий рід  студента, хлопця 

 університет, музей, олівець, 

- а, - я (істота) 

  (неістота) 

середній рід вікно, море, речення -о, -е, -я 

жіночий рід сестру, бабусю  -у, -ю   

множина студентів, сестер, дівчат 

вікна, моря, музеї, стільці, тексти 

-ів,  - ат (істота) 

-а, -я, - ї,- і, -и (неістота) 

2.  УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ЗНАХІДНОМУ ВІДМІНКУ 

 

хто? що?  я ти він, воно вона ми ви вони 

кого? що? мене тебе його 
(про нього) 

її 

(про неї) 

нас вас їх 

(про них) 

 

3. ВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ТА МИНУЛОЇ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄСЛІВ 

ДОКОНАНОГО ВИДУ 

прочитати прочитати 

Минулий час Майбутній час 

Він – прочитав 

Вона – прочитала 

Воно – прочитало 

Вони - прочитали 

Я- прочитаю 

Ти- прочитаєш 

Він (вона, воно) – прочитає 

Ми- прочитаємо 

Ви – прочитаєте 

Вони - прочитають 

 

Варіант 1 

Завдання1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1. Чий підручник лежить тут? 

А) їхні                                Б) його             В) її 

2.Чия книжка лежить там?  

А)його             Б) їхні   В) її 



59 
 

3.Чиї сумки висять праворуч?  

А) їхні                                    Б) її             В) його  

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Ахмед читав. Завтра Ахмед теж … . 

А) буде читати  Б) буду читати            В) будемо читати 

2.Марія писала. Завтра Марія теж … . 

А) буду писати             Б) будуть писати               В) буде писати 

3. Студенти слухали. Завтра студент теж … . 

А) буде слухати            Б) будуть слухати  В) будемо слухати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1, Ось фото. Я подивився … . 

А) фото  Б) фота  В) фотів 

2,Це новий фільм. Ми подивимося … . 

А) фільма                 Б) фільм  В) фільму 

3. Ось вправа. Студенти напишуть … . 

А) вправа  Б) вправи  В) вправу 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Цей студент любить … книги. 

А) пити                       Б) читати  В) готувати 

2. Я люблю … каву. 

А) пити  Б) читати  В )готувати 

3, Товариш любить … тут. 

А) відпочивати Б) слухати             В) пити 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1.Що ви приготували вранці? 

А) Я вранці приготую картоплю. 

Б) Я вранці приготували картоплю. 

В) Я вранці приготував картоплю. 

 

2. Що ви любите їсти? 

А) Я люблю їсти картопля.   Б) Я люблю їсти картоплю. В) Я люблю їсти картоплу. 
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3. Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.          Б) Я люблю пити каву.  В) Я люблю пити кави. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) дивитися фільм 

А) Я дивлюся фільм.                   Б) Я дивишся фільм   В) Я дивитися фільм. 

2) подивитися футбол 

А) Він подивилася футбол.       Б)Він подивився футбол.   В)Він подивилися футбол. 

3)  вчити слова 

А) Я вчили слова.        Б) Я вчу слова.                     В) Я вчиш слова. 

Варіант 2 

Завдання1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1.Чиї телефони лежали тут? (ми) 

А) наші   Б) наш    В)наша 

2. Чия ручка лежала тут? (Ви) 

А) ваша   Б) ваші                                   В) ваш 

3. Чиї зошити лежали там? (він) 

А) її    Б) його   В) наші 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Товариші повторювали. Завтра товариші теж … . 

А) будуть повторювати           Б) будемо повторювати        В) буду повторювати 

2. Мама запитувала. Завтра мама теж … . 

А)буду запитувати                   Б) будеш запитувати              В) буде запитувати 

 

3.Викладачі відповідали. Завтра викладачі теж … . 

А) будуть відповідати  Б) будемо відповідати В) будете відповідати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Ось магнітофон. Друзі послухають … . 

А) магнітофона   Б) магнітофон  В) магнітофону 

2. Ось тексти. Ахмед і Махмуд перекладуть … . 

А) тексти    Б) текстів   В) текстах 

3. Це нова тема. Викладач пояснить … . 
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А) тема    Б) тему   В) теми 

Завдання4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти,вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Студенти люблять … викладача. 

А) відпочивати   Б) дивитися   В) слухати 

2. Батьки люблять … фото. 

А) слухати    Б) відпочивати  В) дивитися 

3. Мій товариш любить … музику. 

А) слухати    Б) відпочивати  В) дивитися 

Завдання5.Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любити робити вранці, удень, увечері? 

 

А) Я люблю читаю вранці.    

Б) Я люблю читав вранці. 

В) Я люблю читати вранці. 

 

2. Що Ви купили сьогодні? 

А) Я купив сьогодні продукти.  

Б) Я купив сьогодні продуктів. 

В) Я куплю сьогодні продукти. 

 

3. Що ви вивчаєте? 

А) Я вивчаю математика.   

Б) Я вивчаю математику.   

В) Я вивчаю математики. 

 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1. Вивчити діалог. 

А) Він вивчив діалог.             Б) Він вивчила діалог.     В) Він вивчили діалог. 

2. Читати журнал. 

А) Вона читав журнал.  Б) Вона читає журнал        В) Вона читають журнал. 

3. Прочитати лист. 

А) Вони прочитали лист.            Б) Вони прочитала лист  В) Вони прочитає лист. 

Варіант 3 

Завдання1. Дайте відповіді на питання. 
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ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1.Чий викладач стоїть там? (вони) 

А) їхнє                 Б) їхні   В) їхній 

2. Чиї документи лежали тут? (ми) 

А) наша                       Б) наші              В) наш 

3. Чий стілець стоїть прямо? (я) 

А) моя   Б) мої               В) мій 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Батько працював. Завтра батько теж … . 

А) буду працювати  Б) будемо працювати           В) буде працювати 

2. Брат відпочивав. Завтра брат теж … . 

А) буде відпочивати            Б) буду відпочивати             В) будете відпочивати 

3. Сестра готувала. Завтра сестра теж … . 

А) будемо готувати  Б) буду готувати  В) буде готувати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Ось продукти. Батьки купили … . 

А) продуктів   Б) продукти   В)продуктах 

2. Це математика. Ми вивчаємо … . 

А) математику  Б) математика  В) математики 

3. Це хімія. Ми вивчатимемо … . 

А) хімія   Б) хімію   В) хіміу 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти,вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1.Ми любимо … фізику, математику. 

А) їсти               Б) пити                       В) вивчати  

2. Хлопці люблять … тексти. 

А) готувати               Б) перекладати В) дивитися 

3. Ти любиш … сніданок? 

А) перекладати              Б) готувати  В) дивитися 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 
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1.Що ви приготували вранці? 

А) Я вранці приготував картоплю.          Б) Я вранці приготую картоплю. 

В)Я вранці приготували картоплю. 

 

2.Що ви вивчаєте? 

А) Я вивчаю математика.       Б) Я вивчаю математику.        В) Я вивчаю математики. 

 

3. Що ви любити робити вранці, удень, увечері? 

А) Я люблю читаю вранці.        Б) Я люблю читати вранці.    В) Я люблю читав вранці. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) слухати музику 

А) Він слухає музику.       Б) Він слахала музику.                 В) Він слухають музику. 

2) послухати сестру 

А) Вона послухав  сестру.    Б) Вона послухала сестру.                В)  Вона послухали сестру. 

3) пояснювати тему 

А) Вони пояснювала тему. Б) Вони пояснює тему.                В) Вони пояснювали тему. 

Варіант 4 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1.Чий підручник лежить тут?(він) 

А) його                         Б) їхні                    В) її    

2.Чиї телефони лежали тут? (ми) 

А) наш              Б) наша                           В) наші 

3. Чий викладач стоїть там? (вони) 

А) їхній   Б) їхні        В) їхнє 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі 

1. Секретар перекладав. Завтра секретар теж … . 

А) буде перекладати Б) буду перекладати     В) будемо перекладати 

2. Ахмед читав. Завтра Ахмед теж … . 

А) буду читати  Б) будемо читати         В) буде читати 

3. Мама запитувала. Завтра мама теж … 

А ) будемо заитувати          Б) буду запитувати      В) буде запитувати   

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це історія. Вони вивчали … . 
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А) історія   Б) історію   В) історіу 

2. Це біологія. Чен вивчатиме … . 

А) біологію                          Б) біологія   В) біології 

3. Це документи. Марія візьме … . 

А) документів           Б) документах              В) документи 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти,вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Ви любите … овочі? 

А) пити   Б) їсти   В ) вивчати 

2. Цей студент любить … книги. 

А) читати   Б) пити   В) готувати 

3. Студенти люблять … викладача. 

А) відпочивати                    Б) слухати             В) дивитися 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.  Б) Я люблю пити каву.  В) Я люблю пити кави. 

2. Що Ви любите їсти? 

А) Я люблю їсти картоплю.         Б) Я люблю їсти картопля.   В) Я люблю їсти картоплу. 

3. Що Ви купили сьогодні? 

А) Я купив сьогодні продукти.   Б) Я купив сьогодні продуктів. В) Я куплю сьогодні продукти. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1)  пояснювати правило 

А) Ми пояснювала правило.            Б) Ми пояснювали правило.        В) Ми пояснюють правило. 

2) знати фізику 

А) Я знає фізику.              Б) Я знали фізику.                        В) Я знаю фізику. 

3) дізнатися про Україну 

А) Ти дізналися про Україну.           Б) Ми дізналися про Україну.  

В) Ми дізналася про Україну. 

Варіант 5 

Завдання1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 
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1. Чия книжка лежить там? (вона) 

А) його   Б) її                           В) їхні  

2. Чия ручка лежала тут? (Ви) 

А) ваша   Б) ваші                      В) ваш  

3. Чиї документи лежали тут? (ми) 

А) наша                                  Б) наші  В) наш 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Брат відпочивав. Завтра брат теж … . 

А) будете відпочивати                   Б) буду відпочивати               В) буде відпочивати 

2. Ахмед читав. Завтра Ахмед теж … . 

А)будемо читати                           Б) буде читати  В) буду читати  

3. Мама запитувала. Завтра мама теж … 

А) буду запитувати             Б) буде запитувати  В) будемо запитувати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це смачна кава. Сестра вип’є … . 

А) кава  Б) каву  В) кави 

2. Це чисті овочі. Брат помив … . 

А) овочі  Б) овочів  В) овочах 

3.Ось фото. Я подивився … . 

А) фота              Б) фото             В ) фотів 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти,вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Ви любите … овочі? 

А) їсти  Б) пити  В) вивчати 

2. Ми любимо … фізику, математику. 

А) їсти  Б) пити                      В) вивчати  

3. Студенти люблять … викладача. 

А) відпочивати Б )слухати  В) дивитися 

Завдання5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любите їсти? 

А) Я люблю їсти картопля.  Б) Я люблю їсти картоплу.    В) Я люблю їсти картоплю. 
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2.Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.  Б) Я люблю пити каву.          В) Я люблю пити кави. 

3. Що ви приготували вранці? 

А) Я вранці приготую картоплю. Б) Я вранці приготували картоплю. 

В) Я вранці приготував картоплю. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) подивитися футбол 

А) Він подивився футбол.  Б) Він подивилася футбол.       В) Він подивилися футбол. 

2) вивчити діалог 

А) Він вивчив діалог.              Б) Він вивчила діалог.      В) Він вивчили діалог. 

3) слухати музику 

А) Він слухала музику.  Б) Він слухають музику.     В) Він слухає музику. 

 

Варіант 6 

Завдання1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1. Чиї сумки висять праворуч? (вони) 

А) його  Б) її                        В)  їхні   

2. Чиї зошити лежали там? (він) 

А) її   Б) наші  В) його 

3. Чий стілець стоїть прямо? (я) 

А) моя              Б) мій                     В) мої 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Мама запитувала. Завтра мама теж … . 

А) буду запитувати              Б) буде запитувати           В) будеш запитувати 

2. Ахмед читав. Завтра Ахмед теж … . 

А) буде читати  Б) буду читати  В) будемо читати 

3. Студенти слухали. Завтра студент теж … . 

А) буде слухати  Б) будуть слухати  В) будемо слухати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Ось фото. Я подивився … . 

А) фота  Б) фотів  В) фото 
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2. Ось магнітофон. Друзі послухають … . 

А) магнітофон В) магнітофона Б) магнітофону 

3. Ось продукти. Батьки купили … . 

А) продуктів  Б) продуктах            В) продукти 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Батьки люблять … фото. 

А) слухати   Б) відпочивати  В) дивитися 

2.Хлопці люблять … тексти. 

А) готувати   Б) перекладати                   В) дивитися 

3. Мій товариш любить … музику. 

А) відпочивати  Б) слухати   В) дивитися 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.  Б) Я люблю пити каву.       В ) Я люблю пити кави. 

2.Що ви вивчаєте? 

А) Я вивчаю математику.  Б)Я вивчаю математика.           В) Я вивчаю математики. 

3. Що ви приготували вранці? 

А) Я вранці приготую картоплю. Б) Я вранці приготували картоплю.           В) Я вранці 

приготував картоплю. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) вчити слова 

А) Я вчили слова.   Б) Я вчу слова.   В) Я вчиш слова. 

2) прочитати лист 

А) Вони прочитали лист.            Б) Вони прочитала лист.            В) Вони прочитає лист. 

3) пояснювати тему 

А) Вони пояснювала тему.            Б) Вони пояснювали тему.            В) Вони пояснює тему. 

Варіант 7 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1.Чий підручник лежить тут?(він) 
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А )їхні   Б) його  В) її 

2. Чия ручка лежала тут? (Ви) 

А )ваша  Б) ваш   В) ваші 

3. Чий стілець стоїть прямо? (я) 

А) моя   Б) мої   В) мій 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Студенти слухали. Завтра студент теж … . 

А) будемо слухати               Б) буде слухати  В) будуть слухати   

2. Брат відпочивав. Завтра брат теж … . 

А) буде відпочивати         Б)буду відпочивати             В)будете відпочивати 

3. Марія писала. Завтра Марія теж … . 

А) буду писати  Б) будуть писати  В) буде писати 

 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це новий фільм. Ми подивимося … . 

А) фільма                Б) фільм                        В) фільму 

2. Ось тексти. Ахмед і Махмуд перекладуть … . 

А) текстів    Б) текстах   В) тексти 

3. Це математика. Ми вивчаємо … . 

А) математику  Б) математика  В) математики 

Завдання4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Ви любите … овочі? 

А) пити                                 Б) їсти  В) вивчати 

2. Ми любимо … фізику, математику. 

А) вивчати   Б) їсти  В) пити 

3. Я люблю … каву. 

А) читати   Б) пити  В)готувати 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любите пити? 
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А) Я люблю пити кава. Б) Я люблю пити каву.  В) Я люблю пити кави. 

2.Що ви любите їсти? 

А) Я люблю їсти картопля.  Б) Я люблю їсти картоплю. В) Я люблю їсти картоплу. 

3. Що ви любити робити вранці, удень, увечері? 

А) Я люблю читаю вранці. Б) Я люблю читав вранці.  В) Я люблю читати вранці. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) пояснювати правило 

А) Ми пояснювали правило.             Б) Ми пояснювала правило.   В) Ми пояснюють правило 

2) пояснювати тему 

А) Вони пояснювала тему.             Б) Вони пояснювали тему.   В) Вони пояснює тему. 

3) вчити слова 

А) Я вчили слова.            Б) Я вчу слова.               В) Я вчиш слова. 

Варіант 8 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). -  Його паспорт лежить там. 

1. Чия книжка лежить там? (вона) 

А) його  Б) їхні   В) її 

2. Чиї телефони лежали тут? (ми) 

А) наші  Б) наш             В) наша 

3. Чий викладач стоїть там? (вони) 

А) їхні                        Б) їхній  В) їхнє 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Брат відпочивав. Завтра брат теж … . 

А) будете відпочивати           Б) буду відпочивати В) буде відпочивати  

2. Батько працював. Завтра батько теж … . 

А) буду працювати   Б) буде працювати             В) будемо працювати 

3. Мама запитувала. Завтра мама теж … 

А) буду запитувати  Б) буде запитувати  В) будемо заитувати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Ось вправа. Студенти напишуть … . 

А) вправу  Б) вправи                В) вправа 

2. Це нова тема. Викладач пояснить … . 
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А) тема  Б) тему  В) теми 

3. Це хімія. Ми вивчатимемо … . 

А) хімію                     Б) хімія  В) хіміу 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Цей студент любить … книги. 

А) читати  Б) пити  В) готувати 

2. Мій товариш любить … музику. 

А) відпочивати Б) дивитися   В) слухати 

3. Батьки люблять … фото. 

А) слухати  Б) дивитися                В) відпочивати   

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1.Що ви купили сьогодні? 

А) Я купив сьогодні продукти.       Б) Я купив сьогодні продуктів.        В) Я куплю сьогодні 

продукти. 

2. Що ви приготували вранці? 

А) Я вранці приготую картоплю.       Б) Я вранці приготував картоплю.  

В) Я вранці приготували картоплю. 

3. Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити каву.                         Б)  Я люблю пити кави.                 В) Я люблю пити кава. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1)  слухати музику 

А) Він слухає музику.  Б) Він слахала музику. В) Він слухають музику. 

2) прочитати лист 

А) Вони прочитала лист.  Б) Вони прочитає лист. В) Вони прочитали лист. 

3) подивитися футбол 

А) Він подивилася футбол.           Б) Він подивився футбол    В) Він подивилися футбол. 

Варіант 9 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1. Чиї сумки висять праворуч? (вони) 
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А)  їхні  Б) його В)  її 

2. Чиї зошити лежали там? (він) 

А) її            Б) його  В) наші 

3. Чиї телефони лежали тут? (ми) 

А) наш Б) наші В) наша 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Викладачі відповідали. Завтра викладачі теж … . 

А) будемо відповідати Б) будете відповідати В) будуть відповідати 

2. Батько працював. Завтра батько теж … . 

А) буде працювати  Б) буду працювати  В) будемо працювати 

3. Мама запитувала. Завтра мама теж … . 

А) буду запитувати  Б) будеш запитувати В) буде запитувати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це документи. Марія візьме … . 

А) документів  Б) документи             В) документах 

2. Це математика. Ми вивчаємо … . 

А) математику  Б) математика  В) математики 

3. Ось магнітофон. Друзі послухають … . 

А) магнітофона  Б) магнітофон  В) магнітофону 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Ми любимо … фізику, математику. 

А)їсти    Б) пити   В) вивчати 

2. Батьки люблять … фото. 

А) дивитися                         Б) слухати   В) відпочивати   

3. Ви любите … овочі? 

А) їсти   Б) пити   В) вивчати 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любите їсти? 

А) Я люблю їсти картопля.  Б) Я люблю їсти картоплю.  В) Я люблю їсти картоплу. 
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2. Що ви любити робити вранці, удень, увечері? 

А) Я люблю читаю вранці.  Б) Я люблю читати вранці.  В) Я люблю читав 

вранці. 

3. Що ви купили сьогодні? 

А) Я купив сьогодні продуктів.  Б) Я куплю сьогодні продукти. В) Я купив сьогодні продукти. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1)  пояснювати правило 

А) Ми пояснювали правило.    Б) Ми пояснювала правило. В) Ми пояснюють правило 

2) пояснювати тему 

А) Вони пояснювали тему.   Б) Вони пояснювала тему.  В) Вони пояснює тему. 

3) прочитати лист 

А) Вони прочитає лист.        Б) Вони прочитали лист.            В) Вони прочитала лист.  

Варіант 10 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1.Чиї телефони лежали тут? (ми) 

А) наш  Б) наші  В) наша 

2.Чия книжка лежить там? (вона) 

А) його  Б) її                        В) їхні   

3. Чиї сумки висять праворуч? (вони) 

А) його  Б) їхні   В) її 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Студенти слухали. Завтра студент теж … . 

А) буде слухати  Б) будуть слухати  В) будемо слухати 

2. Ахмед читав. Завтра Ахмед теж … . 

А) буде читати  Б ) буду читати  В) будемо читати 

3. Секретар перекладав. Завтра секретар теж … . 

А) буду перекладати Б) будемо перекладати В) буде перекладати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це документи. Марія візьме … . 

А) документів Б) документи             В) документах 

2. Це хімія. Ми вивчатимемо … . 

А) хімія  Б) хімію   В) хіміу 
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3. Це нова тема. Викладач пояснить … . 

А) тема  Б) теми                        В) тему    

Завдання4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Мій товариш любить … музику. 

А) відпочивати  Б) дивитися   В) слухати 

2. Студенти люблять … викладача. 

А) слухати   Б) відпочивати  В) дивитися 

3. Ми любимо … фізику, математику. 

А) їсти              Б) вивчати            В) пити    

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любити робити вранці, удень, увечері? 

А) Я люблю читаю вранці.  Б) Я люблю читав вранці.    В) Я люблю читати вранці. 

2. Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.  Б) Я люблю пити каву.       В) Я люблю пити кави. 

3. Що ви вивчаєте? 

А) Я вивчаю математику.  Б) Я вивчаю математика.       В) Я вивчаю математики. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) дивитися фільм 

А) Я дивишся фільм.             Б) Я дивлюся фільм.          В) Я дивитися фільм. 

2) читати журнал 

А) Вона читав журнал.  Б) Вона читає журнал.     В)Вона читають журнал. 

3) пояснювати правило 

А) Ми пояснювала правило.  Б) Ми пояснюють правило     В) Ми пояснювали правило. 

Варіант 11 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1.Чий підручник лежить тут?(він) 

А) його  Б) їхні   В) її 

2. Чия ручка лежала тут? (Ви) 

А) ваші                       Б) ваша  В )ваш    
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3. Чиї зошити лежали там? (він) 

А) його  В)її   В) наші 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Мама запитувала. Завтра мама теж … 

А) буду запитувати  Б) буде запитувати  В) будемо заитувати 

2. Секретар перекладав. Завтра секретар теж … . 

А) буду перекладати          Б) буде перекладати  В) будемо перекладати 

3. Брат відпочивав. Завтра брат теж … . 

А) будете відпочивати     Б) буду відпочивати              В) буде відпочивати    

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це історія. Вони вивчали … . 

А) історіу                 Б) історію                   В) історія       

2. Ось тексти. Ахмед і Махмуд перекладуть … . 

А) тексти  Б) текстів  В) текстах 

3. Це новий фільм. Ми подивимося … . 

А) фільма   Б) фільм В) фільму 

Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Хлопці люблять … тексти. 

А) перекладати  Б) готувати   В) дивитися 

2. Ви любите … овочі? 

А) їсти   В) пити   Б) вивчати 

3. Цей студент любить … книги. 

А) пити   Б) читати   В) готувати 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.  Б) Я люблю пити каву. В) Я люблю пити кави. 

2.Що ви любите їсти? 

А) Я люблю їсти картопля.  Б) Я люблю їсти картоплю.  В) Я люблю їсти картоплу. 

3. Що ви приготували вранці? 
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А) Я вранці приготував картоплю. Б) Я вранці приготую картоплю. В)Я вранці 

приготували картоплю. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1) прочитати лист 

А) Вони прочитали лист.  Б)Вони прочитає лист.             В) Вони прочитала лист. 

2) читати журнал 

А) Вона читав журнал.  Б) Вона читають журнал.        В) Вона читає журнал. 

3)  пояснювати тему 

А) Вони пояснює тему.                     Б) Вони пояснювали тему.       В) Вони пояснювала тему.

    

Варіант 12 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК : Чий паспорт лежить там? (він). - Його паспорт лежить там. 

1. Чиї зошити лежали там? (він) 

А) її   Б) наші  В) його 

2. Чиї документи лежали тут? (ми) 

А) наша  Б) наш             В) наші 

3. Чий викладач стоїть там? (вони) 

А) їхні             Б) їхній           В) їхнє 

Завдання 2. Закінчить речення. Поставте дієслово в майбутньому часі. 

1. Товариші повторювали. Завтра товариші теж … . 

А) будемо повторювати Б) будуть повторювати В) буду повторювати 

2. Марія писала. Завтра Марія теж … . 

А) буду писати  Б) будуть писати              В) буде писати    

3. Брат відпочивав. Завтра брат теж … . 

А) буде відпочивати. Б) буду відпочивати  В) будете відпочивати 

Завдання 3. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Ось книжка. Я читаю … . - Я читаю книжку.  

1. Це нова тема. Викладач пояснить … . 

А) тема  Б) теми В) тему    

2. Ось тексти. Ахмед і Махмуд перекладуть … . 

А) текстів  Б) текстах    В) тексти    

3. Це хімія. Ми вивчатимемо … . 

А) хімія  Б) хімію В ) хіміу 
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Завдання 4. Складіть речення, використовуючи відповідний інфінітив. 

ЗРАЗОК: Я люблю … фільм. - Я люблю дивитися фільм. 

Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, 

запитувати, дивитися. 

1. Я люблю … каву. 

А) читати   Б) готувати                         В) пити    

2.Хлопці люблять … тексти. 

А) перекладати  Б) готувати   В) дивитися 

3. Батьки люблять … фото. 

А) слухати   Б) відпочивати  В) дивитися 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1.Що ви купили сьогодні? 

А) Я купив сьогодні продукти. Б) Я купив сьогодні продуктів.           В) Я куплю сьогодні 

продукти. 

2. Що ви любити робити вранці, удень, увечері? 

А) Я люблю читаю вранці.  Б) Я люблю читати вранці.           В) Я люблю читав 

вранці. 

3. Що ви любите пити? 

А) Я люблю пити кава.  Б) Я люблю пити каву.                     В) Я люблю пити 

кави. 

Завдання 6. Із поданими словосполученнями складіть речення. 

1)  вчити слова 

А) Я вчу слова.                   Б) Я вчиш слова.                       В) Я вчили слова.  

2) пояснювати правило 

А) Ми пояснювала правило.                  Б) Ми пояснюють правило    В) Ми пояснювали правило. 

3) слухати музику 

А) Він слахала музику.        Б) Він слухає музику.  В) Він слухають музику. 

ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема:  

      1. Уживання дієслів наказового способу. 

2. Уживання кличного відмінка іменників. 

      3. Уживання прислівника: а) вираження способу дії (як?); б) вираження часу дії 

(коли?);  

          в) вираження місця дії (де?). 

      4. Уживання складних речень зі словами як, коли, де. 
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1. УЖИВАННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ 

 

ти Працюй! 

ви Працюйте! 

ми Працюймо! 

він (вона) Хай він (вона) працює! 

вони Хай вони працюють! 

2.  

2.УЖИВАННЯ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ 

 

ч.р. ж.р. ср.р. мн. 

брате -  -е 

перекладачу - -у 

Миколаю -  -ю 

сестро - -о 

Маріє - -є 

Лесю - -ю 

дівча - -а 

хлоп’я - -я 

Батьки – -и 

Викладачі - -і 

 

 

3. Уживання прислівника: а) вираження способу дії (як?); б) вираження часу дії 

(коли?); в) вираження місця дії (де?) 

 

де? як? коли? 

тут – там 

ліворуч – праворуч – 

прямо 

угорі – долі 

далеко – поруч – близько 

вдома – на вулиці 

добре – погано 

дуже приємно 

повільно – швидко 

по – українському 

правильно – неправильно 

голосно - тихо 

зараз – потім 

сьогодні – учора – завтра 

уранці – удень – увечері 

щоранку – щодня - 

щороку 

 

4. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВАМИ ЯК, КОЛИ, ДЕ. 

 

Мама запитала. Я добре говорю по-

арабському. 

 

Студент запитав. Уранці Ганна писала 

вправу. 

 

Декан запитав. Його паспорт удома. 

Мама запитала, як я говорю по-арабському. 

 

 

Студент запитав, коли Ганна писала 

вправу. 

 

Декан запитав, де його паспорт. 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) живіть 

А) жити  Б) живуть  В) живи 

2) напишіть 

А) писати  Б) написати  В) пишіть 

3) прочитай 

А) прочитати Б) читай                   В) читати 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 
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1) мамо 

А) мама  В) мами  Б) маму 

2) подруго 

А) подруги  Б) подруг  В) подруга 

3)  товаришу 

А) товариші  Б) товаришів            В) товариш  

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1)  добре - … 

А) погано  Б )повільно         В) швидко 

2) швидко -… 

А) погано  Б) повільно         В) швидко 

3)  тихо –… 

А) швидко  Б) погано             В) голосно 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Викладач говорить по-українському. 

А) Як говорить викладач?  Б) Що говорить викладач?      В) Коли говорить викладач? 

2. Студент читає повільно. 

А) Що читає студент?  Б) Коли читає студент?          В) Як читає студент?  

3. Марія пише лист по-англійському. 

А) Як пише Марія лист?   Б) Коли пише Марія лист?    В) Що пише Марія лист? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, що словник лежав. 

Б) Я побачив, коли словник лежав ліворуч.   

В) Я побачив, де словник лежав. 

 

2. Студенти прочитали. Київ недалеко. 

А) Студенти прочитали, де Київ.  

Б) Студенти прочитали, що Київ.   

В) Студенти прочитали, як Київ. 

 

3. Подруга запитала. Марія написала ввечері. 

А) Подруга запитала, як Марія написала.  

 Б) Подруга запитала, коли Марія написала.  

В) Подруга запитала, де Марія написала. 

Варіант 2 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 
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1) послухайте 

А) послухати              Б) слухати  В) слухай 

2) запитуй 

А) запитати   Б) запитай  В) запитувати 

3) відповідайте 

А) відповісти   Б) відповідай  В) відповідати 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) тату 

А) тата  Б) тати  В) тато 

2) сестро 

А) сестри  Б) сестру  В) сестра 

3) викладачу 

А) викладач  Б) викладачі  В) викладача 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) правильно - … 

А) повільно  Б) неправильно В) далеко 

2) праворуч - … 

А) повільно  Б) далеко  В) ліворуч 

3) далеко – … 

А) близько  Б) ліворуч                 В) повільно 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Друг поснідає потім. 

А) Де друг поснідає?                                        Б) Коли друг поснідає?    

В) Що друг поснідає?  

2. Сьогодні студенти відпочиватимуть. 

А) Де студенти відпочиватимуть?            Б) Коли студенти відпочиватимуть?  

В) Як студенти відпочиватимуть?  

3. Учора друзі працювали. 

А) Де друзі працювали?                         Б) Коли друзі працювали?                  

В) Як друзі працювали? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Секретар запитав. Студент завтра дасть довідку. 

А) Секретар запитав, що студент дасть довідку. 

Б) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

В) Секретар запитав, де студент даст ьдовідку. 
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2. Бібліотекар сказав. Журнал лежить поруч. 

А) Бібліотекар сказав, коли  журнал лежить. 

Б) Бібліотекар сказав, що журнал лежить. 

В) Бібліотекар сказав, де журнал лежить. 

 

3. Декан запитував. Амір добре говорить по-українському. 

А) Декан запитував, коли Амір говорить по-українському. 

Б) Декан запитував, як Амір говорить по-українському. 

В) Декан запитував, де Амір говорить по-українському. 

 

Варіант 3 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1. повторюйте 

А) повторити  Б) повтори   В) повторювати 

2)  відпочивай 

А) відпочити   Б) відпочивати  В) відпочивайте 

3)  готуйте 

А) приготувати  Б) готувати   В) приготуй 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) брате 

А) брат   Б) брати   В) брата 

2) товаришу  

А) товариші   В) товариш   Б) товаришів 

3) студенте 

А) студентка  Б) студентки  В) студент 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) тут - … 

А) потім   Б) зараз  В) там 

2) давно -…  

А) зараз                                 Б) ліворуч  В) потім   

3)  зараз –… 

А) потім                             Б) недавно  В) там 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Шафа стоїть праворуч. 
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 А) Коли стоїть шафа?  Б) Як стоїть шафа? В) Де стоїть шафа? 

2. Я пообідаю вдома. 

А) Де я пообідаю?   Б) Що я пообідаю?              В) Коли я пообідаю?   

3. Там лежить український підручник. 

А) Коли лежить український підручник?  Б) Де лежить український підручник? 

В) Як лежить український підручник? 

 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Лола знає. Марія добре читає по-англійському. 

А) Лола знає, як Марія читає по-англійському. 

Б) Лола знає, де Марія читає по-англійському. 

В) Лола знає, коли Марія читає по-англійському. 

2. Декан запитував. Амір добре говорить по-українському. 

А) Декан запитував, коли Амір говорить по-українському. 

Б) Декан запитував, як Амір говорить по-українському. 

В) Декан запитував, де Амір говорить по-українському. 

3. Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, де словник лежав. 

Б) Я побачив, що словник лежав. 

В) Я побачив, коли словник лежав. 

Варіант 4 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) перекладай 

А) перекласти  Б) перекладайте  В) перекладати 

2)  пояснюйте 

А) пояснювати  Б) пояснити   В) поясни 

3) сидіть 

А) сидять                               Б) сидіти   В) сиди    

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) мамо 

А) мами   Б) маму   В) мама 

2) тату 

А )тато   Б) тата   В) тати 

3) сестро 

А) сестри   Б) сестру   Б) сестра 
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Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) правильно - … 

А) неправильно  Б) повільно   В) далеко 

2) давно – … 

А) повільно   Б) тепер   В) далеко 

3) добре–… 

А) погано   Б) повільно   В) далеко 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Щодня дівчата вечеряють тут. 

А) Де дівчата вечеряють тут? 

Б) Коли дівчата вечеряють тут?    

В) Як дівчата вечеряють тут? 

 

2. Студентка неправильно відповідає. 

А) Як студентка відповідає? 

Б) Коли студентка відповідає? 

В) Де студентка відповідає? 

 

3. Прямо сидять наші товариші. 

А) Як сидять наші товариші? 

Б) Де сидять наші товариші?    

В) Коли  сидять наші товариші? 

 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Подруга запитала. Марія написала ввечері. 

А) Подруга запитала, як Марія написала.   

Б) Подруга запитала, коли Марія написала. 

В) Подруга запитала, де Марія написала. 

2. Лола знає. Марія добре читаєпо-англійському. 

А) Лола знає, де Марія читаєпо-англійському. 

Б) Лола знає, коли Марія читаєпо-англійському. 

В) Лола знає, як Марія читаєпо-англійському.  

 

3.Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, що словник лежав.    

Б) Я побачив, коли словник лежав. 

В) Я побачив, де словник лежав. 
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Варіант 5 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) лежи 

А) лежать                     Б) лежати  В) полежати  

2) стійте 

А) стоять       Б) стоятиме         В) стояти   

3) сидіть 

А) сидіти        Б) сиди   В) сидять 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) тату 

А) тата                      Б) тато   В) тати 

2) мамо 

А) мама  Б) маму                                  В) мами 

3) брате 

А) брати  Б) брата            В) брат 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) швидко - … 

А) погано  Б) швидко  В) повільно 

2) зараз – … 

А) погано  Б) потім                    В) швидко 

3) тихо – … 

А) погано  Б) швидко                  В) голосно 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Викладач говорить по-українському. 

А) Як говорить викладач?  Б) Що говорить викладач?  В) Коли говорить викладач? 

2. Учора друзі працювали. 

А) Де друзі працювали?  Б) Як друзі працювали? В) Коли друзі працювали? 

3. Друг поснідає потім. 

А) Коли друг поснідає?  Б) Де друг поснідає?  В) Що друг поснідає? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Декан запитував. Амір добре говорить по-українському. 

А) Декан запитував, коли Амір говорить по-українському. 

Б) Декан запитував, де Амір говорить по-українському. 

В) Декан запитував, як Амір говорить по-українському. 
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2..Подруга запитала. Марія написала ввечері. 

 

А) Подруга запитала, як Марія написала. 

Б) Подруга запитала, де Марія написала. 

В) Подруга запитала, коли Марія написала. 

 

3. Бібліотекар сказав. Журнал лежить поруч. 

А) Бібліотекар сказав, що журнал лежить. 

Б) Бібліотекар сказав, коли  журнал лежить. 

В) Бібліотекар сказав, де журнал лежить. 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) готуйте 

А) приготувати   Б) готувати                 В) приготуй 

2) живіть 

А) живуть               Б)живи                         В) жити 

3) послухайте 

А) слухати             Б) послухати                 В) слухай    

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) сестро 

А) сестра       Б) сестру                             В) сестри    

2) товаришу 

А) товариші     Б)  товариш                         В) товаришів   

3) подруго 

А) подруга    Б) подруг                                 В) подруги 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) зараз – … . 

А) повільно   Б) далеко  В) потім 

2) правильно - … . 

А) повільно   Б) далеко  В) неправильно 

3) добре – ….  

А) повільно   Б) погано  В) далеко 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Сьогодні студенти відпочиватимуть. 
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А) Коли студенти відпочиватимуть? 

Б) Де студенти відпочивативатимуть? 

В) Як студенти відпочивативатимуть? 

2. Шафа стоїть праворуч. 

 А) Коли стоїть шафа?  Б) Де стоїть шафа?  В) Як стоїть шафа? 

3. Студент читає повільно. 

А) Що читає студент?        Б) Коли читає студент?              В) Як читає студент? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Студенти прочитали. Київ недалеко. 

А) Студенти прочитали, що Київ.   

Б) Студенти прочитали, де Київ. 

В) Студенти прочитали, як Київ. 

 

2. Бібліотекар сказав. Журнал лежить поруч. 

А) Бібліотекар сказав, коли  журнал лежить. 

Б) Бібліотекар сказав, що журнал лежить. 

В) Бібліотекар сказав, де журнал лежить. 

 

3.Секретар запитав. Студент завтра дасть довідку. 

А)Секретар запитав, де студент дасть довідку. 

Б) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

В) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

 

Варіант 7 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) напишіть 

А) писати   Б) пишіть                 В) написати  

2) відпочивай 

А) відпочивати  Б) відпочити             В) відпочивайте 

3) запитуй 

А) запитати   Б) запитувати В) запитай 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) викладачу 

А) викладач   Б) викладача                         В) викладачі 

2) студенте 

А) студент   Б) студентка  В) студентки 
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3) студентко 

А) студент   Б) студентка  В) студентки 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) зараз  – … 

А) погано   Б) потім                  В) швидко 

2) добре –… 

А) погано            Б) швидко  В) потім 

3) тихо  – … 

А) погано   Б) швидко  В) голосно 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Я пообідаю вдома. 

А) Де я пообідаю?                 Б) Коли я пообідаю?                В) Що я пообідаю? 

2. Студентка неправильно відповідає. 

А) Коли студентка відповідає? Б) Як студентка відповідає?     В) Де студентка 

відповідає? 

3. Друг поснідає потім. 

А) Де друг поснідає?             Б) Що друг поснідає?                  В) Коли друг поснідає? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Декан запитував. Амір добре говорить по-українському. 

А) Декан запитував, як Амір говорить по-українському. 

В) Декан запитував, коли Амір говорить по-українському. 

Б) Декан запитував, де Амір говорить по-українському. 

 

2. Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, що словник лежав.   

Б) Я побачив, коли словник лежав. 

В) Я побачив, де словник лежав. 

 

3. Подруга запитала. Марія написала ввечері. 

 

А) Подруга запитала, коли Марія написала. 

Б) Подруга запитала, як Марія написала.   

В) Подруга запитала, де Марія написала. 

Варіант 8 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) напишіть 

А) писати  Б) написати  В) пишіть 
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2)  живіть 

А) жити  Б) живи                    В) живуть  

3)  відповідайте 

А) відповісти  Б) відповідай  В) відповідати 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) секретарю 

А) секретарі             Б) секретар  В) секретаря 

2) декане 

А) декани  Б) декан  В) декана 

3) бібліотекарю 

А) бібліотекар Б) бібліотекарі В) бібліотекаря 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) далеко – … 

А) потім  Б) близько  В) зараз 

2) тут  -…. 

А) там  Б) потім  В) зараз 

3) швидко –… 

А) потім  Б) зараз  В) повільно 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Прямо сидять наші товариші. 

А) Де сидять наші товариші?  Б) Коли  сидять наші товариші? 

В) Як сидять наші товариші? 

 

2. Сьогодні студенти відпочиватимуть. 

А) Де студенти відпочиватимуть? 

Б) Коли студенти відпочиватимуть?  

В) Як студенти відпочиватимуть? 

 

3. Викладач говорить по-українському. 

А) Що говорить викладач?  Б) Як говорить викладач?      В) Коли говорить викладач? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Секретар запитав. Студент завтра дасть довідку. 

А) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

Б) Секретар запитав, де студент дасть довідку 

В) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 
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2. Лола знає.Марія добре читаєпо-англійському. 

А) Лола знає, де Марія читає по-англійському.  

Б) Лола знає, як Марія читає по-англійському. 

В) Лола знає, коли Марія читає по-англійському. 

 

3. Студенти прочитали. Київ недалеко. 

А) Студенти прочитали, щоКиїв. 

Б) Студенти прочитали, як Київ. 

В) Студенти прочитали, де Київ.   

Варіант 9 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) прочитай 

А) читати  Б) читай                     В) прочитати   

2) послухайте 

А) послухати             Б) слухати  В) слухай 

3) живіть 

А) живуть  Б) жити                   В) живи 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) лікарю 

А) лікар                        Б) лікаря               В) лікарі 

2) перекладачу 

А) перекладача          Б) перекладач        В) перекладачі 

3) сестро 

А) сестра  Б) сестру                В) сестри    

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) швидко - … 

А) погано  Б) швидко                   В) повільно     

2) далеко –…. 

А) погано  Б) швидко  В) близько 

3) правильно –… 

А) неправильно         Б) погано  В) швидко   

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Викладач говорить по-українському. 

А) Що говорить викладач?    
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Б) Як говорить викладач?  

В) Коли говорить викладач? 

 

2.Студентка неправильно відповідає. 

А) Як студентка відповідає?   

Б) Коли студентка відповідає? 

В) Де студентка відповідає? 

 

3. Сьогодні студенти відпочиватимуть. 

А) Де студенти відпочиватимуть? 

Б) Коли студенти відпочиватимуть? 

В) Як студенти відпочиватимуть? 

 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Секретар запитав. Студент завтра дасть довідку. 

А) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

Б) Секретар запитав, де студент дасть довідку. 

В) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

 

2. Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, що словник лежав. 

Б) Я побачив, де словник лежав.    

В) Я побачив, коли словник лежав. 

 

3. Бібліотекар сказав. Журнал лежить поруч. 

А) Бібліотекар сказав, де журнал лежить.  

Б) Бібліотекар сказав, коли  журнал лежить. 

В) Бібліотекар сказав, що журнал лежить. 

 

Варіант 10 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1) пояснюй 

А) пояснять                            Б) пояснювати  В) пояснити   

2) напишіть 

А) писати    Б) пишіть                             В) написати   

3) прочитай 

А) читати   Б) прочитати                      В) читай 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) секретарю 
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А) секретарі  Б) секретар  В) секретаря 

2) мамо 

А) мами  Б) маму  В) мама 

3) подруго 

А) подруга  Б) подруги  В) подруг 

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) далеко – … 

А) погано  Б) швидко  В) близько 

2) зараз – … 

А) погано  Б) потім                   В) швидко   

3) тихо – … 

А) погано  Б) швидко  В) голосно 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Учора друзі працювали. 

А) Де друзі працювали?  Б) Коли друзі працювали?     В) Як друзі працювали?       

2. Студент читає повільно. 

А) Як читає студент?  Б) Що читає студент?      В) Коли читає студент? 

3. Учора друзі працювали. 

А) Де друзі працювали?                   Б) Коли друзі працювали?       В) Як друзі працювали? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Подруга запитала. Марія написала ввечері. 

А) Подруга запитала, як Марія написала. 

Б) Подруга запитала, коли Марія написала. 

В) Подруга запитала, де Марія написала. 

2. Декан запитував. Амір добре говорить по-українському. 

А) Декан запитував, коли Амір говорить по-українському. 

Б) Декан запитував, як Амір говорить по-українському. 

В) Декан запитував, де Амір говорить по-українському. 

 

3. Лола знає.Марія добре читає по-англійському. 

А) Лола знає, як Марія читає по-англійському. 

Б) Лола знає, де Марія читає по-англійському. 

В)Лола знає, коли Марія читає по-англійському. 
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Варіант 11 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1)  живіть 

А) живуть   Б) жити                        В) живи 

2)  напишіть 

А) писати            Б) написати                 В)пишіть 

3)  перекладай 

А) перекладати         Б) перекладайте             В) перекласти 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1) тату 

А) тата  Б) тати                      В) тато   

2) декане 

А) декан  Б) декани  В) декана 

3) брате 

А) брата                    Б) брат  В) брати   

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) далеко – … 

А) близько  Б) голосно       В) тепло 

2) давно –… 

А) тепло  Б) голосно В) зараз 

3) швидко–… 

А) тепло  Б) голосно       В) повільно  

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Марія пише лист по-англійському. 

А) Що пише Марія лист?   Б) Коли пише Марія лист? В) Як пише Марія лист? 

2. Друг поснідає потім. 

А) Коли друг поснідає? Б) Де друг поснідає?            В )Що друг поснідає? 

3. Студент читає повільно. 

А) Як читає студент? В) Коли читає студент?               В) Що читає студент? 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, що словник лежав.  

Б) Я побачив, де словник лежав. 

В) Я побачив, коли словник лежав. 



92 
 

 

2. Декан запитував. Амір добре говорить по-українському. 

А) Декан запитував, коли Амір говорить по-українському. 

Б) Декан запитував, деАмір говорить по-українському. 

В) Декан запитував, якАмір говорить по-українському. 

 

3.Бібліотекар сказав. Журнал лежить поруч. 

А) Бібліотекар сказав, коли  журнал лежить. 

Б) Бібліотекар сказав, що журнал лежить. 

В) Бібліотекар сказав, де журнал лежить. 

 

Варіант 12 

Завдання 1. Виберіть правильну форму інфінітива дієслів наказового способу. 

1)  прочитай 

А) прочитати  Б) читати   В) читай 

2) відповідайте 

А) відповісти   Б) відповідати  В) відповідай 

3) запитуй 

А) запитати                          Б) запитувати  В) запитай 

Завдання 2. Виберіть іменники в називному відмінку. 

1)  бібліотекарю 

А) бібліотекар  Б) бібліотекаря    В) бібліотекарі 

2) товаришу 

А) товариші   Б) товариш           В) товаришів   

3) тату 

А) тато   Б) тати                 В) тата    

Завдання 3. Підберіть антоніми до поданих прислівників. 

1) тихо – … 

А) потім                              Б) зараз  В) голосно    

2) тут -…. 

А) там           Б) потім  В) зараз 

3) праворуч– … 

А) ліворуч   Б) зараз                   В) потім 

Завдання 4. Поставте питання до виділених слів. 

1. Учора друзі працювали. 
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А) Де друзі працювали?  Б) Як друзі працювали?              В) Коли друзі працювали?

  

2. Викладач говорить по-українському. 

А) Що говорить викладач?  Б) Коли говорить викладач?      В) Як говорить викладач? 

3. Сьогодні студенти відпочиватимуть. 

А) Де студенти відпочивативатимуть?  Б) Коли студенти відпочивативатимуть? 

В) Як студенти відпочивативатимуть? 

 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне. 

1. Секретар запитав. Студент завтра дасть довідку. 

А) Секретар запитав, що студент дасть довідку. 

Б) Секретар запитав, коли студент дасть довідку. 

В) Секретар запитав, де студент дасть довідку. 

2..Подруга запитала. Марія написала ввечері. 

 

А) Подруга запитала, як Марія написала.   

Б) Подруга запитала, де Марія написала. 

В) Подруга запитала, коли Марія написала. 

3. Я побачив. Словник лежав ліворуч. 

А) Я побачив, що словник лежав.    

Б) Я побачив, де словник лежав. 

В) Я побачив, коли словник лежав. 

 

ЗАНЯТТЯ № 7 

Тема: 

1. Уживання прикметників у знахідному відмінку.  

2. Уживання присвійних займенників у знахідному відмінку.  

 

1. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗНАХІДНОМУ ВІДМІНКУ 

 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

якого?  

(істота) 

старшого - -ого 

синього – -ього 

 

 

 

 

яку? 

старшу - -у 

синю - -ю 

 

 

 

яке? 

старше - -е 

синє - -є 

яких?  

(істота) 

старших - -их 

синіх - -іх 

 

який?  

(неістота) 

старший - -ий 

синій - -ій 

які?  

(неістота) 

старші - -і 

сині - -і 
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2. УЖИВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ЗНАХІДНОМУ ВІДМІНКУ 

 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

чийого? 

(істота) 

 

свого 

мого 

твого 

нашого 

вашого 

їхнього 

його 

її 

чию? 

 

 

свою 

мою 

твою 

його 

її 

нашу 

вашу 

їхню 

 

чийого?  

(істота) 

 

свого 

мого 

твого 

нашого 

вашого 

їхнього 

його 

її 

чиїх?  

(істота) 

 

своїх 

моїх 

твоїх 

його 

її 

наших 

ваших 

їхніх 

чий? 

(неістота) 

 

свій 

мій 

твій 

наш  

ваш 

їхній 

його 

її 

чиє?  

(неістота) 

 

своє 

моє 

твоє 

його 

її  

наше 

ваше 

їхнє 

чиї?  

(неістота) 

 

свої 

мої 

твої 

його 

її 

наші 

ваші 

їхні 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Пітер неправильно зробив …завдання. 

А) домашнє  Б) домашньому        В) домашнього 

2. Вони купили … воду. 

А) холодна  Б) холодну  В) холодної 

3. Амір переклав … тексти. 

А) арабські  Б) арабських  В) арабський 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Леся і Богдан знають  мого друга Алі. А я знаю … друга Андрія. 

А) його  Б) її   В) їхнього 

2. Леся і Богдан знають  мою подругу  Марію. А я знаю … подругу  Олену. 

А) її                             Б) його  В) їхню   

3. Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) мої   Б) його  В) її 
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Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це їхні українські викладачі. Студенти щодня бачать …. 

А) їхніх українських викладачів   

Б) їхні українські викладачі 

В) їхні українських викладачів 

2. Це наша контрольна робота. Ми пишемо … 

А) наша контрольна робота   

Б) нашу контрольну роботу 

В) нашої контрольної роботу 

 

3. Це той англійський текст. Богдан і Олена перекладають …. 

А) того англійського текста   

Б) той англійського текста 

В) той англійський текст 

 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Який чай любить Ваша подруга? 

А) зелений чай  Б) зеленого чаю  В) зелений чаю 

2. Який хліб купує той хлопець?  

А) чорний хліба                   Б) чорного хліба  В) чорний хліб 

3. Який хліб ви любите? 

А) білий хліб   Б) білий хліба                         В) білого хліба 

 

Варіант 2 

Завдання 1. Складіть речення. 

1.Викладач пояснює … граматику. 

А) української                             Б) українську   В) українська  

2.Ми знаємо … студентів. 

А) нові                               Б) нового                                      В) нових    

3.Марія слухає … сестру. 

А) старша         Б) старшої              В) старшу 

Завдання 2. Замість  крапок напишіть присвійні займенники в потрібній формі. 

1. Тут наші викладачі. Щодня ми бачимо … викладачів. 

А) наші            Б)нашого                                   В)наших    

2. То ваші друзі? Щотижня ми бачимо … друзів. 
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А) ваші   Б) ваших                                  В) нашого   

3. Це їхні туристи. Щороку я бачу … туристів. 

А) їхнє                                     Б) їхніх   В) їхні    

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це наше велике місто. Ми любимо …. 

А) нашого великого міста  Б) наше велике місто              В) наше великого міста 

2. Це їхній китайський зелений чай. Вони люблять пити … 

А) їхній китайський зелений чай   Б) їхній китайського зеленого чай 

В) їхнього китайського зеленого чаю 

3. Це його чорна кава. Він  п’є …. 

А) його чорна кава  Б) його чорну каву  В) його чорну кава 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1.  Які пісні слухає та дівчина? 

А) англійських пісень Б) англійські пісень                  В) англійські пісні  

2. Які пісні Ви любите слухати?  

А) англійські пісні  Б) англійські пісень                 В) англійських пісень   

3. Які фільми дивляться ті хлопці? 

А) американських фільмів Б) американські фільми    В) американські фільмів 

Варіант 3 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Ахмед завжди  правильно робить … завдання. 

А) домашнє  Б) домашній                          В) домашнього   

2. … одяг висить у шафі. 

А) домашнього Б) домашній   В) домашні 

3. … студенти уважно слухали викладачів. 

А) Арабські, китайські, африканські           Б) Арабських, китайських, африканських 

В) Арабський, китайський, африканський 

 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Це  моя кімната. Ти бачив … кімнату. 

А) моя   Б) твою                       В) мою 

2. То ваші друзі? Щотижня ми бачимо … друзів. 

А)ваших  Б) ваші  В) нашого 

3. Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) його  Б) мої                          В) її 



97 
 

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це його молодша сестра. Він любить  …. 

А) його молодша сестра  Б) його молодшу сестра         В) його молодшу сестру       

2. Це її старший брат . Вона любить …. 

Б) її старшого брата  Б) її старший брат      В)її старшого брат 

3. Це їхні батьки. Вони люблять ….. 

А) їхні батьки   Б) їхні батьків       В) їхніх  батьків 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Які  фільми  Ви любите дивитися? 

А) китайські фільми  Б) китайські фільмів                                  В) китайських фільмів 

2. Який квиток Ви забули? 

А) читацького квитка  Б) читацький квиток  В) читацький квитка 

3. Який словник товариш забрав? 

А) англо-український словник Б) англо-українського словника      В) англо-український 

словника 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Викладач пояснює … . 

А) українська  Б) українську           В) української 

2. … одяг висить у шафі. 

А) домашній  Б) домашнього В) домашні 

3. … студенти уважно слухали викладачів. 

А) Арабські, китайські, африканські 

Б) Арабський, китайський, африканський 

В) Арабських, китайських, африканських 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Тут наші викладачі. Щодня ми бачимо … викладачів. 

А) наші  Б) нашого                   В) наших   

2. Леся і Богдан знають  мою подругу  Марію. А я знаю … подругу  Олену 

А) їхню  Б) їхнє                        В) їхні  

3. Це їхні туристи. Щороку я бачу … туристів. 

А) їхнє            Б) їхні   В) їхніх   

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це наше велике місто. Ми любимо …. 

А) нашого великого міста  Б) наше велике місто  В) наше великого міста 



98 
 

2. Це її старший брат . Вона любить …. 

А) її старшого брата  Б) її старшого брат                      В) її старший брат 

3. Це той англійський текст. Богдан і Олена перекладають …. 

А)того англійського текста Б) той англійський текст          В) той англійського 

текста 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Якого брата Амір зустрів учора? 

А) старшого брата   Б) старший брата                            В) старший брат  

2. Який квиток Ви забули? 

А) читацького квитка  Б) читацький квитка                      В) читацький квиток

  

3. Які фільми дивляться ті хлопці?  

А) американські фільми  Б) американських фільмів  В) американські фільмів 

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Викладач пояснює … граматику. 

А) українська    Б) українську   В) української 

2. Вони купили … воду. 

А) холодної                                        Б) холодна   В) холодну    

3. Амір переклав … тексти. 

А) арабські    Б) арабських   В) арабський 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Леся і Богдан знають  мого друга Алі. А я знаю … друга Андрія. 

А) його    Б) їхнього                           В ) її 

2. То ваші друзі? Щотижня ми бачимо … друзів. 

А)ваші   Б)ваших   В)нашого 

3. Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) мої   Б) її                                         В) його 

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це його чорна кава. Він  п’є …. 

А) його чорна кава  Б) його чорну каву  В) його чорну кава 

2. Це їхній китайський зелений чай. Вони люблять пити … 

А )їхньогокитайського зеленого чаю 

Б) їхній китайського зеленого чай  

В) їхній китайський зелений чай 
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3. Це той англійський текст. Богдан і Олена перекладають …. 

А) того англійського текста        Б) той англійський текст   В) той англійського текста 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Який чай любить Ваша подруга? 

А) зеленого чаю  Б) зелений чай  В) зелений чаю 

2. Який хліб купує той хлопець?  

А) чорний хліб  Б) чорного хліба  В) чорний хліба 

3. Який хліб ви любите? 

А) білий хліба                       Б) білий хліб                         В) білого хліба   

  

Варіант 6 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Викладач пояснює … граматику. 

А) української                       Б) українську   В) українська    

2. …  одяг висить у шафі. 

А) домашнього  Б) домашні                            В) домашній    

3.Марія слухає… сестру. 

А) старшу                            Б) старшої                             В) старша    

  

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Тут наші викладачі. Щодня ми бачимо … викладачів. 

А) нашого                             Б) наші  В) наших   

2. Леся і Богдан знають  мою подругу  Марію. А я знаю … подругу  Олену. 

А) їхню   Б) її                            В) його   

3.Це їхні туристи. Щороку я бачу … туристів. 

А) їхні    Б) їхніх  В) їхнє 

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це наше велике місто. Ми любимо …. 

А) наше велике місто  Б) нашого великого міста         В) наше великого міста 

2. Це наша контрольна робота. Ми пишемо … 

А)нашої контрольної роботу      Б) нашу контрольну роботу           В)наша контрольна 

робота 

3. Це їхні українські викладачі. Студенти щодня бачать …. 
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А) їхні українські викладачі         Б) їхніх українських викладачів         В) їхні українських 

викладачів 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Які пісні слухає та дівчина? 

А) англійських пісень  Б) англійські пісень  В) англійські пісні 

2. Які пісні Ви любите слухати? 

А) англійські пісні   Б) англійських пісень В) англійські пісень 

3. Який хліб ви любите? 

А) білого хліба   Б) білий хліб              В) білий хліба 

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Ахмед завжди  правильно робить … завдання. 

А) домашнє   Б) домашнього  В) домашній 

2. Ми знаємо … студентів. 

А) нові                                   Б) нових                                  В) нового 

3. … студенти уважно слухали викладачів. 

А) Арабський, китайський, африканський 

Б) Арабських, китайських, африканських 

В) Арабські, китайські, африканські 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Леся і Богдан знають  мого друга Алі. А я знаю … друга Андрія. 

А) їхню  Б) мого                                    В) їхнього    

2.То ваші друзі? Щотижня ми бачимо … друзів. 

А) ваші                       Б) ваших                     В) нашого 

3.Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) мої   Б) його   В) її 

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це його молодша сестра. Він любить  …. 

А) його молодшу сестру       Б) його молодша сестра  В) його молодшу сестра 

2. Це її старший брат . Вона любить …. 

А) її старший брат         Б) її старшого брат   В) її старшого брата 

3. Це той англійський текст. Богдан і Олена перекладають …. 

А) той англійського текста      Б) той англійський текст В) того англійського текста 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 
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1. Які  фільми  Ви любите дивитися? 

А) китайських фільмів                    Б) китайські фільмів          В)  китайські 

фільми 

2. Які пісні Ви любите слухати? 

А) англійські пісень                                Б) англійські пісні                       В) англійських 

пісень  

3. Який словник товариш забрав?.  

А) англо-українського словника            Б) англо-український словника             В) англо-

український словник 

Варіант 8 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Викладач пояснює … граматику. 

А) українська  Б) української  В) українську 

2. … одяг висить у шафі. 

А) домашнього Б) домашній                         В) домашні    

3. Марія слухає … сестру. 

А) старшої                  Б) старша               В) старшу    

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Тут наші викладачі. Щодня ми бачимо … викладачів. 

А ) наших  Б) нашого                       В) наші 

2. Леся і Богдан знають  мою подругу  Марію. А я знаю … подругу  Олену 

А) їхні   Б) їхню                            В) їхнє 

3. Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) його  Б)мої                                 В) її     

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це наше велике місто. Ми любимо …. 

А) нашого великого міста  Б) наше велике місто В) наше великого міста 

2. Це її старший брат . Вона любить …. 

А) її старшого брата  Б) її старший брат  В) її старшого брат 

3. Це їхні батьки. Вони люблять …. 

А) їхні батьки   Б) їхні батьків  В) їхніх  батьків 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Які пісні слухає та дівчина?  

А) англійських пісень  Б) англійські пісень  В) англійські пісні 
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2. Які пісні Ви любите слухати? 

А) англійських пісень  Б) англійські пісень             В) англійські пісні   

3. Який хліб ви любите? 

А) білий хліб    Б) білий хліба                       В) білого хліба   

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Пітер неправильно зробив … завдання. 

А) домашнє   Б) домашньому                     В) домашнього   

2. Вони купили … воду. 

А) холодна   Б) холодну   В) холодної 

3. … одяг висить у шафі. 

А) домашній   Б) домашні                          В) домашнього 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Це  моя кімната. Ти бачив … кімнату. 

А) моя   Б) мою   В) твою 

2. Леся і Богдан знають  мою подругу  Марію. А я знаю … подругу  Олену. 

А) їхню  Б) його   В) її 

3. Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) його   Б) її                            В) мої  

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це їхні українські викладачі. Студенти щодня бачать …. 

А)їхні українські викладачі   Б) їхніх українських викладачів 

В)їхні українських викладачів 

 

2. Це наша контрольна робота. Ми пишемо … 

А) наша контрольна робота                       Б) нашої контрольної роботу 

В) нашу контрольну роботу 

 

3.Це їхні батьки. Вони люблять …. 

А) їхніх  батьків                          Б ) їхні батьків             В) їхні батьки   

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Який чай любить Ваша подруга? 

А) зеленого чаю  Б) зелений чаю                         В) зелений чай 

2. Який хліб купує той хлопець?  

А) чорного хліба            Б) чорний хліба     В) чорний хліб 

3. Які фільми дивляться ті хлопці? 
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А) американські фільми Б) американських фільмів      В) американські фільмів 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Викладач пояснює …  граматику. 

А) українську  Б) української          В) українська  

2. Ми знаємо… студентів. 

А) нові              Б) нових  В) нового 

3. … студенти уважно слухали викладачів. 

А) Арабських, китайських, африканських 

Б) Арабський, китайський, африканський 

В) Арабські, китайські, африканські 

 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1..Леся і Богдан знають  мого друга Алі. А я знаю … друга Андрія. 

А) його  Б) їхнього  В) її 

2. То ваші друзі? Щотижня ми бачимо … друзів. 

А) ваших            Б) ваші   В) нашого 

3. Це їхні туристи. Щороку я бачу … туристів. 

А) їхні             Б) їхніх              В) їхнє 

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1.Це його молодша сестра. Він любить  …. 

А) його молодшу сестру    

Б) його молодша сестра 

В) його молодшу сестра 

 

2. Це їхній китайський зелений чай. Вони люблять пити … 

А)їхній китайського зеленого чай   

Б) їхньогокитайського зеленого чаю 

В) їхній китайський зелений чай 

 

3. Це його чорна кава. Він  п’є …. 

А) його чорну каву   

Б) його чорна кава   

В) його чорну кава 

 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Який чай любить Ваша подруга? 
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А) зеленого чаю  Б) зелений чаю  В) зелений чай 

2. Який хліб купує той хлопець?  

А) чорний хліб  Б) чорний хліба                    В) чорного хліба 

3. Які фільми дивляться ті хлопці?  

А) американські фільмів   Б) американських фільмів      В) американські фільми  

       

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Ахмед завжди  правильно робить …  завдання. 

А) домашнього           Б) домашнє              В) домашній 

2. … одяг висить у шафі. 

А) домашнього Б) домашні                            В) домашній 

3. Марія слухає … сестру. 

А) старшу         Б) старшої    В) старша 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Тут наші викладачі. Щодня ми бачимо … викладачів. 

А) наших    Б) наші            В) нашого 

2. То ваші друзі? Щотижня ми бачимо … друзів. 

А) ваші                         Б) ваших          В) нашого 

3. Ось мої фото. Друзі дивляться … фото. 

А) його    Б) її                    В) мої 

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1.Це їхні українські викладачі. Студенти щодня бачать …. 

А) їхніх українських викладачів   

Б) їхні українські викладачі 

В) їхні українських викладачів 

 

2. Це її старший брат . Вона любить …. 

А) її старший брат   

Б) її старшого брата   

В) її старшого брат 

 

3. Це їхні батьки. Вони люблять …. 

А) їхні батьки 

Б) їхні батьків                  

В) їхніх  батьків  
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Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Який чай любить Ваша подруга? 

А) зеленого чаю   

Б) зелений чай    

В) зелений чаю 

 

2. Який квиток Ви забули? 

А) читацького квитка  

Б) читацький квитка             

В) читацький квиток 

  

3. Який словник товариш забрав? 

А) англо-український словника   

Б) англо-український словник 

В) англо-українського словника 

Варіант 12 

Завдання 1. Складіть речення. 

1. Викладач пояснює … граматику. 

А) українську  Б) української       В) українська  

2. Ми знаємо … студентів. 

А) нові   Б) нового                     В) нових 

3. … студенти уважно слухали викладачів. 

А) Арабські, китайські, африканські   

Б) Арабський, китайський, африканський 

В) Арабських, китайських, африканських 

 

Завдання 2. Складіть речення. Використовуйте займенники в потрібній формі. 

1. Тут наші викладачі. Щодня ми бачимо … викладачів. 

А) наші  Б) наших  В) нашого 

2. Леся і Богдан знають  мою подругу  Марію. А я знаю … подругу  Олену 

А) їхню  Б) їхні   В) їхнє 

3. Це їхні туристи. Щороку я бачу … туристів. 

А) їхні   Б) їхніх                    В) їхнє  

Завдання 3. Закінчіть  речення. Використовуйте виділені слова в потрібній формі. 

1. Це наше велике місто. Ми любимо …. 

А) наше велике місто Б) нашого великого міста       В) наше великого міста 
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2. Це його чорна кава. Він  п’є …. 

А) його чорну кава               Б) його чорна кава      В) його чорну каву  

3. Це той англійський текст. Богдан і Олена перекладають …. 

А) той англійський текст  Б) того англійського текста  В) той англійського текста 

Завдання 4.  Дайте  відповіді на питання. 

1. Які  фільми  Ви любите дивитися. 

А) китайських фільмів  Б) китайські фільмів      В) китайські фільми 

2. Який квиток Ви забули? 

А) читацький квиток  Б) читацького квитка      В) читацький квитка 

3. Які фільми дивляться ті хлопці? 

А) американських фільмів      Б) американські фільмів                   В) американські фільми 

ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема:  

1.Уживання іменників у місцевому відмінку з прийменниками.  

2.Уживання особових займенників у місцевому відмінку. 

3.Уживання складних речень зі словом де. 

 

1. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ З ПРИЙМЕННИКАМИ 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

у зошиті -              -і 

у словнику -          -у 

у музеї -                 -ї 

на кухні -                -і 

в аудиторії -           -ї 

на вікні -             -і у підручниках –   -ах 

на заняттях - -ях 

 

2. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ 

він, воно вона вони 

у (в), на ньому у (в), на ній у (в), на них 

 

3. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВОМ ДЕ 

Він знає. Ганна живе в кімнаті № 56. Він знає, де живе Ганна. 

Він не знає, де живе Ганна. 

Ти знаєш, де живе Ганна? 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Шахи лежать на …. 

А) столів  Б) столи  В) столах 

2. Хлопці грають у баскетбол на …. 
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А) стадіоном  Б) стадіона               В) стадіоні 

3. Газети висять на…. 

А) стінах  Б) стін  В) стінами 

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1.- Де ви живете?                    -  У гуртожитку. 

А) гуртожитків      Б) гуртожитках            В) гуртожитками 

2. -Де ви  навчаєтеся?             -  В  університеті. 

А) університетів      Б) університетами        В) університетах 

3. - Де ви відпочиваєте?    - На морі. 

А) морями   Б) морях   В) морів 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це лікарня … працюють мої батьки. 

А)  у ньому        Б) у ній                                       В) у них 

2. Це школа № 9 … навчається його сестра. 

А) у ній        Б) у ньому            В) у них 

3.Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А)у ній           Б) у них                                   В) у ньому    

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Мій дідусь …. в  шахи. 

А) читає                    Б) купує  В) грає     

2.Його дружина  … в магазині. 

А) працює  Б) навчається В) відпочиває 

3. ЇЇ молодша сестра  … у школі. 

А) працює  Б) навчається В) відпочиває 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1.Ви  знаєте, де працює цей юрист? 

А) компанією  Б) компанію  В) у компанії 

2. Ви  знаєте, де його батьківщина? 

А) Африка  Б) в Африці  В) Африку 
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3. Ви  знаєте, де народилися наші китайські друзі?  

А) в Пекіні  Б) Пекіна  В) Пекіном 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Лікар запитав. Я відпочивав на морі. 

А) Лікар запитав, я де відпочивав. 

Б) Лікар запитав, де я відпочивав. 

В) Лікар запитав, де я відпочивав на морі. 

 

2. Подруга запитала. Діана купила ці гарні ліки в аптеці №1. 

А) Подруга запитала, Діана де купила ці гарні ліки. 

Б) Подруга запитала, де Діана купила ці гарні ліки в аптеці. 

В) Подруга запитала, де Діана купила ці гарні ліки. 

 

3. Товариш  згадав. Він бачив цю дівчину в музеї. 

А) Товариш  згадав, він де бачив цю дівчину. 

Б) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину в музеї. 

В) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину. 

 

Варіант 2 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1.Моя дружина працює в … . 

А) поліклініці            Б) поліклініки  В) поліклініка 

2.Я вивчав математику на …. 

А) батьківщини          Б) батьківщину           В) батьківщині 

3.Родина обідає в … . 

А) кімнату           Б) кімнати  В) кімнаті 

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1.- Де працюють батьки?      -  У банку. 

А) банках  Б) банків                      В) банків 

2.- Де лікують людей?             -  У лікарні. 

А) лікарнями  Б) лікарнях    В) лікарень 

3.- Де сидять студенти?       -  В аудиторії?          

А) аудиторій  Б) аудиторіями         В) аудиторіях 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 
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ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Я взяв нову книжку  … цікаві тексти. 

А) у ньому             Б) у ній                     В) у них   

2. Це українське місто…живуть наші товариші. 

А) у ній   Б) у ньому          В) у них 

3. Це арабська країна … народився Ахмед. 

А) у ній             Б) у ньому  В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

 

1.Цей школяр добре … англійську мову. 

А) читає  Б) знає  В)пише 

2. Ця студентка голосно … текст. 

А)знає   Б) читає  В)пише 

3. Лікар швидко … мого брата. 

А) прийняв  Б) допоміг  В)побачив 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де лежать наші документи?  

А) деканат  Б) в деканаті              В) деканату 

2. Ви  знаєте, де снідає Діана?  

А) їдальня  Б ) їдальню                  В) в їдальні   

3.Ви  знаєте, де ми грали у футбол?  

А) в стадіоні  Б) на стадіоні           В) стадіон   

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії.  

А) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

Б) Друзі знають, де вони  працюватимуть.  

В) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

 

2. Оксана сказала.  Вона народилася в Одесі. 

А) Оксана сказала, вона де народилася.   

Б) Оксана сказала, де вона народилася. 

В) Оксана сказала, де вона народилася в Одесі. 
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3. Брати знають. Я навчатимуся в Києві. 

А) Брати знають, де я навчатимуся.   . 

Б) Брати знають, де я навчатимуся в  Києві. 

В) Брати знають, я де навчатимуся. 

Варіант 3 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Цей спортсмен народився  в …. 

А) Англія  Б) Англії  В) Англію 

2.Ми купимо фрукти й овочі в … . 

А) магазинів  Б) магазинам           В) магазинах 

3.Вони познайомилися  в …. 

А) музею  Б) музеї  В) музей 

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1. - Де лежать книги?                                -  На столі. 

А) столах  Б) столів  В) столами 

2. - Де стоять шафи?                                 - У кімнаті. 

А) кімнатами          Б) кімнатах  В) кімнат 

3. - Де  ви снідаєте?                        -  У кав’ярні. 

А)кав’ярнями  Б) кав’ярні  В) кав’ярнях 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це англійський текст … нові слова. 

А) у ній   Б) у ньому  В) у них 

2. Це українське місто… живуть наші товариші. 

А) у ній   Б) у них                     В) у ньому  

3. Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у ній             Б) у ньому  В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Домогосподарка добре … посуд. 

А) миє   Б) готує  В) читає 

2. Будівельники  … гарне метро. 

А) зробили  Б) збудували  В) працюють 
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3. Студенти … економіку. 

А) вивчають  Б) пишуть  В)читають 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де  готують смачну каву?  

А) кав’ярні             Б) у кав’ярні   В) кав’ярню 

2. Ви  знаєте, де  будівельники збудували  кафе? 

А) центра  Б) у центрі             В) центром 

3. Ви  знаєте, де  живе його родина?  

А) у Росії  Б) Росію           В) Росії 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Ахмед запитав. Чен вивчав біологію на батьківщині.  

А) Ахмед запитав, Чен де вивчав біологію. 

Б) Ахмед запитав, де Чен вивчав біологію. 

В) Ахмед запитав, де Чен вивчав біологію на батьківщині. 

 

2.Бізнесмени згадали.  Вони познайомилися  в Японії.  

А) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися. 

Б) Бізнесмени згадали, вони де познайомилися. 

В)Бізнесмени згадали, де вони познайомилися в Японії. 

 

3. Андрій згадав. Його документи лежали у столі. 

А) Андрій згадав, де  лежали його документи у столі. 

Б) Андрій згадав, де  лежали його документи. 

В) Андрій згадав,  лежали де його документи. 

 

Варіант 4 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Студенти взяли підручники  в … . 

А) бібліотеку  Б) бібліотеці   В) бібліотеки 

2. Хлопці грають у баскетбол на …. 

А) стадіоні  Б) стадіоном   В) стадіона 

3. Родина обідає в … . 

А) кімнату  Б) кімнаті                         В) кімнати 
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Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1. Де ви обідаєте?                                                  -  В їдальні. 

А) їдальнями.              Б) їдальнях.  В) їдальні. 

2. Де ви берете підручники?                                -  У бібліотеці. 

А) бібліотеках  Б) бібліотек              В) бібліотеками  

3. Де пишуть студенти?                                   -  На дошці. 

А) дошками   Б) дошки                   В) дошках  

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це лікарня … працюють мої батьки. 

А) у ній  Б) у них                        В) у ньому 

2. Це українське місто… живуть наші товариші. 

А) у ній  Б) у них                        В) у ньому  

3. Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у ній  Б) у ньому  В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Батьки  … мене  про життя й навчання. 

А) запитують Б) пишуть  В)читають 

2. Мої товариші добре … у баскетбол. 

А) читають  Б) грають                  В) пишуть 

3. Моя подруга … в Японії 

А) живе  Б) пише  В) читає 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1.В и  знаєте, де  зараз  Богдан?  

А)  в лікарні  Б) лікарню  В) лікарні 

2. Ви  знаєте, де  Чен  лікує зуби? 

А)поліклініку  Б) поліклініки  В) в поліклініці 

3. Ви  знаєте, де лежать наші документи?  

А) в деканаті Б) деканату                          В) деканат 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 
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ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії. 

А) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

Б) Друзі знають, де вони  працюватимуть. 

В) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

 

2. Бізнесмени згадали.  Вони познайомилися  в Японії.  

А) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися. 

Б) Бізнесмени згадали, вони де познайомилися. 

В) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися в Японії. 

 

3. Товариш  згадав. Він бачив цю дівчину в музеї. 

А) Товариш  згадав, він де бачив цю дівчину. 

Б) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину в музеї. 

В) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину. 

 

Варіант 5 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1.Моя дружина працює в … . 

А) поліклініці                      Б) поліклініка                         В) поліклініки  

2.Хлопці грають у баскетбол на …. 

А) стадіоном             Б) стадіоні   В) стадіона 

3.Газети висять на (стіни). 

А) стін             Б) стінах                                В) стінами  

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1.- Де ви купуєте ліки?              - В аптеці. 

А) аптеками                                Б) аптеках              В) аптек  

2. -Де ви  навчаєтеся?             - В  університеті. 

А)університетів       Б) університетах             В) університетами 

3.- Де сидять студенти?        - В аудиторії?          

 А) аудиторій                             Б) аудиторіях  В) аудиторіями 

 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 
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ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Я взяв нову книжку  … цікаві тексти. 

А) у ньому  Б) у ній  В) у них 

2. Це українське місто…живуть наші товариші. 

А) у ній  Б) у ньому  В)у них 

3. Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у них                    Б) у ньом                    В) у ній     

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Цей школяр добре … англійську мову. 

А) знає  Б) читає  В) пише 

2. Його дружина  … в магазині. 

А) навчається Б) працює  В) відпочиває 

3. ЇЇ молодша сестра  … у школі. 

А) працює  Б) відпочиває               В) навчається   

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де лежать наші документи?  

А) в деканаті               Б) деканат  В )деканату 

2. Ви  знаєте, де його батьківщина?  

А) Йорданії   Б) в Йорданії  В) Йорданію 

3. Ви  знаєте, де народилися наші китайські друзі? 

А) в Пекіні  Б) Пекіна  В) Пекіном 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Лікар запитав. Я відпочивав на морі. 

А) Лікар запитав, де я відпочивав. 

Б) Лікар запитав, де я відпочивав на морі. 

В) Лікар запитав, я де відпочивав. 

 

2. Оксана сказала.  Вона народилася в Одесі. 

А) Оксана сказала, вона де народилася. 

Б) Оксана сказала, де вона народилася 

В)Оксана сказала, де вона народилася в Одесі. 
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3. Товариш  згадав. Він бачив цю дівчину в музеї. 

А) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину. 

В) Товариш  згадав, він де бачив цю дівчину. 

Б) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину в музеї. 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1.Шахи лежать на …. 

А) столів  Б) столи  В) столах 

2.Я вивчав математику на …. 

А) батьківщини Б) батьківщині В) батьківщину 

3.Родина обідає в …. 

А) кімнати                 Б) кімнату             В) кімнаті  

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1.- Де працюють батьки?      -  У банку. 

А) банках      Б) банків                В) банки 

2.- Де лікують людей?             -  У лікарні. 

А) лікарнями             Б) лікарнях  В) лікарень 

3. - Де ви відпочиваєте?           - На морі. 

А) морями  Б) морів  В) морях 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це лікарня … працюють мої батьки. 

А) у ній  Б) у ньому  В) у них 

2. Це школа №9 … навчається його сестра. 

А) у них  Б) у ній                       В) у ньому 

3. Це арабська країна … народився Ахмед. 

А) у них                      Б) у ній  В) у ньому   

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Мій дідусь …. в  шахи. 

А) купує  Б) грає                         В) читає 

2. Ця студентка голосно … текст. 
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А) знає  Б) читає  В) пише 

3. Лікар швидко … мого брата. 

А) прийняв  Б) допоміг  В) побачив 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де працює цей юрист? 

А) компанією  Б) у компанії              В) компанію 

2. Ви  знаєте, де снідає Діана?  

А) в їдальні  Б) їдальня  В) їдальню 

3. Ви  знаєте, де ми грали у футбол?  

А) в стадіоні  Б) стадіон  В) на стадіоні 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії. 

А) Друзі знають, де вони  працюватимуть. 

Б) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

В) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

 

2. Подруга запитала. Діана купила ці гарні ліки в аптеці №1. 

А) Подруга запитала, Діана де купила ці гарні ліки. 

Б) Подруга запитала, де Діана купила ці гарні ліки. 

В) Подруга запитала, де Діана купила ці гарні ліки в аптеці. 

 

3. Брати знають. Я навчатимуся в Києві. 

А) Брати знають, я де навчатимуся. 

Б) Брати знають, де я навчатимуся. 

В) Брати знають, де я навчатимуся в  Києві. 

 

Варіант 7 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Студенти взяли підручники  в …. 

А) бібліотеку  Б) бібліотеки               В) бібліотеці  

2. Ми купимо фрукти й овочі в … . 

А) магазинів  Б) магазинах               В) магазинам  

3. Вони познайомилися  в …. 
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А) музеї  Б) музей               В) музею   

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1. - Де лежать книги?                                -  На столі. 

А) столах  Б) столів  В) столами 

2. Де ви берете підручники?                          - У бібліотеці. 

А) бібліотеками Б) бібліотек  В) бібліотеках 

3. Де пишуть студенти?                              - На дошці. 

А) дошками           Б) дошках  В) дошки 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це лікарня … працюють мої батьки. 

А) у ній  Б) у них                          В) у ньому   

2. Це українське місто…живуть наші товариші. 

А) у ній  Б) у ньому  В) у них 

3. Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у ній  Б) у ньому  В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Батьки  … мене  про життя й навчання. 

А) пишуть  Б) запитують В) читають 

2. Будівельники  … гарне метро. 

А) зробили  Б) працюють              В) збудували   

3. Студенти … економіку. 

А) вивчають  Б) читають              В) пишуть   

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де  зараз  Богдан?  

А) лікарню            Б) в лікарні   В) лікарні 

2. Ви  знаєте, де  будівельники збудували  кафе? 

А)центра  Б) у центрі           В) центром 

3. Ви  знаєте, де  живе його родина? 

А) Росію  Б) Росії                             В) у Росії 
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Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Ахмед запитав. Чен вивчав біологію на батьківщині.  

А) Ахмед запитав, Чен де вивчав біологію. 

Б) Ахмед запитав, де Чен вивчав біологію на батьківщині. 

В) Ахмед запитав, де Чен вивчав біологію. 

 

2.Бізнесмени згадали.  Вони познайомилися  в Японії.  

А) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися. 

Б) Бізнесмени згадали, вони де познайомилися. 

В) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися в Японії 

. 

3. Товариш  згадав. Він бачив цю дівчину в музеї. 

А) Товариш  згадав, він де бачив цю дівчину. 

Б) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину. 

В) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину в музеї. 

 

Варіант 8 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Цей спортсмен народився  в … . 

А) Англія  Б) Англії  В) Англію 

2. Хлопці грають у баскетбол на  …. 

А) стадіоном  Б) стадіона  В) стадіоні 

3. Родина обідає в … . 

А) кімнаті  Б) кімнати              В) кімнату 

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1. - Де ви обідаєте?                                           - В їдальні. 

А) їдальнями.                 Б) їдальнях.   В) їдальні. 

2. - Де стоять шафи?                                     - У кімнаті. 

А) кімнат                     Б) кімнатами   В) кімнатах 

3. - Де  ви снідаєте?                                          - У кав’ярні. 

А) кав’ярнях               Б) кав’ярні                                   В) кав’ярнями 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 
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1.Це англійський текст … нові слова. 

А) у ній   Б) у ньому             В) у них 

2.Це українське місто…живуть наші товариші. 

А)у ній             Б) у них                       В) у ньому   

3. Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у ній           Б) у ньому                    В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК:  Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Домогосподарка добре … посуд. 

А) миє   Б) готує  В) читає 

2. Мої товариші добре … у баскетбол. 

А) читають              Б) грають  В) пишуть 

3. Моя подруга … в Японії. 

А) читає                  Б) живе   В) пише 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де  готують смачну каву? 

А) кав’ярню                    Б) у кав’ярні  В) кав’ярні    

2. Ви  знаєте, де  Чен  лікує зуби? 

А)поліклініку     Б) в поліклініці   В) поліклініки 

3. Ви  знаєте, де лежать наші документи? 

А) деканату                Б) в деканаті                        В) деканат     

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії. 

А) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

Б) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

В) Друзі знають, де вони  працюватимуть. 

 

2. Оксана сказала.  Вона народилася в Одесі. 

А) Оксана сказала, де вона народилася. 

Б) Оксана сказала,вона де народилася. 

В) Оксана сказала, де вона народилася в Одесі. 

 

3. Андрій згадав. Його документи лежали у столі. 
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А) Андрій згадав, його документи лежали у столі. 

Б) Андрій згадав, де його документи лежали.. 

В) Андрій згадав, його документи лежали де  у столі. 

 

Варіант 9 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Шахи лежать на …. 

А) столи                                  Б) столів                            В) столах  

2. Я вивчав математику на …. 

А) батьківщину                   Б) батьківщині                 В) батьківщини    

3. Родина обідає в … . 

А) кімнаті   Б) кімнати                        В) кімнату    

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1.- Де працюють батьки?      - У банку. 

А) банків   Б) банках  В) банків 

2.- Де лікують людей?             -  У лікарні. 

А) лікарнями   Б) лікарнях                В) лікарень   

3. - Де ви відпочиваєте?    - На морі. 

А) морях   Б) морями  В) морів 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це лікарня … працюють мої батьки. 

А ) у них                     Б) у ній         В) у ньому 

2. Це українське місто… живуть наші товариші. 

А) у ньому  Б) у них                   В) у ній 

3. Це арабська країна … народився Ахмед. 

А) у ньому  Б) у них                   В) у ній   

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1.Мій дідусь …. в  шахи. 

А) купує  Б) читає  В) грає 

2.Мої товариші добре … у баскетбол. 

А) пишуть                       Б) грають В) читають   

3. Моя подруга … в Японії. 
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А) пише  Б) живе  В) читає 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де лежать наші документи?  

А) деканат   Б) в деканаті                В) деканату 

2. Ви  знаєте, де його батьківщина? 

А) в Йорданії  Б) Йорданію                  В) Йорданії  

3. Ви  знаєте, де ми грали уфутбол?  

А) в стадіоні  Б) на стадіоні              В) стадіон   

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії. 

А) Друзі знають, де вони  працюватимуть. 

Б) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

В) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

 

2. Подруга запитала. Діана купила ці гарні ліки в аптеці №1. 

А) Подруга запитала, де Діана купила ці гарні ліки. 

Б) Подруга запитала, де Діана купила ці гарні ліки в аптеці. 

В) Подруга запитала, Діана де купила ці гарні ліки. 

 

 

3.Товариш  згадав. Він бачив цю дівчину в музеї. 

А) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину в музеї. 

Б) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину. 

В) Товариш  згадав, він де бачив цю дівчину. 

 

Варіант 10 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Моя дружина працює в …. 

А) поліклініці            Б) поліклініки            В) поліклініка   

2. Хлопці грають у баскетбол на …. 

А)стадіоні  Б) стадіоном  В) стадіона 

3. Газети висять на …. 

А) стін  Б) стінами                 В) стінах   

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 
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1. -  Де ви живете?                    -  У гуртожитку. 

А) гуртожитків                      Б) гуртожитках  В) гуртожитками 

2. - Де ви  навчаєтеся?             -  В  університеті. 

А) університетів    Б) університетами  В) університетах 

3. - Де сидять студенти?       -  В аудиторії?          

А) аудиторій                Б) аудиторіях           В) аудиторіями 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Я взяв нову книжку  … цікаві тексти. 

А) у ньому  Б) у ній  В) у них 

2. Це школа №9 … навчається його сестра. 

А) у ній  Б) у них                     В) у ньому   

3. Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у ній  Б) у ньому  В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Цей школяр добре … англійську мову. 

А) читає  Б) знає  В) пише 

2. Будівельники  … гарне метро. 

А) збудували  Б) зробили  В) працюють 

3. Студенти … економіку. 

А) пишуть  Б) вивчають  В) читають 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де працює цей юрист? 

А) компанією  Б) у компанії  В)компанію 

2. Ви  знаєте, де снідає Діана? 

А) їдальня  Б ) їдальню  В) в їдальні 

3. Ви  знаєте, де народилися наші китайські друзі? 

А) Пекіна  Б) Пекіном  В) Пекіні 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії. 
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А) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

Б) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

В) Друзі знають, де вони  працюватимуть 

 

2. Бізнесмени згадали.  Вони познайомилися  в Японії.  

А) Бізнесмени згадали, вони де познайомилися. 

Б) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися. 

В) Бізнесмени згадали, де вони познайомилися в Японії. 

 

3. Андрій згадав. Його документи лежали у столі. 

А) Андрій згадав,  лежали де його документи. 

Б) Андрій згадав, де  лежали його документи у столі. 

В) Андрій згадав, де  лежали його документи. 

 

Варіант 11 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Цей спортсмен народився  в …. 

А) Англія  Б) Англію  В) Англії 

2. Хлопці грають у баскетбол на …. 

А) стадіоном            Б) стадіоні             В) стадіона 

3. Родина обідає в …. 

А) кімнаті  Б) кімнату  В) кімнати 

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1. Де ви обідаєте?                                           -  В їдальні. 

А) їдальнями.   Б) їдальнях.                         В) їдальні. 

2. Де ви берете підручники?                          -  У бібліотеці. 

А) бібліотеками  Б)  бібліотеках  В) бібліотек 

3.  - Де  ви снідаєте?                                        - У кав’ярні. 

А)  кав’ярнях  Б) кав’ярнями                        В) кав’ярні 

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це англійський текст … нові слова. 

А) у ній   Б) у ньому   В) у них 

2. Це українське місто… живуть наші товариші. 

А) у ній   Б) у них                                 В) у ньому    
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3.  Це наші аудиторії  … навчаються іноземні студенти. 

А) у ній   Б) у ньому   В) у них 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1.  Домогосподарка добре … посуд. 

А) миє   Б) готує   В )читає 

2. Ця студентка голосно … текст. 

А) знає  Б) пише                                  В) читає    

3. Лікар швидко … мого брата. 

А) прийняв  Б) побачив                              В) допоміг    

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) -  Він живе в гуртожитку №5 

1. Ви  знаєте, де  зараз  Богдан? 

А)  в лікарні   Б) лікарню   В) лікарні 

2. Ви  знаєте, де  будівельники збудували  кафе?  

А) центра   Б) центром                          В) у центрі 

3.Ви  знаєте, де лежать наші документи? 

А )деканат   Б) деканату                         В) в деканаті 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Ахмед запитав. Чен вивчав біологію на батьківщині.  

А) Ахмед запитав, Чен де вивчав біологію. 

Б) Ахмед запитав, де Чен вивчав біологію. 

В)Ахмед запитав, де Чен вивчав біологію на батьківщині. 

 

2. Оксана сказала.  Вона народилася в Одесі. 

А) Оксана сказала, де вона народилася. 

Б) Оксана сказала, вона де народилася. 

В) Оксана сказала, де вона народилася в Одесі. 

3. Брати знають. Я навчатимуся в Києві. 

А) Брати знають, я де навчатимуся.   

Б) Брати знають, де я навчатимуся. 

В) Брати знають, де я навчатимуся в  Києві. 
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Варіант 12 

Завдання 1. Закінчіть  речення. 

1. Студенти взяли підручники  в … . 

А) бібліотеку   Б) бібліотеці   В) бібліотеки 

2. Газети висять на …. 

А) стін   Б) стінами                            В) стінах  

3. Родина обідає в …. 

А) кімнаті   Б) кімнату   В) кімнати 

Завдання 2. Замініть однину виділиних іменників множиною. 

1. - Де лежать книги?                                -  На столі. 

А) столів   Б) столах                           В) столами    

2. - Де стоять шафи?                                   - У кімнаті. 

А) кімнатами  Б) кімнатах                     В) кімнат  

3.Де пишуть студенти?                              - На дошці. 

А) дошках   Б) дошки                          В) дошками  

Завдання 3. Складіть речення з особовим займенником  у місцевому відмінку. 

ЗРАЗОК: Це економічний факультет. … навчається мій старший брат. – Це економічний 

факультет. На ньому навчається мій старший брат. 

1. Це лікарня … працюють мої батьки. 

А) у ньому   Б) у них   В) у ній 

2. Це українське місто… живуть наші товариші. 

А) у ній   Б) у них                                В) у ньому  

3. Я взяв нову книжку  … цікаві тексти. 

А) у ній   Б) у них                               В) у ньому  

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: Я … в Україні . - Я живу в Україні. 

1. Батьки  … мене  про життя й навчання. 

А) запитують  Б) читають                       В) пишуть   

2. Його дружина  … в магазині. 

А) навчається  Б) працює                          В) відпочиває   

3. ЇЇ молодша сестра  … у школі. 

А) працює   Б) навчається          В) відпочиває 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК:- Ви знаєте, де живе Ахмед? (гуртожиток №5) - Він живе в гуртожитку №5 
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1. Ви  знаєте, де  готують смачну каву?  

А) кав’ярні   Б) кав’ярню  В) кав’ярні 

2. Ви  знаєте, де  Чен  лікує зуби? 

А) поліклініку   Б) поліклініки  В) в поліклініці 

3. Ви  знаєте, де ми грали уфутбол? 

А)в стадіоні   Б) на стадіоні В) стадіон 

Завдання 6. Утворіть складні речення зі сполученим словом де. 

ЗРАЗОК: Ми знаємо.  У центрі будують стадіон. - Ми знаємо, де будують стадіон. 

1. Друзі знають. Вони  працюватимуть у компанії. 

А) Друзі знають, вони  де працюватимуть. 

Б) Друзі знають, де вони  працюватимуть. 

В) Друзі знають, де вони  працюватимуть у компанії. 

 

2. Лікар запитав. Я відпочивав на морі. 

А) Лікар запитав, де я відпочивав на морі. 

Б) Лікар запитав, яде відпочивав. 

В) Лікар запитав, де я відпочивав. 

 

3.Товариш  згадав. Він бачив цю дівчину в музеї. 

А) Товариш  згадав, він де бачив цю дівчину. 

Б) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину в музеї. 

В) Товариш  згадав, де він бачив цю дівчину. 

 

ЗАНЯТТЯ № 9 

Тема: 

1.Уживання прикметників у місцевому відмінку.  

2. Уживання складних речень зі словами у (в) на якому, у (в) на якій, у (в) на яких. 

 

1. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ З ПРИЙМЕННИКАМИ 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

новому -            -ому 

синьому  -        -ьому 

новій -                   -ій 

синій -                   -ій 

новому -           -ому 

синьому  -       -ьому 

нових -              -их 

синіх -               -їх 

 

2. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВАМИ У (В) НА ЯКОМУ, У (В) НА 

ЯКІЙ, У (В) НА ЯКИХ 

Я знаю. Ганна живе у новому будинку. 

Я знаю. Вона навчається у великій 

аудиторії. 

Я знаю, у якому  будинку живе Ганна. 

Я знаю, у якій аудиторії вона навчається. 
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Варіант 1 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Діти гуляють у …. 

А) зеленому парку             Б) зеленого парку           В) зелений парк 

2. Подруги сидять у …. 

А) затишної кав’ярні             Б) затишну кав’ярню                    В) затишній кав’ярні 

3. Шафи стоять у … .   

А) просторими коридорами Б) просторих коридорах               В) просторих коридорів 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… лежали на … столі. 

А) Книги лежали на великому столі. 

Б) Книга лежали на великій столі. 

В) Книги лежали на великих столі. 

2.… лежали у… столі. 

А) Зошити лежали у великій столі. 

Б) Зошити лежали у великому столі. 

В) Зошит лежали у великих столі. 

3.… лежали в … шафі. 

А) Підручник  лежали в новій шафі. 

Б) Підручники лежали в новій шафі. 

В) Підручники лежали в нових шафі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якому зошиті пише студент? 

А) робочого зошита  Б) робочому зошиті                          В) робочий зошит 

2. У якому банку працює твій брат?  

А) міжнародний банк          Б) міжнародного банка                      В) міжнародному банку 

3. На якій дошці пише викладач?  

А)чорну дошку  Б) чорній дошці                 В) чорної дошки 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

 

1. На столі лежать підручники. 

А) на великого столі  Б) на великому столі                   В) на великий столі 

2. На вікнах стоять чудові квіти. 

А) на великому вікнах Б) на великих вікнах                  В) на великим вікнах 
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3. Наші студенти навчаються в аудиторії. 

А) в новій аудиторії  Б) в нової аудиторії  В) в нову аудиторії 

Варіант 2 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Машина стоїть на … . 

А) вузьку вулицю     Б) вузької вулиці                          В) вузькій вулиці 

2. Я живу на … . 

А) другого поверху       Б) другому поверсі  В) другий поверх 

3. Родина відпочиває на …. 

А) Чорному морі      Б) Чорне море             В) Чорного моря 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… сиділи  на … стільці. 

А) Студенти сиділи на нових стільцях. 

Б) Студенти сиділи на новому стільці. 

В) Студент сиділи на новому стільці. 

 

2.… сидятьв… аудиторії. 

А) Студент сидять в великій аудиторії. 

Б) Студенти сидять в великій аудиторії. 

В) Студенти сидять в великих аудиторії. 

 

3… лежать в … холодильнику. 

А) Продукти лежать в великому холодильнику. 

Б)  Продукти лежать в великій холодильнику. 

В) Продукти лежать в великих холодильнику. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якій кухні ви готуєте? 

А) просторої кухні  Б) просторій кухні  В) простору кухню 

2. У якому університеті працює секретар? 

А) запорізькому університеті  Б)  запорізький університет 

В ) запорізького університету 

 

3.У яких новинах виступав відомий спортсмен?  

А) вечірніх новин  Б) вечірні новини  В) вечірніх новинах 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 
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1. Мої  друзі живуть у гуртожитку. 

А) у гарному гуртожитку   В) у гарного гуртожитку 

Б) у гарний гуртожитку  

2. Оксана пише в зошиті. 

А) в нового зошиті  Б) в новому зошиті  В) в новий зошит 

3. Вони гуляють у парку. 

А) у гарному парку  Б) у гарного парку  В) у гарний парку 

Варіант 3 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Студенти навчаються в …. 

А) комп’ютерному кабінеті Б) комп’ютерний кабінет В) комп’ютерного кабінету 

2. Товариші грали у футбол на … . 

А) великий стадіон  Б) великому стадіоні        В) великого стадіону 

3. Родина відпочиває на …. 

А) Чорне море  Б) Чорному морі  В) Чорного моря 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… стоїть  на … вікні. 

А) Ваза стоїть на великих вікні.                              Б) Ваза стоїть на великому вікні.  

В) Ваза стоїть на великій вікні 

2.… висить на… стіні. 

А) Картина висить на великому стіні. 

Б) Картини висить на великих стіні.  В) Картина висить на великій стіні. 

 

3.… привітаємося в … коридорі. 

А) Ми привітаємося в довгому коридорі. 

Б) Ми привітаємося в довгій коридорі.                 В) Ми привітаємося в довгих коридорі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. На якому комп’ютері працює студентка?  

А) сучасного комп’ютера    Б) сучасному комп’ютері        В) сучасний комп’ютер 

2. У якому банку працює твій брат?  

А) міжнародного банка   Б) міжнародний банк   

В) міжнародному банку 

 

3. На якій дошці пише викладач?  
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А) чорній дошці               Б) чорну дошку  В) чорної дошки 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. Батьки вечеряють у ресторані. 

А) у дорогого ресторані  Б) у дорогий ресторані             В) у дорогому ресторані 

2. На вікнах стоять чудові квіти. 

А) на великим вікнах  Б) на великих вікнах      В) на великому вікнах 

3.Наша їжа лежить у холодильнику. 

А)  у великому холодильнику      Б) у великого холодильнику     В) у великий холодильнику 

 

Варіант 4 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Студенти навчаються в … . 

А) комп’ютерного кабінету            Б) комп’ютерному кабінеті             

В) комп’ютерний кабінет  

2. Машина стоїть на … . 

А) вузьку вулицю   Б) вузької вулиці          В) вузькій вулиці 

3. Шафи стоять у … .   

А)просторих коридорах  Б) просторими коридорами 

В) просторих коридорів 

 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… стоїть  на … вікні. 

А) Ваза стоїть на великих вікні.              Б) Ваза стоїть на великій вікні. 

В) Ваза стоїть на великому вікні. 

2.… сидять в… аудиторії. 

А) Студенти сидять в великій аудиторії.              Б) Студент сидять в великій аудиторії. 

В) Студенти сидять в великих аудиторії. 

3.… лежали в … шафі. 

А) Підручник  лежали в новій шафі.  Б) Підручники лежали в новій шафі. 

В) Підручники лежали в нових шафі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. На якому комп’ютері працює студентка?  

А) сучасному комп’ютері  Б) сучасний комп’ютер В) сучасного комп’ютера 

2. У якому університеті працює секретар? 
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А) запорізького університету Б) запорізький університет 

В) запорізькому університеті 

3. У яких новинах виступав відомий спортсмен?  

А) вечірніх новин   Б) вечірніх новинах 

В) вечірні новини 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. Мої  друзі живуть у гуртожитку. 

А)у гарного гуртожитку  Б) у гарний гуртожитку      В) у гарному гуртожитку 

2. Оксана пише в зошиті. 

А) в нового зошиті   Б) в новий зошит                В) в новому зошиті   

3. Вони гуляють у парку. 

А) у гарному парку   Б) у гарного парку  В) у гарний парку 

Варіант 5 

1. Діти гуляють у … . 

А) зеленому парку   Б) зелений парк                    В) зеленого парку  

2. Подруги сидять у … . 

А) затишної кав’ярні  Б) затишній кав’ярні  В) затишну кав’ярню 

3. Родина відпочиває на … . 

А) Чорне море               Б) Чорному морі  В) Чорного моря 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… сиділи  на … стільці. 

А) Студент сиділи на новому стільці. 

Б) Студенти сиділи на новому стільці. 

В) Студенти сиділи на нових стільцях. 

2.… лежали у… столі. 

А) Зошити лежали у великому столі. 

Б) Зошит лежали у великих столі. 

В) Зошити лежали у великій столі. 

3.… привітаємося в … коридорі. 

А) Ми привітаємося в довгій коридорі.   

Б) Ми привітаємося в довгому коридорі. 

В) Ми привітаємося в довгих коридорі. 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 
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1. У якій кухні ви готуєте?  

А) просторої кухні  Б) простору кухню  В) просторій кухні 

2. У якому банку працює твій брат?  

А)міжнародного банка Б) міжнародний банк В) міжнародному банку 

3. На якій дошці пише викладач?  

А) чорну дошку  Б) чорної дошки  В) чорній дошці 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. На столі лежать підручники. 

А)на великого столі  Б) на великому столі  В) на великий столі 

2. На вікнах стоять чудові квіти. 

А) на великим вікнах      Б) на великому вікнах  В) на великих вікнах 

3. Наша їжа лежить у холодильнику. 

А) у великому холодильнику  Б) у великого холодильнику 

В) у великий холодильнику 

 

Варіант 6 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Машина стоїть на … . 

А) вузьку вулицю  Б) вузької вулиці                        В) вузькій вулиці          

2. Товариші грали у футбол на …. 

А) великому стадіоні         Б) великий стадіон                       В) великого стадіону  

   

3. Шафи стоять у … .   

А) просторих коридорах Б) просторими коридорами         В) просторих коридорів 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1. .… лежали на … столі. 

А) Книги лежали на великих столі. 

Б) Книги лежали на великому столі. 

В) Книга лежали на великій столі. 

2. … висить на… стіні. 

А) Картини висить на великих стіні. 

Б) Картина висить на великій стіні. 

В) Картина висить на великому стіні. 

3. … лежали в … шафі. 
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А) Підручник  лежали в новій шафі.  Б) Підручники лежали в нових шафі.   

В) Підручники лежали в новій шафі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якому зошиті пише студент? 

А) робочого зошита   Б) робочому зошиті                       В) робочий зошит 

2. У якому банку працює твій брат? 

А) міжнародного банка  Б) міжнародний банк                      В) міжнародному банку 

3. У яких новинах виступав відомий спортсмен?  

А) вечірніх новинах   Б) вечірніх новин   В) вечірні новини 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. Батьки вечеряють у ресторані. 

А) у дорогому ресторані  Б) у дорогого ресторані  В) у дорогий ресторані 

2. Оксана пише в зошиті. 

А) в нового зошиті              Б) в новий зошит             В) в новому зошиті 

3. Вони гуляють у парку. 

А) у гарного парку   Б) у гарному парку   В) у гарний парку 

Варіант 7 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Студенти навчаються в …. 

А) комп’ютерний кабінет   Б) комп’ютерному кабінеті 

В) комп’ютерного кабінету 

 

2. Подруги сидять у … . 

А) затишної кав’ярні               Б) затишній кав’ярні   

В)  затишну кав’ярню 

3. Шафи стоять у … .  

А) просторими коридорами  Б) просторих коридорах 

В) просторих коридорів 

 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… лежали на … столі. 

А) Книга лежали на великій столі.   Б) Книги лежали на великому столі. 

В) Книги лежали на великих столі. 

2. … висить на… стіні. 
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А) Картини висить на великих стіні.  Б) Картина висить на великій стіні. 

В) Картина висить на великому стіні. 

 

3.… привітаємося в … коридорі. 

А) Ми привітаємося в довгій коридорі.   Б)  Ми привітаємося в довгих коридорі. 

В) Ми привітаємося в довгому коридорі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якій кухні ви готуєте?  

А) просторої кухні                          Б) просторій кухні  

В) простору кухню 

2. У якому університеті працює секретар?  

А) запорізькому університеті                               Б) запорізького університету                

В) запорізький університет 

 

3. У яких новинах виступав відомий спортсмен? 

А) вечірніх новин                                   Б) вечірні новини   

В) вечірніх новинах 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. На столі лежать підручники. 

А) на великому столі  Б) на великого столі   В) на великий столі 

2. На вікнах стоять чудові квіти. 

А) на великому вікнах  Б) на великих вікнах             В) на великим вікнах 

3. Наша їжа лежить у холодильнику. 

А) у великого холодильнику Б) у великий холодильнику 

В) у великому холодильнику 

Варіант 8 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Студенти навчаються в …. 

А) комп’ютерний кабінет  Б) комп’ютерного кабінету 

В) комп’ютерному кабінеті 

 

2. Товариші грали у футбол на … . 

А) великого стадіону  Б) великому стадіоні  В) великий стадіон 

3. Родина відпочиває на … . 

А) Чорне море              Б) Чорного моря             В) Чорному морі 

Завдання 2. Складіть речення. 
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ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… стоїть  на … вікні. 

А) Ваза стоїть на великих вікні.   Б) Ваза стоїть на великому вікні. 

В) Ваза стоїть на великій вікні. 

2.… висить на… стіні. 

А) Картина висить на великій стіні.  Б) Картини висить на великих стіні. 

В) Картина висить на великому стіні. 

3.… лежали в … шафі. 

А) Підручник  лежали в новій шафі.  Б) Підручники лежали в нових шафі. 

В) Підручники лежали в новій шафі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якій кухні ви готуєте?  

А) просторій кухні   Б) просторої кухні   В) простору кухню 

2.У якому банку працює твій брат?  

А) міжнародний банк                      Б) міжнародному банку  В) міжнародного банка

   

3. На якій дошці пише викладач? 

А) чорній дошці                              Б) чорної дошки                                В) чорну дошку 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. Батьки вечеряють у ресторані. 

А) у дорогого ресторані             Б) у дорогому ресторані                В) у дорогий ресторані 

2. На вікнах стоять чудові квіти. 

А) на великих вікнах  Б) на великому вікнах           В) на великим вікнах 

3. Наші студенти навчаються в аудиторії. 

А) в нову аудиторії   Б) в новій аудиторії          В) в нової аудиторії 

Варіант 9 

Завдання1. Закінчіть речення. 

1. Діти гуляють у … . 

А) зеленого парку  Б) зелений парк  В) зеленому парку 

2. Подруги сидять у … . 

А) затишної кав’ярні Б) затишній кав’ярні  В) затишну кав’ярню   

3. Родина відпочиває на … . 
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А) Чорному морі  Б) Чорного моря                   В) Чорне море 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… стоїть  на … вікні. 

А) Ваза стоїть на великих вікні.   Б) Ваза стоїть на великому вікні. 

В) Ваза стоїть на великій вікні. 

2.… висить на… стіні. 

А) Картина висить на великій стіні.  Б) Картини висить на великих стіні. 

В) Картина висить на великому стіні. 

 

3.… привітаємося в … коридорі. 

- Ми привітаємося в довгому коридорі. 

- Ми привітаємося в довгій коридорі. 

- Ми привітаємося в довгих коридорі. 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. На якому комп’ютері працює студентка?  

А) сучасному комп’ютері    Б) сучасний комп’ютер 

В) сучасного комп’ютера 

 

2. У якому університеті працює секретар? 

А) запорізького університету                                 Б) запорізькому університеті  

В) запорізький університет 

3. У яких новинах виступав відомий спортсмен?  

А) вечірніх новинах                         Б) вечірніх новин   

В) вечірні новини 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. Батьки вечеряють у ресторані. 

А) у дорогого ресторані  Б) у дорогий ресторані             В) у дорогому ресторані 

2. На вікнах стоять чудові квіти. 

А) на великому вікнах  Б) на великих вікнах     В) на великим вікнах 

3. Наша їжа лежить у холодильнику. 

А) у великому холодильнику  Б) у великого холодильнику 

В) у великий холодильнику 

Варіант 10 

Завдання 1. Закінчіть речення. 
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1. Машина стоїть на … . 

А) вузьку вулицю              Б) вузькій вулиці  В) вузької вулиці 

2. Товариші грали у футбол на …. . 

А) великого стадіону  Б) великому стадіоні В) великий стадіон 

3. Шафи стоять у … .   

А) просторими коридорами Б) просторих коридорів 

В) просторих коридорах 

  

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1. … лежали на … столі. 

А) Книга лежали на великій столі.                   Б) Книги лежали на великому столі.  

В) Книги лежали на великих столі. 

2. … висить на… стіні. 

А) Картини висить на великих стіні.        Б) Картина висить на великій стіні. 

В) Картина висить на великому стіні. 

3.… лежали в … шафі. 

А) Підручники лежали в новій шафі.          Б) Підручник  лежали в новій шафі. 

В) Підручники лежали в нових шафі. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якому зошиті пише студент?  

А) робочого зошита              Б) робочому зошиті                 В) робочий зошит 

2. У якому університеті працює секретар? 

А) запорізькому університеті Б) запорізького університету 

В) запорізький університет 

3.У яких новинах виступав відомий спортсмен? 

А) вечірніх новинах             Б) вечірніх новин     В) вечірні новини 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. На столі лежать підручники. 

А) на великому столі  Б) на великого столі  В) на великий столі 

2. Оксана пише в зошиті. 

А) в новий зошит             Б) в новому зошиті              В) в нового зошиті  

3. Наші студенти навчаються в аудиторії. 

А) в нової аудиторії             Б) в нову аудиторії  В) в новій аудиторії 

-  
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Варіант 11 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Діти гуляють у … . 

А) зеленого парку     Б) зеленому парку  В) зелений парк 

2. Подруги сидять у … . 

А) затишної кав’ярні     Б) затишній кав’ярні  В)  затишну кав’ярню 

3. Шафи стоять у … . 

А) просторими коридорами    Б) просторих коридорів  В) просторих коридорах 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1. …сиділи  на … стільці. 

А) Студент сиділи на новому стільці. 

Б) Студенти сиділи на нових стільці. 

В) Студенти сиділи на новому стільці. 

 

2.… сидять в… аудиторії. 

А) Студент сидять в великій аудиторії. 

Б) Студенти сидять в великій аудиторії. 

В) Студенти сидять в великих аудиторії. 

 

3.… лежать в … холодильнику. 

А) Продукти лежать в великих холодильнику. 

Б) Продукти лежать в великій холодильнику. 

В) Продукти лежать в великому холодильнику. 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якому зошиті пише студент?  

А) робочого зошита        Б) робочому зошиті  В)  робочий зошит 

2. У якому університеті працює секретар?  

А) запорізького університету   Б) запорізькому університеті 

В) запорізький університет 

3. У яких новинах виступав відомий спортсмен? 

А) вечірніх новинах          Б) вечірніх новин     В) вечірні новини 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 

1. На столі лежать підручники. 

А) на великого столі   Б) на великий столі  В) на великому столі 

2. Оксана пише в зошиті. 
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А) в нового зошиті               Б) в новому зошиті В) в новий зошит 

3. Вони гуляють у парку. 

А) у гарному парку                Б) у гарного парку  В) у гарний парку 

Варіант 12 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Діти гуляють у …  . 

А) зеленому парку  Б) зеленого парку  В) зелений парк 

2. Товариші грали у футбол на … . 

А) великого стадіону Б) великому стадіоні В) великий стадіон 

3. Родина відпочиває на … . 

А) Чорне море  Б) Чорному морі  В) Чорного моря 

Завдання 2. Складіть речення. 

ЗРАЗОК: …мешкаю в … гуртожитку.  –  Я мешкаю у п’ятому гуртожитку. 

1.… лежали на … столі. 

А) Книга лежали на великій столі.   

Б) Книги лежали на великому столі. 

В) Книги лежали на великих столі. 

 

2.… лежали у… столі. 

А) Зошити лежали у великому столі. 

Б) Зошит лежали у великих столі. 

В) Зошити лежали у великій столі. 

 

3.… лежать в … холодильнику. 

А) Продукти лежать в великому холодильнику. 

Б) Продукти лежать в великій холодильнику. 

В) Продукти лежать в великих холодильнику.  

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У якому зошиті пише студент?  

А) робочого зошита   Б) робочому зошиті  В) робочий зошит 

 

2. У якому банку працює твій брат?  

А) міжнародного банка  Б) міжнародному банку  В) міжнародний банк 

3. На якій дошці пише викладач? 

А) чорну дошку              Б) чорній дошці              В) чорної дошки 

 

Завдання 4. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : Ковдри лежать на ліжках. - Ковдри лежать на великих ліжках. 
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1. На столі лежать підручники. 

А) на великому столі Б) на великий столі               В) на великого столі  

2. Оксана пише в зошиті. 

А) в нового зошиті               Б) в новому зошиті  В) в новий зошит 

3. Наші студенти навчаються в аудиторії. 

А) в новій аудиторії Б) в нової аудиторії  В) в нову аудиторії 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ № 10 

Тема: 

1. Уживання присвійних займенників у місцевому відмінку.  

2. Уживання складних речень зі словами у (в), на чиєму, у (в) на чиїй, у (в) на чиїх; у 

(в) на якому, у (в) на якій, у (в) на яких. 

 

1. УЖИВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ  

чоловічий рід 

середній рід 

на, у (в) чиєму? 

жіночий рід 

на, у (в) чиїй? 

 

множина 

на, у (в) чиїх? 

моєму 

твоєму 

його 

нашому 

вашому 

їхньому 

моїй 

твоїй 

її 

нашій 

вашій 

їхній 

моїх 

твоїх 

наших 

ваших 

їхніх 

 

2. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВАМИ У (В), НА ЧИЄМУ, У (В) НА 

ЧИЇЙ, У (В) НА ЧИЇХ; У (В) НА ЯКОМУ, У (В) НА ЯКІЙ, У (В) НА ЯКИХ 

Я знаю. Ганна живе в нашому будинку. 

Я знаю. Ганна живе в цьому будинку. 

 

Я знаю, в чиєму будинку живе Ганна. 

Я знаю, в якому будинку живе Ганна 
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Варіант 1 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашого університетом   Б) нашим університета  

В) нашому університеті 

2. Це її зошит. У … добрі оцінки. 

А) його зошита  Б) наш зошит                      В) її зошиті 

3. Це наше місто. У … є університети, банки, музеї, заводи, фабрики. 

А) нашого міста  Б) нашому місті  В) нашим містом 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Діана не знає,у якому кінопалаці … . 

А) вони були вчора.  Б) вони працюють.  В) вона читає. 

2. Кевін запитав друзів, у чиїй кімнаті … . 

А) жила він.   Б)вона пішла.                       В) живе Яссін. 

3. Ти не бачив, у якій аудиторії … . 

А) працює викладач. Б) будуть студент.           В) був студентка 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А) у якому  Б) на якій                        В) у яких 

2. На першому поверсі є інтернет-кафе , …подруги люблять пити чорну каву. 

А) на якій  Б) у яких                        В) у якому 

3.На центральній вулиці є модний магазин, … дівчата одягаються. 

А) на якій  Б) у яких                                          В) у якому 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. На якій вулиці розташований Ваш гуртожиток? 

А) Мій гуртожиток розташований на вулиці Сталеварів. 

Б) Мій гуртожиток розташована на вулиці Сталеварів. 

В) Мій гуртожиток розташовані на вулиці Сталеварів. 

 

2. На якому поверсі розташована Ваша кімната? 

А) Мої  кімната розташована на другому поверсі. 

Б) Моя кімната розташована на другому поверсі. 
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В) Моя кімната розташований на другому поверсі 

 

3.Ви знаєте, хто мешкає в сусідній кімнаті? 

А) В сусідній кімнаті мешкаю моя подруга. 

Б) В сусідній кімнаті мешкають моя подруга. 

В) В сусідній кімнаті мешкає моя подруга. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1.Сьогодні вихідний день. У неділю я довго …. 

А) спав            Б) спали  В )сплю 

2. Ти добре … ? 

А) поспали           Б) посплю  В) поспав 

3. Марія довго …. 

А) одягалися          Б) одягалася  В) одягаються 

Варіант 2 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наш кабінет. У … стоять сучасні комп’ютери. 

А) наш кабінет              Б) нашого кабінета        В) нашому кабінеті 

2. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашого університетом    Б) нашим університета           В) нашому університеті 

3. Це її зошит. У … добрі оцінки. 

А) його зошита               Б) наш зошит                          В) її зошиті  

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Моніка запитала, у якому інтернет-кафе …  

А) живе подруга.   Б) чекають друзі.             В) поїхала студентка. 

2. Студент побачив, у якому магазині … . 

А) живе друг.                         Б) можна купити продукти.      В) пішла викладач. 

3. Товариші сказали, на якій пошті … . 

А) пішла Фатіма.                       Б) треба отримати гроші.           В) поїхав Яссін. 

Завдання 3. Допишіть слова у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. На вулиці Сумській розташований магазин, … ми купуємо спортивний одяг. 

А)на якій  Б) у якому  В) у яких 

2. Ліворуч стоїть ліжко, … я сплю. 
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А) на якому  Б) на якій  В) у яких 

3. Уцентрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому  Б) на якій  В) у яких 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви робите рухавку вранці? 

А) Я часто роблять рухавку вранці.  Б) Я часто роблю рухавку вранці. 

В) Я часто робе рухавку вранці. 

 

2. Ви часто надсилаєте повідомлення? 

А) Я часто надсилають повідомлення                 Б) Я часто надсилаю повідомлення.  

В) Я часто надсилає повідомлення. 

 

3. Що Ви отримуєте на пошті? 

А) На пошті я отримував гроші.             Б) На пошті я отримую гроші. 

В) На пошті я отримує гроші. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Ви вже ..? 

А) одягнулися             Б) одяuнувся  В) одягаються 

2. Він швидко …. 

А) умиваються  Б) умивається В) умивалися 

3.Ти вже …? 

А) умився                    Б) умиєшся                В) умилися  

Варіант 3 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашому університеті  Б) нашого університетом  В) нашим університета 

2. Це Ваш магазин? У … є молоко? 

А) вашого магазина             Б) ваш магазин             В) вашому магазині 

3. Це наш кабінет.У … стоять сучасні комп’ютери. 

А) нашого кабінета               Б) наш кабінет            В) нашому кабінеті 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Ван запитав Андрія, у яких районах … . 
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А)  вони вже були.                                        Б)  вона поїхала.         В)  вони приїхали. 

2. Ви не знаєте, на якому майдані … . 

А) розташована цей пам’ятник.  Б) розташований цей пам’ятник. 

В) розташовані цей пам’ятник. 

 

3. Діана не знає,у якому кіно палаці … . 

А) вони працюють.                          Б) вона читає.           В) вони були вчора.  

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У центрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому  Б) на якій  В) у яких 

2. У кімнаті є велика шафа, … висять чисті одяг і рушники. 

А) у якому  Б) у яких                     В) у якій   

3. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А) у яких  Б) на якій              В) у якому 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Де Ви дивитися фільми? 

А) Я дивився фільми в кімнаті. 

Б) Я дивлюся фільми в кімнаті.  В) Я дивляться фільми в кімнаті. 

 

2. Як Ваші справи? 

А) В неї все добре.                          Б) В нього все добре.                

В) В мене все добре  

3. Що Ви робите у вихідний день? 

А) У вихідний день я відпочивають. Б)У вихідний день я відпочиваю 

В)У вихідний день я відпочиває. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Зараз я … у своїй кімнаті. 

А) прибираю  Б) прибираємо                        В) прибирав  

2. Ми пообідали і … на кухні. 

А) прибирають Б) прибрала-               В) прибрали 

3. У затишній кав’ярні дівчата довго …. 

А) розмовляють Б) розмовляли  В) розмовляє 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це моє помешкання. У … живе моя родина. 

А) мого  помешкання  Б) моїх помешкань           В) моєму помешканні 
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2. Це її зошит. У … добрі оцінки. 

А) її зошиті                          Б) його зошита                 В) наш зошит 

3. Це наше місто. У … є університети, банки, музеї, заводи, фабрики. 

А) нашого міста              Б) нашим містом         В) нашому місті 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Ван запитав Андрія, у яких районах … . 

А) вона поїхала.  Б) вони приїхали.  В) вони вже були. 

2. Діана не знає,у якому кінопалаці … . 

А) вони працюють.  Б) вона читає.  В) вони були вчора. 

3. Моніка запитала, у якому інтернет-кафе … . 

А) чекають друзі.  Б) живе подруга.  В) поїхала студентка. 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1.На вулиці Сумській розташований магазин, … ми купуємо спортивний одяг. 

А) у якому  Б) у яких                        В) на якій 

2. Ліворуч стоїть ліжко, … я сплю. 

А)у яких                      Б)на якій  В) на якому 

3. На першому поверсі є інтернет-кафе , …подруги люблять пити чорну каву. 

А) на якій  Б) у яких                     В) у якому  

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви любите довго спати? 

А) Я люблю довго спить.          Б) Я люблю довго спати. В) Я люблю довго сплю. 

2. Ви модно одягаєтеся? 

А) Я одягаюся модно.    Б) Я одягається модно.                В) Я одягаються модно. 

3. Ви часто прибираєте кімнату? 

А) Я часто прибирає кімнату.                  Б) Я часто прибираю кімнату.  

В) Я часто прибирають кімнату. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Учора вони…. 

А ) порозмовляють  Б) порозмовляла  В) порозмовляли 

2. Щодня Чен … електронне повідомлення. 

А) отримую           Б) отримують                         В) отримує 

3.Учора моя сестра … лист. 
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А) отримує          Б) отримують                          В) отримала   

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашого університетом  Б) нашим університета  

В) нашому університеті 

 

2. Це його подруга. У … є український словник. 

А)її подругу               Б)  його подруги  В) його подруга 

3. Це Ваш магазин? У … є молоко? 

А) вашому магазині            Б) вашого магазина  В) ваш магазин 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Діана не знає,у якому кінопалаці … . 

А) вони працюють.   

Б) вони були вчора.   

В) вона читає. 

 

2. Ви не знаєте, на якому майдані … . 

А) розташована цей пам’ятник.  

Б) розташовані цей пам’ятник. 

В) розташований цей пам’ятник. 

 

3.Товариші сказали, на якій пошті … . 

А) пішла Фатіма.   

Б) поїхав Яссін.   

В) треба отримати гроші. 

 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. На центральній вулиці є модний магазин, … дівчата одягаються. 

А) у якому  Б) на якій  В) у яких 

2. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А)на якій  Б) у якому  В) у яких 

3.На вулиці Сумській розташований магазин, … ми купуємо спортивний одяг. 

А)на якій  Б) у якому  В) у яких 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.  Де Ви вмиваєтеся? 
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А) Я вмивається у ванній кімнаті.    

Б) Я вмиваюся у кімнаті. 

В) Я вмиваюся у ванній кімнаті. 

 

2. Про що люблять розмовляти Ваші товариши? 

А) Товариші люблять розмовляють про родину. 

А) Товариші люблять розмовляє про родину. 

В) Товариші люблять розмовляти про родину. 

 

2. На якій вулиці розташований Ваш гуртожиток? 

 

А) Мій гуртожиток розташований на вулиці Сталеварів. 

Б) Мій гуртожиток розташовані на вулиці Сталеварів. 

В) Мій гуртожиток розташована на вулиці Сталеварів. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Щомісяця батьки … гроші. 

А) надсилають  Б) надсилає  В) надсилала 

2. Завтра він … свою адресу. 

А) надішлю  Б) надішлють  В) надішле 

3. Наші заняття… о восьмій годині і … о п’ятнадцятій годині. 

А) починається, закінчується    

Б) починаються, закінчуються 

В) починалися, закінчуються 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це Ваш магазин? У … є молоко? 

А) вашого магазина  Б) вашому магазині  В) ваш магазин 

2. Це наше місто. У … є університети, банки, музеї, заводи, фабрики. 

А) нашого міста  Б) нашим містом  В) нашому місті 

3. Це її зошит. У … добрі оцінки. 

А) його зошита  Б) її зошиті             В) наш зошит 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Кевін запитав друзів, у чиїй кімнаті … . 

А) жила він.                Б) вона пішла.  В) живе Яссін. 
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2. Моніка запитала, у якому інтернет-кафе … . 

А) живе подруга.   Б) чекають друзі.  В) поїхала студентка. 

3. Ван запитав Андрія, у яких районах … . 

А) вони приїхали                    Б) вони вже були.  В) вона поїхала.  . 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. На першому поверсі є інтернет-кафе , …подруги люблять пити чорну каву. 

А) у якому              Б) на якій  В) у яких 

2. Уцентрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому   Б) у яких                     В) на якій  

3. Ліворуч стоїть ліжко, … я сплю. 

А) на якій            Б )на якому           В) у яких 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви знаєте, хто мешкає в сусідній кімнаті? 

А) В сусідній кімнаті мешкаю моя подруга.  

Б) В сусідній кімнаті мешкає моя подруга. 

В) В сусідній кімнаті мешкають моя подруга. 

 

2. Ви модно одягаєтеся? 

А) Я одягається модно.  Б) Я одягаються модно.        В) Я одягаюся модно. 

3.Що Ви робите у вихідний день? 

А) У вихідний день я відпочивають.  Б) У вихідний день я відпочиваю. 

В) У вихідний день я відпочиває. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Ти добре …? 

А) поспали               Б) поспав               В) посплю 

2.У затишній кав’ярні дівчата довго …. 

А) розмовляли  Б) розмовляють  В) розмовляє 

3. Зараз я … у своїй кімнаті. 

А) прибирав            Б) прибираємо                        В) прибираю   

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наше місто. У … є університети, банки, музеї, заводи, фабрики. 

А) нашого міста  Б) нашому місті  В)нашим містом 

2. Це його подруга. У … є український словник. 

А) її подругу   Б) його подруги  В) його подруга 
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3. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашого університетом   Б) нашим університета   

В) нашому університеті 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Ви не знаєте, на якому майдані … . 

А) розташований цей пам’ятник.   Б) розташовані цей пам’ятник. 

В) розташована цей пам’ятник.  

 

2. Ти не бачив, у якій аудиторії … . 

А) був студентка.  Б) працює викладач. В) будуть студент. 

3. Діана не знає,у якому кіно палаці … . 

А)вони працюють.  Б) вона читає.  В) вони були вчора. 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У центрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому  Б) у яких                     В) на якій 

2. Ліворуч стоїть ліжко, … я сплю. 

А) на якому  Б) на якій  В) у яких 

3. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А) на якій  Б) у яких  В) у якому 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. На якій вулиці розташований Ваш гуртожиток? 

А) Мій гуртожиток розташована на вулиці Сталеварів. 

В) Мій гуртожиток розташовані на вулиці Сталеварів.  

Б) Мій гуртожиток розташований на вулиці Сталеварів. 

 

2. Ви модно одягаєтеся? 

А) Я одягається модно.  Б) Я одягаюся модно.  В) Я одягаються модно. 

3. Ви любите довго спати? 

А) Я люблю довго спати.  Б) Я люблю довго сплю.                 В) Я люблю довго спить. 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Сьогодні вихідний день. У неділю я довго …. 

А ) спав             Б) спали                                      В) сплю 

2. Щомісяця батьки … гроші. 

А)надсилає             Б) надсилають                          В) надсилала 
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3. Він швидко …. 

А) умивається  Б) умиваються                          В) умивалися 

Варіант 8 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це її зошит. У … добрі оцінки. 

А) його зошита  Б) її зошиті                          В) наш зошит 

2. Це наш кабінет.У … стоять сучасні комп’ютери. 

А) нашого кабінета  Б) наш кабінет              В )нашому кабінеті 

3. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашого університетом Б) нашому університеті  В) нашим університета 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Товариші сказали, на якій пошті … . 

А) треба отримати гроші.              Б) пішла Фатіма.         В) поїхав Яссін. 

2. Кевін запитав друзів, у чиїй кімнаті … . 

А) жила він.                          Б)вона пішла.                   В) живе Яссін. 

3. Діана не знає,у якому кінопалаці … . 

А) вони працюють.                           Б) вона читає.               В) вони були вчора. 

  

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. На першому поверсі є інтернет-кафе , …подруги люблять пити чорну каву. 

А) на якій  Б) у якому  В) у яких 

2. На вулиці Сумській розташований магазин, … ми купуємо спортивний одяг. 

А) у якому  Б) у яких                   В) на якій  

3.На центральній вулиці є модний магазин, … дівчата одягаються. 

А)на якій  Б) у якому  В) у яких 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви робите рухавку вранці? 

А) Я часто роблять рухавку вранці.   

Б) Я часто роблю рухавку вранці. 

В) Я часто робе рухавку вранці 

 

2. Ви часто надсилаєте повідомлення? 
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А)Я часто надсилає повідомлення. 

Б) Я часто надсилають повідомлення. 

В) Я часто надсилаю повідомлення. 

 

3. На якому поверсі розташована Ваша кімната? 

А) Мої  кімната розташована на другому поверсі. 

Б) Моя кімната розташована на другому поверсі. 

В) Моя кімната розташований на другому поверсі. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Ми пообідали і … на кухні. 

А) прибирають Б) прибрали  В) прибрала 

2. Марія довго …. 

А) одягалися  Б) одягаються В) одягалася 

3.Завтра він … свою адресу. 

А) надішлють          Б) надішле              В) надішлю    

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наше місто. У … є університети, банки, музеї, заводи, фабрики. 

А) нашого міста              Б )нашим містом                 В) нашому місті  

2. Це наш університет. У … є підготовчий факультет. 

А) нашого університетом  Б) нашому університеті 

В) нашим університета 

 

3.Це Ваш магазин? У … є молоко? 

А) вашого магазина             Б) вашому магазині  В) ваш магазин 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Діана не знає,у якому кінопалаці … . 

А) вони були вчора.  Б) вони працюють.  В) вона читає. 

2. Моніка запитала, у якому інтернет-кафе … . 

А)живе подруга.  Б) чекають друзі.  В) поїхала студентка. 

3. Кевін запитав друзів, у чиїй кімнаті … . 

А) жила він.            Б) вона пішла.             В) живе Яссін. 



152 
 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А) у якому                     Б) на якій  В) у яких 

2. У центрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому    Б) на якій  В) у яких 

3. Це електронне повідомлення, … я прочитав цю новину. 

А) на якій   Б) у якому  В) у яких 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви робите у вихідний день? 

А) У вихідний день я відпочивають.   

Б) У вихідний день я відпочиває. 

В) У вихідний день я відпочиваю. 

 

2. Ви любите довго спати? 

А) Я люблю довго спить.   

Б) Я люблю довго спати. 

В) Я люблю довго сплю. 

 

3. На якій вулиці розташований Ваш гуртожиток? 

А) Мій гуртожиток розташована на вулиці Сталеварів. 

Б) Мій гуртожиток розташований на вулиці Сталеварів. 

В) Мій гуртожиток розташовані на вулиці Сталеварів. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Марія довго …. 

А) одягалася   Б) одягалися  В) одягаються 

2. У затишній кав’ярні дівчата довго …. 

А) розмовляють  Б) розмовляє  В) розмовляли 

3. Ви вже …? 

А) одяuнувся             Б) одягнулися            В) одягаються 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це наш кабінет.У … стоять сучасні комп’ютери. 

А) нашому кабінеті Б) нашого кабінета                В) наш кабінет 

2. Це моя аудиторія. У … стоять нові меблі. 

А) моїй аудиторії  Б) моя аудиторія                               В) моєї аудиторії 

3. Це моє помешкання. У … живе моя родина. 
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А) моєму помешканні Б) мого  помешкання  В) моїх помешкань 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Ван запитав Андрія, у яких районах … . 

А) вона поїхала.  Б) вони приїхали.                            В) вони вже були.   

2. Ти не бачив, у якій аудиторії … . 

А) працює викладач. Б) був студентка.                      В) будуть студент. 

3.Ви не знаєте, на якому майдані … . 

А) розташована цей пам’ятник. 

Б) розташований цей пам’ятник. 

В)розташовані цей пам’ятник. 

 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У центрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) на якій          Б) у якому           В) у яких 

2.На першому поверсі є інтернет-кафе , …подруги люблять пити чорну каву. 

А) на якій       Б) у яких                        В) у якому  

3. Уцентрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому     Б) у яких                          В) на якій  

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви модно одягаєтеся? 

А) Я одягається модно.  Б) Я одягаюся модно. В) Я одягаються модно. 

2. На якому поверсі розташована Ваша кімната? 

А) Моя кімната розташований на другому поверсі. 

Б) Моя кімната розташована на другому поверсі. 

В) Мої  кімната розташована на другому поверсі. 

 

3.Що Ви робите у вихідний день? 

А) У вихідний день я відпочивають.   

Б) У вихідний день я відпочиваю. 

В)У вихідний день я відпочиває. 

 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Ти вже …? 
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А) умився  Б) умилися  В) умиєшся 

2. У затишній кав’ярні дівчата довго …. 

А) розмовляє           Б) розмовляють          В) розмовляли 

3. Сьогодні вихідний день. У неділю я довго …. 

А) спали  Б) спати                      В) сплю 

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це його подруга. У … є український словник. 

А) її подругу               Б) його подруги               В) його подруга 

2. Це її зошит. У … добрі оцінки. 

А) його зошита  Б) її зошиті         В) наш зошит 

3. Це Ваш магазин? У … є молоко? 

А) вашого магазина  Б) вашому магазині        В) ваш магазин   

 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Діана не знає,у якому кінопалаці … . 

А) вони були вчора.  Б) вони працюють.             В) вона читає. 

2. Кевін запитав друзів, у чиїй кімнаті … . 

А) жила він   Б) живе Яссін.                                В) вона пішла. 

3. Товариші сказали, на якій пошті … . 

А) пішла Фатіма.  Б) треба отримати гроші  В) поїхав Яссін. 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А) на якій    Б) у якому           В) у яких 

2. На вулиці Сумській розташований магазин, … ми купуємо спортивний одяг. 

А) у яких                                 Б) на якій             В) у якому  

3. У місті є парк, … люблять відпочивати Чен і його друзі. 

А) у яких              Б) у якому              В) на якій 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. На якій вулиці розташований Ваш гуртожиток? 

А) Мій гуртожиток розташовані на вулиці Сталеварів. 
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Б) Мій гуртожиток розташована на вулиці Сталеварів. 

В) Мій гуртожиток розташований на вулиці Сталеварів. 

2.Ви часто прибираєте кімнату? 

А) Я часто прибираю кімнату.  Б) Я часто прибирає кімнату. 

В) Я часто прибирають кімнату. 

3. Ви робите рухавку вранці? 

А) Я часто роблять рухавку вранці. Б) Я часто робе рухавку вранці. 

В) Я часто роблю рухавку вранці. 

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Завтра він … свою адресу. 

А) надішле  Б) надішлють           В) надішлю 

2. Зараз я … у своїй кімнаті. 

А)прибирав  Б) прибираєм           В) прибираю  

3. Ви вже …? 

А) одягнулися            Б) одягнувся  В) одягаються 

Варіант 12 

Завдання 1. Складіть речення.  

1. Це моє помешкання. У … живе моя родина. 

А) мого  помешкання  Б) моєму помешканні В) моїх помешкань 

2. Це його подруга. У … є український словник. 

А) її подругу      Б) його подруга                     В) його подруги 

3. Це наше місто. У … є університети, банки, музеї, заводи, фабрики. 

А) нашому місті             Б) нашого міста  В) нашим містом 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК: Чоловік запитав, на якій вулиці … . - Чоловік запитав на якій вулиці розташований 

клуб. 

1. Ти не бачив, у якій аудиторії … . 

А) будуть студент.               

Б) був студентка.         

В) працює викладач. 

2. Кевін запитав друзів, у чиїй кімнаті … . 

А) живе Яссін.   

Б) жила він.        

В) вона пішла. 

3.Ви не знаєте, на якому майдані … . 
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А) розташовані цей пам’ятник.   

Б) розташована цей пам’ятник.  

В) розташований цей пам’ятник. 

Завдання 3. Вставте необхідний варіант слова: у (в), на якому, у (в), на якій, у (в), на яких. 

1. У центрі розташована пошта, … ми отримуємо листи. 

А) у якому  Б) у яких                   В) на якій  

2. На першому поверсі є інтернет-кафе , …подруги люблять пити чорну каву. 

А) у якому  Б) на якій  В) у яких 

3. На центральній вулиці є модний магазин, … дівчата одягаються. 

А)на якій  Б) у якому  В)у яких 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Де Ви вмиваєтеся? 

А) Я вмивається у ванній кімнаті.   

Б) Я вмиваюся у кімнаті. 

В) Я вмиваюся у ванній кімнаті. 

 

2. Ви часто надсилаєте повідомлення? 

А) Я часто надсилаю повідомлення.  

Б) Я часто надсилають повідомлення. 

В) Я часто надсилає повідомлення. 

3.Що Ви робите у вихідний день? 

А) У вихідний день я відпочиває.            

 Б) У вихідний день я відпочивають.    

В) У вихідний день я відпочиваю.  

Завдання 5. Складіть речення, уживаючи дієслово у відповідній родовій формі. 

1. Зараз я … у своїй кімнаті. 

А) прибирав   Б) прибираю   В) прибираємо 

2. Учора вони …. 

А) порозмовляють  Б) порозмовляли  В) порозмовляла 

3. Він швидко …. 

А) умивається  Б) умиваються  В) умивалися 
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