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ПЕРЕДМОВА 

Навчальний посібник укладений на основі програми 

дисципліни "іноземна мова" для студентів університетів 

фізичної культури й охоплює основну тематику, передбачену 

програмою першого року навчання. 

Навчальний посібник складається з п'яти структурних 

частин: чотирьох тематичних розділів: "Ми займаємося 

спортом", "Наш університет", "Великобританія", "Україна" 

та завдань для самостійної роботи студентів з тем: "Форми 

привітання та прощання", "Країни та національності", 

"Засоби комунікації", "Покупки". 

Кожен розділ складається з основного тексту, лексико-

граматичних вправ, двох додаткових текстів (для розвитку 

навичок різних видів читання) та тестових завдань для 

самоконтролю. 

Ефективною з лінгвістичної точки зору є робота над 

другим та третім текстами. Чітка послідовність вивчення 

матеріалу сприяє розвиткові таких аспектів мовленнєвої 
У 

діяльності, як говоріння, аудіювання, читання, письмо. 

Посібник призначений для студентів першого курсу, які 

навчаються за кредитно-модульною системою. 
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ІЛЧІТ1 

№Е Є0 ІИ РОР 5РОКТ 
1. Вивчіть слова та словосполучення: 

Техі А 

а т и з е т е п і 
іо саггу оп гезеагсЬ \уогк 
СІІІ2ЄП 

сіуііігесі косіеіу 
Іо сотЬаІ іЬе ргетаШге адіп§ 
Іо сіесогаїе шііЬ 
сіеуеіортепі о£ рЬузісаІ есіисаііоп 
апсі зрогі 
Іо §о іп ґог (іо Іаке ир, Іо еп§а§е іп) 
зрогі 
§оуегптепІ 
іпсіерепсіепі ІІкгаіпе 
іо кеер іїі 
Іо тоиісі іЬе сЬагасІег 
паїигаі сопсііііопз 
оиісіоог апсі іпсіоог 5\уітт іп§ 
рООІ8 

Іо оуегсоте сііШсиІІу 
Іо рау §геаІ аііепііоп Іо 
рЬузісаІ регґесііоп 
ргорег ҐООСІ 

5Ігоп§ апсі ЬеаііЬу 
Іо Іаке рагі (іо рагіісіраіе) 

- розвага 
- проводити дослідницьку роботу 
- громадянин 
- цивілізоване суспільство 
- боротися з передчасним старінням 
- нагороджувати 
- розвиток фізичного виховання і 
спорту 

- займатися спортом 

-уряд 
- незалежна Україна 
- підтримувати форму 
- формувати характер 
- природні умови 

а^иа^іс 8рогІ5 
агсЬегу 
саІізіЬепісз (гЬуїЬтіс §утпа8Ііс8) 
сапоеіп§ 
сіітЬіпд 
сусііпд 
сго88 соипігу гасе 
е^ие8^^іап зрогі 
ґепсіп§ 
Ьигс11іп§ 

відкриті та закриті басейни 

- побороти труднощі 
- приділяти велику увагу 
- фізичне вдосконалення 
- відповідне харчування 
- сильний та здоровий 
- брати участь 

Види спорту 
- водні види спорту 
- стрільба з лука 
- ритмічна гімнастика 
- веслування на каноє 
- скелелазіння 
- велоспорт 
- біг по пересіченій місцевості 
- кінний спорт * 
- фехтування 
- бар'єрний біг 
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Ьі§Ь р т р і п ^ 
1оп§ сіізіапсе гасе 
тісМІе сіізіапсе гасе 
тоипіаіпеегіп^ 
роїе уаиіі 
рошег 1іЙіп§ 
геїау гасе 
ГО\УІП§ 

заі1іп§ 
зЬої ри11іп§ 
зргіпі 
зіееріе сЬазе 
ІЬГО\УІП§ (сіізсиз, Ь а т т е г , ^ауеііп) 
Ігаск агкі йеМ (аіЬІеІісз) 
Ігіріе д і т р (Ьор, зіер, щ т р ) 
шаіег зкііп§ 
ЛУЄІ§ЬІ1ІАІП§; 

уасЬ(іп§ 

- стрибки у висоту 
- біг на довгу дистанцію 
- біг на середню дистанцію 
- альпінізм 
- стрибки з жердиною 
- силове триборство, пауеліфтинг 
- естафета 
- веслування 
- вітрильний спорт 
- штовхання ядра 
- біг на коротку дистанцію 
- біг з перешкодами 
- метання (диску, молота, спису) 
- легка атлетика 
- потрійний стрибок 
- воднолижний спорт 
- важка атлетика 
- яхтовий спорт 

2. П р о ч и т а й т е текст і п е р е к л а д і т ь його . 

№Е СО МРОК 5РОКТ 
Еуегу сіуііігесі зосіеіу, іЬе §ОУЄГПГПЄПІ оґ апу соипігу рауз §геаІ аиепііоп Іо 

іЬе сіеуеіортепі оГ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі. її із уегу ітрогіапі Іо Ьауе оиг 
сіїігепз зігопд апсі ЬеаІіЬу, Ьеіп§ аЬІе Іо оуегсоше еуегу сііЯкиїїу іп Ьиі1с1іп§ 
ап іпсіерепсіепі Іікгаіпе шЬеге ап іпсііуісіиаі сіеуеіорз Ьіз (Ьегз) зрігіїиаі апсі 
іпіеііесіиаі ІіГе. 

ТЬеге аге аі ргезепі т а п у зіасііитз, оиісіоог апсі іпсіоог з \у ітт іп§ рооїз, 
уоІІеуЬаІІ апсі ЬазкеїЬаІІ соигіз іп Іікгаіпе шЬеге іЬе сотреііііопз о£ сііЯегепІ 
ІЄУЄІ Іаке ріасе. 

ТЬеге із іЬе Маїіопаї ІІпіуегзіїу о£ РЬузісаІ Есіисаііоп апсі 8рогІ апсі іЬеге 
аге аізо 3 Іпзіііиіез оґ РЬузісаІ Сиііиге, 14 сіерагітепіз о£ рЬузісаІ сиііиге апсі 
т а п у зрогіз со11е§ез шЬеге Ьоуз апсі §іг1з сап т о и М іЬеіг сЬагасІег апсі саггу 
оп гезеагсЬ \уогк. 

ТЬе ІІкгаіпіап Соуегптепі сіесогаїесі т а п у о£ оиг аіЬІеІез шіЬ огсіегз апсі 
тесіаіз о£ оиг соипігу. 

ТЬеге аге зріепсіісі паїигаї сопсііііопз іп Іікгаіпе \УЬІСЬ т а к е іі роззіЬІе 
Іо сиіііуаіе ОУЄГ 80 зрогіз іпс1исііп§ Ігаск апсі йекі (зргіпі, тісісіїе сіізіапсе 
гасе, 1оп§ сіізіапсе гасе, зІеерІе-сЬазе, геїау гасе, сгозз-соипігу гасе, Ьигс11іп§, 
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тагаїЬоп; Ьі§Ь ;итріп§, ігіріе _|итр (Нор, зіер апсі ;итр) , роїе уаиіі, 
іЬгошіпд (сіізсиз, Ь а т т е г , ^ауеііп), зЬої ри11іп§); уагіоиз зрогіз §атез: 
уоІІеуЬаІІ, ГооїЬаІІ (зоссег), ЬапсІЬаІІ, Іеппіз (1а\уп апсі ІаЬІе); шіпіег зрогіз, 
а^иа^іс зрогіз (зшіттіп§, сііуіпд, заі1іп§, ГО\УІП§, ипсіепуаіег огіепІеегіп§, 
зупсЬгопігесі з \уіттіп§, сапоеіпд, уасЬііпд, шаіег-зкііпд), тоипІаіпеегіп§, 
с1ітЬіп§, Іоигізт, Ьохіп§, \УГЄЗІ1ІП§, а г т \угезі1іп§, рошег 1іЙіп§, шеі§Ьі1іЙіп§, 
ЬосІуЬиі1сііп§, ІитЬ1іп§ (асгоЬаІісз), агіізііс §утпаз1ісз, саІізіЬепісз (гЬуїЬтіс 
§утпазІісз), агсЬегу, £епсіп§, зЬооІіп§, ециезігіап зрогіз. 

І£ уои \уапІ Іо кеер йі, уои т и з і §о іп Гог аі Іеазі опе о£ іЬезе кіпсіз о£ 
зрогіз. Іп шіпіег уои сап §о іп Гог шіпіег зрогіз (зкііпд, £гее-з1у1е зкііп§, 
зпо\уЬоагс1іп§, зка1іп§, ісе Ьоскеу). 

ТЬоизапсіз о£ сЬіІсігеп апсі асіиііз, зсЬооїсЬіїсІгеп, зіисіепіз, шогкегз, 
ІеасЬегз, еп§іпеегз, тесіісаі оШсегз, тіїііагу т е п аге т е т Ь е г з оґ сііЯегепІ 
зрогіз сІиЬз апсі зосіеііез. ТЬеу рагіісіраіе іп сіійегепі сотреііііопз іп огсіег Іо 
Ье зІгоп§ апсі Ьеаіійу, Іо кеер йі. Виї іп огсіег Іо кеер ЙІ іі'з песеззагу Іо Ьауе 
а ргорег £оосі, з1ееріп§ апсі тесіісаі саге. 

РЬузісаІ сиііиге апсі зрогі аге аітесі аі іЬе рЬузісаІ регґесііоп оґ еуегу 
уоип§ регзоп. Иопе о£ іЬе ге1і§іоиз, паїіопаї Ьоіісіауз о£ оиг апсезіогз сіісі 
шііЬоиІ §ате5, сіапсез оґ атизетепіз . А регзоп сап ітргоуе опе'з рЬузісаІ 
йіпезз опіу аз а т е т Ь е г оґ іЬе с о т т и п і і у апсі сотЬаІ іЬе ргетаїиге а§іп§ 
апсі Ьуросіупатізт. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. ^Ь і сЬ кіпсі о£ зрогі сіо уои до іп £ог? 
2. Нош т а п у іпзіііиіез аге іЬеге іп Іікгаіпе? 
3. \УЬісЬ кіпсіз о£ зрогіз сіо уои §о іп з и т т е г ? 
4. \¥ЬісЬ тосіегп зрогіз сіо уои кпош? 
5. ШЬісЬ тосіегп зрогіз аге сиіііуаіесі іп оиг Ііпіуегзіїу? 
6. \УЬісЬ із уоиг £ауоигіІе кіпсі о£ зрогі? 
7. \УЬаІ т и з і уои (іо іп огсіег Іо Ье зігопд апсі ЬеаІіЬу? 
8. \УЬо із уоиг соасЬ? 
9. Нош сап уои ітргоуе уоиг рЬузісаІ йіпезз? 
10. \УЬаІ із уоиг зрогіз ^иа1ійса^іоп? 
11. \\Піеге сіо уои Ігаіп? 
12. \¥ЬаІ із іЬе а і т о£рЬузісаІ сиііиге? 



4. 

... ГОШП£ .../ЄПСІП£ 

... ікгошіщ)ауе1іп ... геїау гасе 

... роїе уаиіі ... ше$іІіп£ 

... кигсіїез 

5. Назвіть англійською мовою подані нижче види спорту. 

Співставте ілюстрації з назвами. 
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б. Заповніть таблицю інформацією про види спорту. 

5РОКТ8 ТЕАМ ШОІУЮЦАЬ СОМВАТІУЕ ШБООК ОШТЮОК 

Ки§Ьу 

Кеіау гасе 

Іитріп§ 

Репсіп§ 

8кііп§ 

Вохіп§ 

Сгіскеї 

5оссег 

7. Завершіть речення використовуючи запропоновані слова та 
словосполучення. 

саріаіп соасЬ сігаш 
ІооїЬаІІ £гоип<і (ріїсЬ) ґооїЬаІІег Іоиіз 
§оа1 кіск-ойГ 1еа§ие 
ГЄ£ЄГЄЄ 8СОГЄ 80ССЄГ 

ґаіг 
Ггее (ог репаїїу) кіск 
орропепіз 

1. \УЬаї Еигореапз саіі 'ТооїЬаП", Атегісапз саіі . 
2. \УЬеп уои ріау іп а ґооїЬаІІ Іеат уои аге а . 
3. ТЬе §атез Іаке ріасе оп а . 
4. ТЬе Іеасіег о£ іЬе Іеагп І8 (Не . 
5. ТЬе т а п іп їЬе І8 іЬе §оа1-кеерег. 
6. ТЬе Ьедіппіпд оС іЬе таїсЬ із іЬе . 
7. Бигіп^ іЬє таїсЬ еасЬ Іеат Ігіез Іо а8 тапу доаіз аз ро88іЬ1е. 
8. \\Тіеп іЬе (еагпк Ьауе зсогесі іЬе з ате питЬег о£ §оа1з \УЄ зау іі'з а 

9. ТЬе ріауегз о£ іЬе оіЬег І еат аге іЬе . 
10. ТЬе т а п \уЬо епГогсез (Ье гиіез сІигіп§ ІЇіе § а т е І8 іЬе _ 
11. Ріауіпд соггесїіу із саііесі ріау. 
12. ІІпґаіг тоуев аге саііесі . 
13. ШЬеп а ріауег Ьгеакз іЬе гиіез іЬе оіЬег І еат т а у §еІ а 
14. А ґесіегайоп оґ ґооЛаІІ сІиЬз із саііесі а ГооїЬаІІ 



8. Підберіть українські еквіваленти. 

1. £епсіпд 
2. геїау гасе 
3 . \УГЄЗІІІП§ 

4. соасЬ 
5. Іо рау §геаІ аііепііоп Іо 
6. агсЬегу 
7. с1ішЬіп§ 
8. ІитЬ1іп§ 
9. Ігаск апсі йеісі 
10. Іо кеер опезе1£ йі 
11. тіїііагу шап 
1 2 . \ У Є І § Ь Ш Ш П § 

ІЗ.Іо т о и к і 
14. Іо Іаке рагі 
15. Іо оуегсоте сіїШсиІІіез 

a) тренер 
b) приділяти велику увагу 
c) підтримувати форму 
(і) фехтування 
е) важка атлетика 
£) естафета 
§) скелелазіння 
Ь) боротьба 
і) стрільба з лука 
З) подолати труднощі 
к) військовослужбовець 
1) брати участь 
ш) формувати 
п) легка атлетика 
о) акробатика 

9. Підберіть відповідне тлумачення до слів і словосполучень. 

1. £ооіЬа11 

2. £епсіп§ 
3 . \УГЄ5ІІІП§ 

4. сІішЬег 

5. оиісіоог §атез 

6. Іашп Іеппіз 

7. 8СОГЄ 

8. кіск-оЯ" 

9. Іо рагіісіраіе 

10. гасе 

a) а сотреііііоп Ьеішееп сагз, реоріе, еіс. іо 8ее шЬісЬ 
І8 іЬе £аЗІЄЗІ; 

b) іЬе зіагі о£ іЬе § а т е о£ ґооїЬаІІ; 
c) іЬе зрогі о£ Й§ЬіІП§ ШІіЬ ЗШОГСІЗ; 

сі) Ьаррепіп§, сіопе, оґ изесі іп іке ореп аіг (поі 
Ьиі1сііп§); 

е) іЬе питЬег о£ роіпіз, §оа1з, еіс іЬаІ зотеЬосїу §еІз іп 
а §ате, сотреііііоп; 

£) а регзоп \УЬО сІітЬз тоипіаіпз оґ госкз аз а зрогі; 
§) а зрогі іп шЬісЬ 1\\ю реоріе й§Ьі апсі Ігу Іо іЬго\\7 еасЬ 

оіЬег Іо іЬе §гоипсі; 
Ь) а дате ійаі із ріауесі Ьу Ішо Іеатз о£ еіеуеп ріауегз 

шЬо Ігу Іо кіск а гоипсі Ьаіі іпіо а §оа1; 
і) а § а т е £ог Ішо ріауегз \УЬО Ьіі а Ьаіі Іо еасЬ оіЬег 

ОУЄГ пеіз шііЬ гаскеіз; 
І) Іо Іаке рагі. 
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10. Прочитайте та виконайте вправи. 

Еяи іртеп і (= т Н а і уои пеесі іо ріау іЬе датез) 

Рог т о з і Ьаіі §ате8 уои пеесі ЬооІ8 ог Ігаіпіп§ вЬоез, (аізо Ігаіпегз іпГтІ). 
Уои пеесі а гаскеї Гог Іеппіз, а Ьаі Гог ЬазеЬаІІ/ІаЬІе Іеппіз: а зііск Гог Ьоскеу; 
апсі сІиЬз Гог §о1Г. 

Іп Іеппіз апсі уоІІеуЬаІІ іЬеге І8 а пеі асгс>88 іЬе тісісіїе оГ іЬе соигі. ТЬеге І8 
аізо а пеі агоипсі еасЬ §оа1 іп ГооїЬаІІ. 

ТНіпдз уои сап сіо жііГі а ЬаІІ 

Щ 
кіск и 

РІасек апсі реоріе 

Р1асе$ 
ТЬе р1ауіп§ агеа Гог ГооїЬаІІ апсі ги§Ьу І8 саііесі а ріІсН. Агоипсі іЬе ріїсЬ 

іЬеге І8 ап агеа Гог вресІаІогв/іЬе СГО\УСІ (= реоріе шЬо \уаІсЬ іЬе §ате) . ТЬе 
Іоіаі агеа ів іЬе 8Іа<1іит. ТЬе р1ауіп§ агеа Гог Іеппіз, уоІІеуЬаІІ апсі ЬазкеїЬаІІ 
І8 а соигі; Гог §о1Г іі І8 а соигзе. 

ОфісіаЬ 
РооїЬаІІ апсі ги§Ьу Ьауе а геґегее; Іеппів апсі ЬавеЬаІІ Ьауе ап итріге. Іп 

ГооїЬаІІ іЬе геГегее изез а \уЬІ8ІІе Іо сопігої іЬе §ате . 

Шіппіпд апсі Іозіпд 

5раіп Ьеаі Зшіїхегіапсі 3-2. (= 8\уіІгег1апсі Іозі іо 8раіп 3-2) Іп оіЬег шогсіз: 
8раіп \УОП іЬе таїсЬ. (= 8\уі1гег1апс11о«1 іЬе таїсЬ) 8раіп шеге іЬе ЛУІППЄГК. 

(= 8\уі1гег1апсі \уеге іЬе Іовегз). II І\УО Іеатз/ріауегз Ьауе іЬе вате всоге (= 
питЬег оГ §оаІ8 ог роіпіз) аі Гиіі-Ііте (= іЬе епсі оГ іЬе §ате) , іі І8 а сіга\у. 

ГооїЬаІІ 

ЕаЬІе (сппі5. 

іЬгсі№ її Нса<1 іі рлчч іг Ки и с-нсЬ її 
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\Уе сап аізо изе сігаш аз а УЄГЬ, е.§. Ше сігеш 2-2. \УЬеп а § а т е із іп рго§гезз, 
ше изе Іеасі Іо сіезсгіЬе іЬе розіїіоп о£ іЬе Іеатз оґ ріауег шііЬ іЬе т о з і §оа1з/ 
роіпіз, апсі Іаіезі Іо сіезсгіЬе іЬе зсоге: Аі Ьаіі-Ііте, Вгагії аге 1еас1іп£; СЬіІе 
2-1. (= іЬе Іаіезі зсоге із 2-1 Іо Вгагії). 

11. Заповніть таблицю. 

Ігфпіііуе Ра$і1еп5е Ра$і рагіісіріе 

Іозе 
Ьеаі 
саІсЬ 
сігаш 
шіп 

12. Запишіть відповідні види спорту. 

1. РІУЄ §ашез шЬеге уои сап Ьіі іЬе Ьаіі (шііЬ уагіоиз кіпсіз о£ ециіртепі). 
2. Роиг §агпез шЬеге уои сап разз іЬе Ьаіі (шііЬ Ьапсіз оґ іееі). 
3. ТЬгее §ашез шЬеге уои сап саІсЬ іЬе Ьаіі. 
4. Тшо дагпез шЬеге уои сап кіск (Ье Ьаіі. 
5. Опе §аше шЬеге уои сап Ьеасі іЬе Ьаіі. 

13. Завершіть речення. 

1. І іЬіпк іЬе йпаї шазЗ-1. 
2. ТЬе СгесЬ КериЬІіс Ноііапсі 2-1, зо іЬеу аге іп іЬе зеті-йпаї. 
3. Вауегп МипісЬ 1-1 шііЬ АС Мііап Іазі пі§Ьі. 
4. ТЬе Магасапа іп Вгагії із іЬе Ьі§§езІ іп іЬе шогШ. її Ьоісіз ОУЄГ 

100,000 реоріе. 
5. Мапу о£ іЬе гап опіо іЬе ріїсЬ аЙег іЬе §ате. 
6. Рагіз 81 Сегтаіп шііі ріау іЬе о£ іЬе § а т е Ьеішееп Вагсеїопа 

апсі Кота . 
7. Ііпііесі зсогесі йгзі апсі іЬеу аге зіііі 1 -0 шііЬ ЙУЄ шіпиіез Іо §о 

ипііі ЬаІГ-Ііте. 
8. \УііЬ 20 тіпиіез Іо §о, іЬе зсоге \УЄ Ьауе із 2-1 Іо Кеаі 

Масігісі. 

14. Заповніть таблицю поданими словами. 

/ооіЬаІІ гаскеі соигве рііск іеппіз Ьооів 
ЯОІГ пеі соигі сІиЬ$ ігаіпіщ зкоез шкізіїє 
ігаск зііск 
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8рогІ Ріасе Ециіртепі 
ГооїЬаІІ 

15. Де займаються цими видами спорту? 

1. ГооїЬаІІ а соигі 
2. 8шітшіп§ а соигзе 
3. 8о1ґ а соигі 
4. аіЬІеІісз а рооі 
5. ІЄППІ8 а соигі 
6. уоІІеуЬаІІ а ріїсЬ 
7. ЬазкеїЬаІІ а сігсиіі 
8. Ьохіп§ а гіпк 
9. ЗЬООІІП§ а Ігаск 
ІО.зкаІіп^ а Ігаск/соигзе 
11. саг гасіп§ а гап§е 
1 2 . Ь О Г 8 Є гасе а гіп§ 

16. Здогадайтеся, який вид спорту тут описується? 

1. іЬе зрогі о£ й§Ьііп§ луііЬ й$1з; 
2. іЬе зрогі оГ гіс!іп§ іп а згпаїї Ьоаі шііЬ заік; 
3. іЬе 8рогІ оГ опе шЬо 8\уітз; 
4. іЬе зрогі оГ ріауіпд а Іуре оГ ГооїЬаІІ шііЬ ап оуаі Ьаіі; 
5. а §ате Гог Ішо реоріе \УЬО изе гаскеІ8, а зтаїї зоЙ Ьаіі апсі а 1о\у пеі. 

17. ЯКИЙ спортивний інвентар використовується у цих видах спорту? 

а) а Ьаі Ь) а ріесе с) а пеі сі) а гаскеї Е) а риск £) а зііск §) §1ОУЄЗ 

1. \Уе изе Іо ріау ЬазеЬаІІ, ісе Ьоскеу апсі Іо сіо Ьохіп§. 
2. \Уе изе Іо ріау уоІІеуЬаІІ апсі Іеппіз. 
3. \Уе изе Іо ріау 1еппі8. 
4. \Уе изе Іо ріау ісе Ьоскеу. 
5. \Уе иве Іо ріау сЬе88 апсі сігаи^Ьіз. 
6. Ше изе Іо ріау Ьоскеу. 
7. \Уе изе Іо ріау сгіскеї апсі ЬазеЬаІІ. 
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18. Прочитайте діалог і відтворіть його. 

5РОКТ5 АИО САМЕ5 РОРІЛ.АК ІМ ЕМЄІ.АМО 
— ЛЛ̂ ЬаІ: \уоиМ уои зау аге (Ье т о з і рориіаг §атез іп Еп§1апсІ Іосіау? 
— \Уе11,1 зиррозе ґооїЬаІІ апсі сгіскеї. 
— \УЬаІ аге іЬе оіЬег оиісіоог §атез? 
— ОЬ, іЬеге із Іеппіз, Ьоскеу, §о1ґ, апсі зо оп. Теппіз із ріауесі аіі іке уеаг 
гоипсі - оп Ьагсі соигіз оґ §газз соигіз іп зшшпег апсі оп Ьагсі оґ СОУЄГЄСІ 

соигіз іп шіпіег. 
— \УЬаІ аЬоиІ Ьогзе-гасіп§? 
— І зЬоиМ зау іЬаІ із опе оґ іЬе т о з і рориіаг зрогіз іп Сгеаі Вгіїаіп. ТЬеп 
іЬеге аге, оґсоигзе, гиппіпд, з ш і т т і п § апсі Ьохіп§. 
— ҐУЄ Ьееп Іоісі іЬаІ іЬеге аге по шіпіег зрогіз іп Еп§1апсі. 
— \\геІ1, уои зее, іЬе Еп§1ізЬ шіпіег ізп'ї уегу ЗЄУЄГЄ аз а гиіе, апсі \УЄ сіоп'ї 
оґіеп Ьауе іЬе сЬапсе оґ зкііп§, зка1іп§ оґ ІоЬо§§апіп§, Ьиі шіпіег із іЬе §геаІ 
І і те ґог ЬипІіп§. 
— ЛЛАЬаІ аЬоиІ іпсіоог датез? 
— \Уе1І, іЬеге із сііезз, Ьііііагсіз, сагсіз, ІаЬіе Іеппіз ... Ву іЬе \уау, сіо уои ріау 
Ьііііагсіз? 
— \¥е11,1 сіо, Ьиі оґ соигзе, І ' т поі а ргоґеззіопаї оґ а сЬатріоп, }изІ ап 
огсііпагу атаїеиг, апсі поі а уегу §оос1 опе аі іЬаІ. 

19. Дайте поширену відповідь на запитання, використовуючи подані 
вирази. 

А§геешепІ Біза^геетепі 
Іі'з соттоп кпошіей^е ікаї... І сіоп'і ікіпк з о... 
Аз/аг аз І сап зее ... ІзкоиШп'і зау зо ... 
Іп ту оріпіоп ... Оп іке сопігагу ... 
То ту тіпсі... Иоі іп іке Іеазі... 
ІзкоиШ зау зо ... І сап'і а%гее тік ікіз ... 
І/иІІу а§гее тік уои ... Ш/огіипаіеІу ... 

1. Оо уои епру зрогі? Б о уои апсі оіЬег т е т Ь е г з оґ уоиг ґатіїу (геіаііуез оґ 
ґгіепсіз) §о іп ґог зрогіз? \\гЬаІ кіпсі? 

2. Мозі реоріе ипсіегзіапсі іЬе ітрогіапсе оґ зрогіз іп реоріе'з Ііґе Ьиі поі аіі 
реоріе §о іп ґог зрогіз. Сап уои ехріаіп шЬу? 

3. \¥ЬаІ із уоиг ґауоигіїе іпсіоог §ате? 
4. \УкаІ із уоиг ґауоигіїе оиісіоог дате? 
5. Б о уои аішауз Іаке рагі іп зрогі сопіезіз? 
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6. Аге уои а доосі зтоіттег (зкаїег, Іеппіз ріауег, ГооїЬаІІ ріауег, сусіізі)? 
7. \УЬаІ з и т т е г зрогіз сіо уои кпо\у? 
8. \¥ЬаІ шіпіег зрогіз сіо уои кпо\у? 
9. Науе уои ЄУЄГ Т > п іЬе Ьгзі ргіге аі іЬе сотреііііопз іп \\'ЬісЬ уои 

рагіісіраіесі? 
10. Б о уои «репсі уоиг ґгее І і те аі іЬе зіасііит? 

1. ВИВЧІТЬ слова і словосполучення: 

• ЬІЄЗЗІП£ 
• сіізеазе апсі раіп 
• „А зоипсі тіпсі іп а зоипсі Ьосіу" 
• тепіаііу 
• Ііуеіу 
• §геа1уагіе1у 
• £асі1і1іе8 
• ІоисЬ 
• Соосі ЛЛ̂ іІІ Сатез 
• зрогі сігсіе 
• ІоЬо§§апіп§ 
• ЬипІіп§ 
• зпоокег 
• іп іЬе ґауоиг оГ 
• Іо пеі а Ьаіі 
• Ьоаі гасе 

Техі В 

- благо, блаженство, щастя 
- хвороба та біль 
- „У здоровому тілі здоровий дух" 
- розумово 
- жвавий, рухливий 
- велика кількість 
- обладнання, спорядження 
- дотик 
- Ігри Доброї Волі 
- спортивне товариство 
- санний спорт 
- полювання 
- снукер (гра на більярді) 
- на користь 
- забити м'яч у ворота 
- змагання з веслування 

2. Прочитайте текст. 

5РОКТ АМР САМЕ5 
Соосі ЬеаІіЬ із а §геаІ Ь1еззіп§. Еуегуопе зЬоиІсі сіо аіі Ье сап Іо зіау ЬеаІіЬу. 

Веіп§ іп §оос! ЬеаІіЬ теапз Ьауіп§ ЬоіЬ Ьосіу апсі тіпсі іп §оосі \уогкіп§ огсіег 
ґгее Ггот сіізеазе апсі раіп. Аз іЬеу зау, „А зоипсі тіпсі іп а зоипсі Ьосіу". 

А11 зогіз оґ рЬузісаІ ехегсізез аге уегу Ьеірґиі Іо т а к е оиг Ьосііез зІгоп§ аз 
\уе11 аз Іо кеер из \\'ЄІ1 тепіаііу. 5о іґ \УЄ \уапІ Іо кеер оигзеїуез ЙІ, \УЄ Ьауе Іо 
до іп ґог зрогіз ог §атез. Реоріе ріау §атез — іп з о т е §атез еасЬ регзоп із 
ґог Ьітзеїґ, іп оіЬегз іЬеге аге Іеатз. З о т е датез аге ^иіе^, оіЬегз аге уегу 
Ііуеіу. Еуегу § а т е Ьаз ііз ошп гиіез. \Уіппіп§ апсі 1озіп§ аге аЬуауз а рагі оґ 
р1ауіп§ а §ате. N0 Іізі соикі Ье тасіе оґ аіі іЬе §атез реоріе ріау. Сатез іЬаІ 
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Іаке а §геаІ сіеаі оґаіЬІеІіс зкіїї аге ойеп саііесі зрогіз. РооїЬаІІ (зоссег), іеппіз, 
Ьоскеу, ЬазкеїЬаІІ, ґог іпзіапсе, аге зрогіз. \Уе кпош апсі т а у §о іп ґог а дгеаі 
уагіеіу оґ зрогіз апсі датез. 8 о т е кіпсіз оґ зрогіз пеесі зітріе едиіртепіз апсі 
ґасіїіііез, оіЬег — гаїЬег сотріех опез. Рігзі ІоисЬ Іо зрогіз апсі §атез ше 
т а к е іп сЬіісіЬоосі. Ьаіег оп іп зсЬооІ \УЄ СІІЗСОУЄГ оиг ґауоигіїе зрогіз апсі 
§атез. Аз ґаг аз І а т сопсегпесі І §о іп ґог ґооїЬаІІ, ІаЬІе Іеппіз, зшітт іпд , 
сЬезз, апсі з о т е оіЬегз. 

ТЬе зсЬооІ Ьаз аішауз Ьееп іЬе ріасе ґог Ігаіпіп§ ргозресііуе зрогізтеп. 
8 о т е оґ і Ь е т Ьесоте ргоґеззіопаїз Ьиі т арг і ї у гетаіпз атаїеигз. 

Іп оиг соипігу еуегу уеаг а §геаІ питЬег оґ сііґґегепі сотреііііопз аге Ьеісі 
аі сіійегепі ІЄУЄІЗ - зіагііпд \уііЬ зсЬооїз апсі йпізЬіп§ Ьу паїіопаї ІЄУЄІЗ. ТЬеп 
топпегз оґ паїіопаї сотреііііопз Іаке рагі іп іпіегпаїіопаї сЬатріопзЬірз, 
ШогИ апсі Еигореап опез: Оіутріс Сатез; Соосі \¥і11 Сатез, 8іи<3епі'з 
Оіутріасіз, апсі зо оп. 

3. Визначте, які з наведених нижче речень відповідають змістові тексту 
(іше), а які ні (Їа1$е). 

1. Веіп§ іп §оосі ЬеаІіЬ теапз Ьауіп§ опіу Ьосіу іп §оос! шогкіп§ огсіег ґгее 
ґгот сіізеазе апсі раіп. 

2. РЬузісаІ ехегсізез аге уегу Ьеірґиі Іо т а к е оиг Ьосііез зІгоп§. 
3. Іґ реоріе шапі Іо кеер ЙІ, іЬеу Ьауе Іо §о іп ґог зрогіз апсі §атез. 
4. А11 кіпсіз оґ зрогіз пеесі зітріе есцліртепіз апсі ґасіїіііез. 
5. Рігзі ІоисЬ Іо зрогіз апсі §атез ше т а к е іп сЬіШЬоосІ. 

4. Завершіть речення, використовуючи слова та словосполучення. 

1. сЬіісіЬоосі 5. ЬеаІіЬ 9. ргоґеззіопаїз 13. Ьосіу 
2. ехегсізез 6. ЬеаІіЬу Ю.сотреііііопз 14.1акераП 
3. йі 7. ріау П.гиіез 15.§о іп ґог 
4. ґог 8. Іеатз 12.1іуе1у 

1. Соосі із а §геаІ Ь1еззіп§. 
2. Еуегуопе зЬоиІсІ сіо аіі Ье сап Іо зіау . 
3. Веіп§ іп §оо(і ЬеаІіЬ теапз Ьауіпд ЬоіЬ апсі тіпсі іп §оосі 

\уогкіп§ огсіег ґгее ґгот сіізеазе апсі раіп. 
4. АІ1 зогіз оґ рЬузісаІ аге уегу Ьеірґиі Іо т а к е оиг Ьосііез зІгоп§ 

аз шеіі аз Іо кеер из шеіі тепіаііу. 
5. 8о іґ ше шапі Іо кеер оигзеїуез , ше Ьауе Іо §о іп 

зрогіз оґ §атез. 
6. Реоріе §атез — іп з о т е §атез еасЬ регзоп із ґог Ьітзеїґ, іп 

оіЬегз іЬеге аге . 
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7. 5оше §атез аге ^иіе^, оіЬегз аге уегу . 
8. Еуегу § а т е Ьаз ііз ошп . 
9. Рігзі ІоисЬ Іо зрогіз апсі §атез \уге т а к е іп . 
10. Аз Гаг а8 І а т сопсегпесі І ГооїЬаІІ, ІаЬІе Іеппіз, зшіттіп^;, 

сЬе88, апсі воте оіЬегз. 
11. 8 о т е оГ іЬет Ьесоте Ьиі та;огіІу гетаіпз атаїеигз. 
12. Іп оиг соипігу еуегу уеаг а §геа( питЬег оГ сііЯегепІ аге Ьекі 

аі сіійегепі ІЄУЄЬ - зІагІіп§ шііЬ 8сЬооІ8 апсі йпізЬіп§ Ьу паїіопаї ІЄУЄІЗ. 

13. ТЬеп шіппегв оГ паїіопаї сотреііііопз іп іпіегпаїіопаї 
сЬатріопзЬірз, \Уог1сі апсі Еигореап опез: Оіутріс Сатез; Соосі \¥і11 
Сатез, Зіисіепі'з Оіутріасіз, апсі зо оп. 

ТехіС 
1. Перекладіть слова та словосполучення: 

• Іо огі^іпаїе 
• аі [Ье еагіу сіауз 
• Іо с о т е іпіо Ьеіп§ 
• шісіе зесііопз оґ іЬе рориіаііоп 
• Іо Ье ґопсі оґ 
• Іо Ье ргоисі оґ 
• Іо сопІгіЬиІе 
• Іо ассері 
• Іо зргеасі 
• а Соззаск 

2. Прочитайте текст. 

5РОКТІІУІІЖКАШЕ 
ІІкгаіпе Ьаз оИ Ігасііііош іп рЬузісаІ Ігаіпіп§. 8ресійс паїіопаї зузіет оґ 

рЬузісаІ есіисаііоп оґ іЬе ІІкгаіпіапз \\газ огі§іпаІес1 аі іЬе еагіу сіауз оґКуіу Киз. 
АЙег ассер1іп§ СЬгізІіапіІу т а п у §атез шіЬ §геаІ ассоипі оґ рЬузісаІ 

ехегсі8е8 с а т е іпіо Ьеіп§ апсі \\7еге ріауесі сіигіп§ СЬгізІіап Ьоіісіауз. Іп іЬе 
Соззаскз ЕросЬ іЬе тосіе оґ Ііґе оґ іЬе ІІкгаіпіапз іпсіисіесі т а п у сііґґегепі 
^иіск §атез, сотреііііуе рЬузісаІ ехегсізез шЬісЬ \уеге зргеасі а т о п § \уі<іє 
зесііопз оґ іЬе рориіаііопз. 

Везісіез рЬузісаІ ехегсізез Соззаскз лл̂ ісіеіу изесі оіЬег теапз оґ іЬеіг 
регґесііопз зисЬ аз \\7азЬіп§ \уііЬ соїсі шаіег апсі оиісіоог з1ееріп§. ТЬаІ 
сопІгіЬиІесі Іо а Ьі§Ь ІЄУЄІ ОҐ іЬе сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп 
ІІкгаіпе. 

Реоріе оґ ІІкгаіпе аге ґопсі оґ зрогі апсі §атез. Мапу зрогіз аге сиіііуаіесі іп 
оиг соипігу. ТЬе т о з і рориіаг оиісіоог \\'іп1ег зрогіз аге Ьоскеу, зка1іп§, зкііп§, 
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ІоЬо§§апіп§, й§иге зкаІіп§ апсі які }итріп§. З и т т е г зрогіз аге з \уіттіп§, 
ЬоаІіп§, го\уіп§, уасЬііп§, сус1іп§ апсі Іашп Іеппіз. Иіе ґауоигіїе Ьаіі §атез аге 
уоІІеуЬаІІ, ЬазкеїЬаіі, ЬапсіЬаІІ, Ьасітіпіоп, ґооїЬаІІ. ТЬе ІІкгаіпіап ҐооїЬаІІ 
І еат із опе оґ іЬе т о з і зкіїїґиі іп іЬе шогісі. \Уе аге ргоисі оґ оиІзІапсііп§ 
зрогізтеп \УЬО §1огійес1 оиг соипігу. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \\гЬеп шаз паїіопаї зузіет оґ рЬузісаІ есіисаііоп огі§іпаІесі? 
2. \Уеге т а п у §атез шііЬ іЬе §геаІ ассоипі оґ рЬузісаІ ехегсізез ріауесі с1игіп§ 

СЬгізІіап Ьоіісіауз? 
3. \УТіаІ теапз оґ рЬузісаІ регґесііоп сіісі Соззаскз изе? 
4. Аге ІІкгаіпіапз ґопсі оґ зрогі апсі §атез? 
5. \УЬаІ аге іЬе т о з і рориіаг кіпсіз оґ зрогі сиіііуаіесі іп Іікгаіпе? 

4. Визначте, які з наведених нижче речень відповідають змістові тексту 
(Ігие), а які ні (іаїзе). 

1. Зресійс паїіопаї зузіет оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп Іікгаіпе шаз огщіпаїесі аі 
іЬе еагіу сіауз оґ Куіу Низ. 

2. Соззаскз сіісіп'ї изе апу теапз оґ іЬеіг регґесііоп. 
3. АЙег ассерІіп§ СЬгізІіапіІу т а п у §атез шеге ріауесі сіигіп§ СЬгізІіап 

Ьоіісіауз. 
4. ТЬе т о з і рориіаг оиісіоог шіпіег зрогіз аге зшітт іп§ , го\\іп§, уасЬііпд 

апсі сус1іп§. 
5. ІІкгаіпіапз аге уегу ргоисі оґоиїзіапсііп^ зрогізтеп. 

Ргодгезз сЬеск 

1. Підберіть відповідне тлумачення до слів і словосполучень. 

1. роїе уаиіі а) іЬе зрогі оґ с1ітЬіп§ тоипіаіпз; 
Ь) а сотреііііоп Іо йпсі оиі шЬо із іЬе Ьезі, зігопдезі, 

еіс; 
3. ЬазкеїЬаіі с) сіопе оґ изесі іпзісіе а Ьиі1сііп§; 
4. §утпаз1ісз сі) зрогі оґ зЬооІіп§ шііЬ а Ьош апсі аггош; 
5 шгезіїіп а

 8 А Т Е ІП шЬісЬ Ішо Іеатз Ігу Іо Ьіі а Ьаіі ОУЄГ а Ьі§Ь 
пеі шііЬ іЬеіг Ьапсіз апсі поі Іеі іі ІоисЬ іЬе §гоипс1; 

6. іпсіоог ґ) Іо Іаке рагі; 
§) іЬе зрогі оґ]итріп§ ОУЄГ а Ьі§Ь Ьаг шііЬ іЬе Ьеір оґ а 

1оп§ роїе; 

2. Іо рагіісіраіе 

7. агсЬегу 
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8. уоІІеуЬаІІ 

9. СОПІЄ8І 

10. тоипІаіпеегіп§ 

Ь) рЬузісаІ ехегсізез іЬаІ аге сіопе іпсіоогз, ойеп изіп§ 
зресіаі е^иіртеп^ зиск а8 Ьагз апсі горез; 

і) а § а т е ґог 1\уо Іеатз оґ ЙУЄ ріауегз. ТЬеге із а пеі 
(Ьазкеї) йхесі Іо а те їа і гіп§ аі еасЬ епсі апсі іЬе 
ріауегз Ігу Іо іЬгош а Ьаіі; 

}) а зрогі іп \УЬІСЬ І\УО реоріе Й§ЬІ апсі Ігу Іо ІЬГО\У 

еасЬ оіЬег Іо іЬе дгоипсі. 

2. Підберіть закінчення речень. 

1. Еуегу СІУІІІ2ЄСІ зосіеіу, іЬе 
доуегптепі оґ еуегу соипігу ... 

2. РЬузісаІ сиііиге апсі зрогі... 

3. ТЬе ІІкгаіпіап §оуегптепІ 
сіесогаїесі... 

4. ТЬе §ігІ5 аге ґопсі оґ . . . 

5. І п \УІПІЄГ у о и с а п . . . 

6. Зресійс паїіопаї зузіет оґ 
рЬузісаІ есіисаііоп оґ іЬе 
ІІкгаіпіапз... 

7. Соззаскз \уісіе1у изесі оіЬег теапз 
оґ рЬузісаІ регґесііоп зисЬ аз ... 

8. Іґ у/е шапі Іо кеер оигзеїуез ЙІ... 

a) ... §о іп ґог шпіег зрогіз. 

b) ... аге аітесі аі рЬузісаІ регґесііоп оґ 
еуегу уоипд регзоп. 

c) ... \уаз огі^іпаїесі аі іЬе еагіу сіауз оґ 
Куіу Низ. 

сі) ... т а п у оґ оиг аіЬІеІез т і Ь огсіегз 
апсі тесіаіз оґ оиг соипігу. 

е)... шазЬіп§ шіЬ соИ \уа1ег апсі 
оиісіоог з1ееріп§. 

ґ) ... т и з і рау §геаІ аііепііоп Іо іЬе 
сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге 

Ь) ... \УЄ Ьауе Іо §о іп ґог зрогіз. 

§) ... тосіегп §утпазІісз апсі зЬаріп§. 

3. Підберіть відповідні слова та словосполучення до речень. 

a) ЗІГОП§ апсі ЬеаІіЬу е) Іо сиіііуаіе 
b) іпсіоог апсі оиісіоог з\уіттіп§-роо1з ґ) §о іп ґог 
c) соигіз §) ргорег ґоосі 
сі) паїигаї сопсііііопз Ь) тесіісаі саге 

1. И із уегу ітрогіапі Іо Ьауе оиг сіїігепз . 
2. ТЬеге аге аі ргезепі т а п у зіасііитз, , уоІІеуЬаІІ апсі ЬазкеїЬаІІ 

3. ТЬеге аге зріепсіісі іп ІІкгаіпе \УЬІСЬ т а к е іі роззіЬІе 
ОУЄГ 80 зрогіз. 
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4. Іґ уои шапі Іо кеер іїі уои гливі 
5. То кеер йі іі'з песеззагу іо Ьауе 

. зрогі. 

., 8Іееріп§ апсі 

4. Підберіть СИНОНІМИ до поданих слів. 

1. а тизетеп і а) Іо ехрапсі, Іо ехіепсі 
2. §оуегптепІ Ь) аиіЬогіїіез, рагііатепі 
3. зосіеіу с) іпуезІі§аІіоп, іі^иігу 
4. гезеагсЬ сі) еп)оутепІ, ріеазиге 
5. Іо зргеасі е) сіуііігаїіоп, с о т т и п і і у 

5. Де займаються цими видами спорту? 

а) а Ьоагсі Ь) а Ігаск с) а іїекі сі) а рооі 
е) а гіпк ґ) а гіп§ §) а соигі Ь) а ріїсЬ 

1. Оп іЬе : Іеппіз, УОІІеуЬаІІ. 
2. Оп іЬе : аіЬІеІісз, шоіог гасіп§. 
3. Оп іЬе : ісе Ьоскеу, зреесі зка1іп§ ап<1 ґідиге зкаїіпд. 
4. Іп іЬе : 8\уіттіп§. 
5. Іп іЬе : сгіскеї, ЬазеЬаІІ, зоссег апсі ҐооїЬаІІ. 
6. Оп іЬе : Атегісап ҐооїЬаІІ, сгіскеї. 
7. Оп іЬе : сЬезз, сігаи§Ьіз. 
8. Іп іЬе : Ьогзе гісііпд. 
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II N ІТ2 

Техі А 
ОІІВ ІІІЧМЕКБІТУ 

1. Вивчіть слова і словосполучення: 

асасіетіс зіай, ІеасЬіп§ 8їаЯ" 
асЬіеуетепІ 
аіі-гоипсі сіеуеіортепі 
аіЬІеґіс ґасіїіїіез 
соггезропсіепсе зіисііез 
сгеаііуе 
Гогтег «їисіепі 
§еІ сгесііі ґог а соигзе 
§гасіиа1е 
Іо іпсгеазе 
Мегіїесі Мазіег оґ зрогі 
оиґзіапсііп^ 
зсіепсе 
зсіепіізі 
зсіепіійс <1е§гее 
зсіепґійс гезеагсй 
ґеасЬіп§ ргасіісе ехрегіепсе 
Іегт 
\уе11^иіррес1 

асіуапсесі 1гаіпіп§ 
арріісапі 
аззосіаґе ргоґеззог 
ЬасЬеІог'з сіе§гее 
сиггісиїит (рі. сиггісиїа) 

сіеапз ойісе 
сіерагітепі 
сіериіу (іеап 
сііріота рарег, §гасіиаІіоп іЬезіз 
сіосіогаї іЬезіз (сііззегіаііоп) 
ґогт регіосі 
ґгее регіосі 

- викладацьким склад 
- досягнення,успіх 
- всебічний розвиток 
- спортивні споруди 
- заочне навчання 
- творчий 
- колишній студент 
- скласти залік з предмету 
- випускник вищого учбового закладу 
- збільшуватися, зростати 
- заслужений майстер спорту 
- відомий 
- наука 
- науковець 
- науковий ступінь 
- наукове дослідження 
- педагогічний досвід 
- семестр 
- добре обладнаний 

- підвищення кваліфікації 
- вступник 
- доцент 
- ступінь бакалавра 
-навчальний план закладу 
(перелік предметів) 
- деканат 
- кафедра 
- заступник декана 
- дипломна робота 
- кандидатська дисертація 
- виховна година 
- „вікно" (в розкладі) 
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£и11 ( іте з(ис1еп( 
епігапсе ехатіпаїіоп 
Ьеасі о£ а сіераг(теп( 
Ьі§Ьег есІиса(іопа1 іпз(і(и(іоп 
§геа( Ьаіі, аззетЬІу Ьаіі 
Іесіиге Ьаіі 
1ес(иге гоот 
тее(іп§ 
топііог 
рагі ( і те з(ис1еп( 

роз(§гас1иа(е 5(исіеп( 
ргасіісе (еасЬег 
гезеагсЬ іпз(і(и(е 
з(исІу £ог ап ехат 
(Ьезіз, сііззегіаііоп 

- студент денного відділення 
- вступний іспит 
- завідувач кафедри 
- вищий навчальний заклад 
- актова зала 
- лекційна зала 
- авдиторія 
- засідання (кафедри) 
- староста 
- студент, що навчається 
за індивідуальним планом 
- аспірант 
- студент-практикант 
- науково-дослідний інститут 
- готуватися до екзамену 
- дисертація 

2. Прочитайте текст і перекладіть його. 

СШК ІЛЧІУЕКБІТУ 
\Уе з(исІу а( (Ье Ьуіу Зіаіе ІІпіуегзіїу о£ РЬузісаІ Сиііиге. Оиг ІІпіуегзіїу шаз 

£оипсіесі іп 1946. Й із Ьоизесі іп (Ьгее ЬиіМіп§8. І(з (еасЬіп§ з(аї£ ашоипіесі 
Іо 35 реоріе. Атоп§ (Ье ои(з(апсІіп§ £оипсіегз о£ (Ье ІІпіуегзіїу (Ьеге шеге 
зисЬ рготіпепі зсіеп(із(з апсі (еасЬегз аз А.Тег-Оуапезуап, А.Ьіртап, 
У.АпсІгіуеузку, Т.ТгеШоуа апсі М.|а£агоу. 

ТЬе питЬег о£ 1ес(игегз \УІ(Ь зсіепіійс сіе§геез іпсгеазез ші(Ь еуегу уеаг 
(Ьа( ассоипіз £ог (Ье сопз(ап( §ГО\УІЬ о£ (Ье сгеаііуе ро(еп(іа1 о£ (Ье ІІпіуегзіїу. 
Оиг ІІпіуегзі(у (гаіпз рЬузісаІ си1(иге іпз(гис(огз апсі соасЬез іп уагіоиз 
кіпсіз о£ зрог(з зисЬ аз §утпаз(ісз, (гаск апсі іїеісі, £епсіп§, \угез(1іп§, Ьохіп§, 
\уеі§Ь(1іЙіп§, зкііп§, Ьаіі §атез, зЬоо(іп§, агсЬегу апсі зоте о(Ьег зрогіз 
си1(іуа(есі іп оиг Шіуегзі(у. 

ТЬе ІіпіуегзКу Ьаз £оиг £аси1(іез: £аси1(у о£ рЬузісаІ есіиса(іоп, £аси1(у о£ 
зрог(, £аси1(у о£ Ьитап Ьеа1(Ь апсі (оигізт апсі соггезропсіепсе £аси1(у. ТЬе 
соигзе о£ зШсІіез а( (Ье 1іпіуегзі(у 1аз(з йує уеагз. ТЬе асасіетіс уеаг із сііуісієсі 
іп(о (\уо (егтз. ¥оип§ реоріе Ьауіпд зоте ехрегіепсе апсі асЬіеуетеп(з іп 
зрог(з сап епіег оиг ІІпіуегзі(у. 

ТЬе з(исіеп(5 о£ оиг 11піуегзі(у Ьауе ехсе11еп( сопсШіопз £ог з(исііе8 апсі £ог 
(Ьеіг аіі-гоипсі рЬузісаІ апсі Іп(е11ес(иа1 сіеуе1ортеп(. 5рог(з £асі1і(іез о£ оиг 
ІІпіуегзі(у іпсіисіе шеіі-едиірресі дутпазіитз £ог (гаіпіп§, а зіасііит, зресіаі 
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ЬаІІз Гог Гепсіп§, Ьохіп§, шгезіїіп^, апсі оиісіоог §гоипсІ5 Гог §атез. ТЬеге із а 
питЬег оГ зсіепіійс сІиЬз аі оиг ІІпіуегзіїу. $1исіеп1з Ье1оп§іпд Іо іЬезе сІиЬз 
саггу оп гезеагсЬ \уогк. Іп їЬе іЬгее ЬиіИіп§з оГ (Ье ІІпіуегзіїу (Ьеге аге зеуегаї 
\уе11-ециіррес! ІаЬогаїогіез, §утпазіитз , їЬе Кесіог'з ойїсе, а зіисіепі'з ІіЬгагу, 
ап аззетЬІу ЬаІІ апсі Гоиг сіеапз оійсез. 

ТЬе Оерагітепі оГ ТЬеогу апсі МеіЬосіз оГ РЬузісаІ Есіисаііоп, їЬе 
Оерагітепі оГ ТЬеогу апсі МеіЬосіз оГ 5рогІ, Оерагітепі оГ РЬузісаІ 
КеЬаЬіІіІаІіоп, Оерагітепі оГ Тоигізт, Оерагітепі оГ Апаїоту апсі 
РЬузіо1о§у аге їЬе Ьазіс опез. 

Мозі оГ їЬе ІеасЬіп§ зіай аге Гогтег зіисіепіз апсі а т о п § і Ь е т іЬеге аге 
т а п у Мазіегз оГ зрогі, з о т е ех-сЬатріопз апсі гесогсі-ЬоІсІегз. 

Атоп§ ^гасіиаіез оГ їЬе ІІпіуегзіїу іЬеге із а питЬег оГ Оіутріс, шогИ апсі 
Еигореап сЬатріопз, Мегіїесі Мазіегз оґ зрогіз. Мапу шогИ кпошп зрогізтеп 
§гасіиаІесі Ггот оиг ІІпіуегзіїу. ТЬеу аге V. СЬикагіп, І. Тег-Оуапезуап, У. 
СЬегероузку, У.Ргокорепко, В. Макиїз, V. Вегега, Р. РгокорсЬик, О.СгасЬоу 
К.РаІеЬа, А.Сизіп, К. ІуапусЬик апсі оіЬегз. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬаІ ІІпіуегзіїу сіо уои зіисіу аі? 
2. \УЬеп \уаз їЬе Ьуіу ІІпіуегзіїу оГ РЬузісаІ Сиііиге Гоипсіесі? 
3. \ \ Т ю т оґ їЬе Гатоиз Гоипсіегз оГ їЬе ІІпіуегзіїу сіо уои кпош? 
4. Но\у т а п у Гасиїїіез аге іЬеге іп оиг ІІпіуегзіїу? \УЬаІ аге іЬеу? 
6. \УЬот сіоез їЬе ІІпіуегзіїу Ігаіп? 
7. Но\у 1оп§ сіоез їЬе соигзе оГ зіисііез Іазі? 
8. Із іЬеге а питЬег оГ зсіепіійс сІиЬз аі оиг ІІпіуегзіїу? 
9. \¥ЬаІ зиЬ^есІз сіо уои зіисіу аі їЬе ІІпіуегзіїу? 
10. \УЬісЬ зиЬ^есІз аге уоиг Гауоигіїе? 
11. \УЬаІ оиїзіапсііпд зрогізтеп сіо уои к п с т аі уоиг ІІпіуегзіїу? 
12. \УЬо оГ і Ь е т Іоок рагі іп їЬе Оіутріс Сатез? 

^ 

4. Перекладіть подані словосполучення та складіть з НИМИ речення. 

• оиІзІапсііп§ Гоипсіегз 
• рготіпепі зсіепіізіз 
• асасіетіс уеаг 
• ехсеїіепі сопсііііопз 
• рЬузісаІ сіеуеіортепі 
• оиісіоог ^гоипсіз 
• зіисіепі'з ІіЬгагу 
• аззетЬІуЬаІІ 
• Еигореап сЬатріоп 
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• Мегіїесі Мазіег о£ зрогі 
• шогісі-кпошп зрогізтап 
• сіеап'8 оШсе 

5. Підберіть українські еквіваленти до поданих слів і словосполучень. 

1. ІеасЬіп§ зіаЯГ а) творчий потенціал 
2. зсіепіііїс сіе§гее Ь) молоде покоління 
3. £Іогіои8 Ігасііїіопз с) викладацький склад 
4. £огтег зіисіепі сі) кафедра 
5. \\'е11-ес]иіррес1 е) науковий ступінь 
6. §гасіиа1е £) колишній студент 
7. оіерагітепі §) славетні традиції 
8. уоип§ §епегаІіоп Ь) заочний факультет 
9. сгеаїіуе роїепііаі і) добре обладнаний 
10. соггезропсіепсе £аси1іу }) випускник вищого учбового 

закладу 

б. Підберіть відповідні слова до тлумачень. 

1. § а) уегу §оосі; о£Ьі§Ь с]иа1і(:у; 
2. 8 Ь) іо т а к е 8отеіЬіп§ 1аг§ег іп питЬег оґ атоипі; 
3. е с) Іо Ье а т е т Ь е г о£а §гоир оґ ог§апі2аІіоп; 
4. Іо Ь сі) аіі (Не реоріе іп іЬе соипігу оґ дгоир \\'Ьо шеге 

Ьогп аі аЬоиі іЬе з ате ї іте ; 
5. Іо і е) а дгоир о£реоріе \УЬО шогк £ог а рагіісиїаг 

огдапігаїіоп; 
6. а £) 8отеіЬіп§ іЬаІ І8 сіопе 8иссе88£и11у; 
7. £ іЬе зиЬ;есІз іЬа! аге іпскісіесі іп а соигзе о£зіисіу 

ог Іаи§Ьі іп а 8сЬоо1 оґ соїіе^е; 
8. с Ь) ЬиіШіпдз, ес]иіртепІ іЬаІ аге ргоуісіесі £ог а 

рагСісиІаг ригрозе. 

7. Утворіть усі можливі словосполучення і перекладіть їх. 

1. оиЇ8Іапс1іп§ а) шогк 
2. £атоиз Ь) §гошіЬ 
3. сопзіапі с) сіеуеіортепі 
4. уагіоиз сі) сопсіШопз 
5. соигзе е) о£ зсіепіійс сІиЬз 
6. ехсеИепІ £) сЬатріоп 
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7. іпіеііесіиаі §) кіпсіз оґ зрогіз 
8. \уог1сі Ь) оґ зіисііез 
9. гезеагсЬ і) ґоипсіегз 
10.питЬег )) зсіепіізіз 

8. Утворіть речення та перекладіть їх. 

1. Аі, зіисіу, їЬе, \ує, Ьуіу, РЬузісаІ Сиііиге, оґ, ІІпіуегзіїу, Зіаіе. 
2. Оиг, іп, ІІпіуегзіїу, із, їЬе, сепіег, оґ, їЬе, сіїу. 
3. Роиг, іп, оиг, ІІпіуегзіїу, іЬеге, аге, ґасиїїіез. 
4. А, питЬег, іЬеге, із, аі, оиг, ІІпіуегзіїу, зсіепіійс сІиЬз, оґ. 
5. Оиг, ІІпіуегзіїу, із, Ьоизесі, ґоипсіесі, іп, 1946, іп, іЬгее, Ьиі1сііп§з. 

9. Підберіть закінчення поданих речень. 

1. Оиг ІІпіуегзіїу Ігаіпз ... а) ... а зіасііит, зресіаі ЬаІІз ґог 
ґепсіп§ апсі \угезі1іп§. 

2. ТЬе зіисіепіз оґ оиг ІІпіуегзіїу ... Ь) ... рЬузісаІ сиііиге іпзігисіогз апсі 
соасЬез. 

3. Зрогіз ґасіїіііез оґ оиг ІІпіуегзіїу с) ... \уаз ґоипсіесі іп 1946. 
іпсіисіе ... 

4. Оиг ІІпіуегзіїу ... сі) ... ехсеїіепі сопсііііопз ґог зіисііез. 
5. ТЬе зіисіепіз оґ оиг ІІпіуегзіїу Ьауе ... е) . . . Іаке іЬеіг ехатіпаїіопз І т с е а уеаг. 

Ю.Заповніть пропуски у реченнях прийменниками. 

І./гот 2. аі 3. о/ 4. іп 5. іо б./ог 7. оп 

I .1 а т а йгзі уеаг зіисіепі їЬе іуіу Зіаіе ІІпіуегзіїу оґ РЬузісаІ Сиііиге. 
2. \¥ЬаІ ґасиїїу сіо уои зіисіу ? 
3. № Ьауе ехатіпаїіопз апсі сгесіііз їЬе епсі еасЬ Іегт. 
4. Оиг ІІпіуегзіїу Ігаіпз рЬузісаІ сиііиге іпзігисіогз апсі соасЬез уагіоиз 

кіпсіз зрогі. 
5. Мапу \уог1(і-кпо\уп зрогізтеп §гасіиаІес1 оиг ІІпіуегзіїу. 
6. Зіисіепіз Ье1оп§іп§ іЬезе сІиЬз саггу гезеагсЬ \уогк. 
7. ТЬе зіисіепіз оґ оиг ІІпіуегзіїу Ьауе ехсеїіепі сопсііііопз зіисііез. 

II . Перекладіть слова в дужках. 

1. А т о п § (ВІДОМИХ) ґоипсіегз оґ їЬе ІІпіуегзіїу іЬеге \\'еге рготіпепі 
(науковці) апсі ІеасЬегз. 
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2. ТЬе пишЬег оЛесІигегз шііЬ зсіепіійс сіе^геез (зростає) \УІІЬ еуегу уеаг. 
3. ТЬе соигзе о£ (навчання) аі іЬе ІІпіуегзіїу (триває) ІЇУЄ уеагз. 
4. Аі оиг Еп§1ізЬ сіаззез \УЄ зіисіу (вимову, слова і граматику). 
5. І (вирішив) Іо епіег (спортивний) іасиїїу. 
6. Мозі оґ іЬе ІеасЬіп§ зІаЯГ аге (колишні) зішіепіз. 
7. ТЬе ІІпіуегзіїу Ьа8 ґоиг іасиїїіез: Гасиїїу оґ (фізичного виховання), Гасиїїу 

оґ (спорту), Гасиїїу о і рЬузісаІ (реабілітації) апсі соггезропсіепсе Гасиїїу. 
8. А т о п § §гасіиаІез оГ іЬе ІІпіуегзіїу іЬеге із а пигпЬег о і Оіутріс, ууогісі апсі 

Еигореап (чемпіонів), Мегіїесі Мазіегз оґ зрогіз. 
9. ТЬе (навчальний рік) із сііуісієсі іпіо Ішо (семестри). 
10. ¥оип§ реоріе Ьауіп§ з о т е ехрегіепсе апсі (досягнення) іп зрогіз сап 

(вступити) оиг ІІпіуегзіїу. 

12. Розкажіть про університет, в якому ви навчаєтеся, використовуючи 
наступні словосполучення. 

И'з согатоп кпошіесіде іЬаІ. . . 
Аз Гаг аз І сап зее ... 
Іп т у оріпіоп ... 
То т у т іпс і . . . 
І зЬоиІсІ зау зо ... 
І ґиііу а§гее шііЬ уои ... 

І сіоп І іЬіпк зо ... 
І зЬоиІсігії зау зо ... 
Оп іЬе сопігагу ... 
N01 іп іЬе Іеазі... 
І сап'ї а§гее шііЬ іЬіз 
Ііпґогіипаїеіу... 

Техі В 
1. ВИВЧІТЬ слова і словосполучення. 

Ап есіисаііопаі 
езІаЬІізЬтепІ 
Іо ріау ап ітрогіапі гоіе 
ехігатигаі 
а гергезепіаііуе 
Іо оЬіаіп 
а ргорег ^иа1ійса^іоп 
а Ьоіісіау гезогі 
Іо етріоу 
ап іпзіііиііоп 
Іо сіеаі шііЬ 

Іо сопсіисі 
а сіізаЬІесі регзоп 

- навчальнии заклад 

- відігравати важливу роль 
- заочний, вечірній (про факультет) 
- представник 
- одержувати, здобувати 
- відповідна кваліфікація 
- літній курорт 
- наймати на роботу 
- установа, організація 
- займатися чимось, мати справу, вести 
справу 
- вести, керувати 
- неповносправна людина 
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2. Прочитайте текст. 
ТНЕ Ю5ЕР РИ51Ю5КІ АСАРЕМУ 

ОР РНУБІСЛЬ ЕРІІСАТІОМ 
№ \Л/АК5А\Л/ 

Іозеґ Ріізисізкі Асасіету оґ РЬузісаІ Есіисаііоп іп \Уагза\у із їЬе Ьі§§езІ 
Ьі§Ьег есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІ іп Роїапсі, есіисаііп^ ІеасЬегз оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп, соасЬез апсі зресіаіізіз іп їЬе Ьеісі оґ рЬузіоіЬегару, гесгеаііоп апсі 
Іоигізт. ТЬе Асасіету із а теапіп§ґи1 сепіге оґ зсіепіійс гезеагсЬ іп їЬе йеісі 
оґрЬузісаІ есіисаііоп, апсі іі аізо ріауз ап ітрогіапі гоїе аз а сепіге оґ с]иа1ійесі 
зрогі апсі іп їЬе рориіагіхаїіоп оґ рЬузісаІ сиііиге. 

Аі ргезепі, іЬеге аге 6000 зіисіепіз з1и<іуіп§ оп іпігатигаї, еуепіп§ 
апсі ехігатигаї соигзез. Іп їЬе Оіутріс уеаг 2004, іп АіЬепз, 14 оґ іЬеіг 
гергезепіаііуез Іоок рагі іп їЬе Оіутріс Сатез . Оиі оґ 9 Оіутріс тесіаіз шоп 
Ьу РоіізЬ аіЬІеІез, 4 \\геге \уоп Ьу іЬеіг зіисіепіз. 

ТЬе Асасіету Ьаз іЬгее ґасиїїіез: ґасиїїу оґ рЬузісаІ есіисаііоп, ґасиїїу оґ 
Іоигізт апсі гесгеаііоп апсі ґасиїїу оґ рЬузіоіЬегару. 

РАСШ.ТУ ОР РНУ5ІСАІ. Е^^САТIОN 
Сгасіиаіез оґ їЬе РЬузісаІ Есіисаііоп Расиїїу оЬіаіп ргорег с]иа1іксаІіопз іЬаІ 

епаЬІе і Ь е т Іо Іаке ир рЬз аі зсЬооїз оґ аіі ІЄУЄІЗ апсі Іурез апсі аізо іп оиїзісіе 
есіисаііопаї сепіегз, іп зрогіз сІиЬз апсі ог§апігаІіопз оґ рЬузісаІ сиііиге апсі 
Іоигізт. ТЬе сиггісиїит оґ їЬе РЬузісаІ Есіисаііоп соигзе сопзізіз оґ іЬгее т а і п 
£>гоирз оґ зиЬ^есІз: депегаї есіисаііоп зиЬ^есІз (РЬіІозорЬу, Рогеі§п Ьап§иа§е, 
МеіЬосіо1о§у оґКезеагсЬ \Уогк, Сотриіег 8сіепсез), Ьазіс зиЬ^есІз (Апаїоту, 
АпіЬгоро1о§у, Віо1о§у, ВіосЬетізІгу, ВіотесЬапісз, Н и т а п РЬузіо1о§у, 
Нізіогу оґ РЬузісаІ Сиііиге, Ресіа§о§у, РзусЬо1о§у, 8осіо1о§у) апсі зресіаі 
зиЬ^есІз (ТЬеогу оґ РЬузісаІ Есіисаііоп, ТЬеогу оґ 8рогі, ТЬеогу оґ Кесгеаііоп 
апсі Тоигізт, 8рогіз Месіісіпе, Роїк Оапсез, Ріауз апсі Сатез) 

РАСШ.ТУ ОР ТОУКІ5М А № КЕСКЕАТIОN 
Сгасіиаіез оґ їЬе Расиїїу оґ Тоигізт апсі Кесгеаііоп аге ргерагесі Іо 

^огк іп Іоигізі ЗЄГУІСЄЗ апсі іп їЬе йеИ оґ гесгеаііоп Ьоіеіз, Ьоіісіау гезогіз 
апсі гесгеаііопаі сепіегз. ТЬеу сап Ье етріоуесі іп ЬоіЬ §оуегптепІа1 апсі 
аиіопотоиз асітіпізігаїіуе іпзіііиііопз сіеа1іп§ \УІІЬ їЬе сіеуеіортепі оґ 
Іоигізт апсі гесгеаііоп, аз \те11 аз ЬоМ розіз іп зосіаі ог^апігаїіопз, сопсіисІіп§ 
гесгеаііоп апсі Іоигізт асііуіііез. 

РАСІЛ.ТУ ОР РНУ5ЮТНЕКАРУ 
Сгасіиаіез оґ їЬе Еасиїїу оґ КеЬаЬіІіІаІіоп сап Ье етріоуесі іп ЬеаІіЬ саге 

сепіегз, Ьозріїаіз, с о т т и п і і у ЬеаІіЬ сепіегз апсі сіізрепзагіез, зресіаіізі 
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сепіегз апсі геЬаЬіІіІаІіоп запаїогішпз, есіисаііопаї іпзіііиііопз, іпзіііиііопз 
апсі ог^апігаїіопз сопсіисІіп§ §епега1 рго-ЬеакЬ асііуіііез, аз шеіі аз асііуіііез 
іп іЬе йеИ оґ зрогі ґог іЬе сіізаЬІесі. 

3. Визначте, які з наведених нижче речень відповідають змістові тексту 
(Ігие), а які ні (Їа1$е). 

1. Іозеґ Ріізисізкі Асасіешу із ес1исаІіп§ ІеасЬегз оґ рЬузісаІ есіисаііоп. 
2. Аі ргезепі іЬеге аге 4000 зіисіепіз з1исіуіп§ оп іпігатигаї, ЄУЄПІП§ апсі 

ехігашигаї соигзез. 
3. Оиі оГ 9 Оіутріс шесіаіз шоп Ьу РоїізЬ аіЬІеІез, 10 шеге \УОП Ьу іЬеіг 

зіисіепіз. 
4. Сгасіиаіез оґ іЬе Расиїїу оґ КеЬаЬіІіІаІіоп сап Ье ешріоуесі опіу іп ЬеаІіЬ 

саге сепіегз. 
5. ТЬе сиггісиїит оґ іЬе РЬузісаІ Есіисаііоп соигзе сопзізіз оґ ЙУЄ т а і п 

§гоирз оґ зиЬ^есІз. 
6. Іп іЬе Оіутріс уеаг 2004, іп АіЬепз опіу 2 о£ іЬеіг гергезепіаііуез Іоок рагі 

іп іЬе Оіутріс Сатез . 

4. Заповніть пропуски в реченнях словами. 

1. репеті есіисаііоп 3. /асиїіу О/ 5. 5сіепіфс 7. ріауз ап 
5иЬ)есІ$ ркузіоікегару гезеагск ітрогіапі гоїе 

2. есіисаііопаї 4. ркузісаі есіисаНоп 6. зресіаі 
е$іаЬІі$ктепі $иЬ)есІ$ 

1. Іозеґ Ріізисізкі Асасіешу оґ РЬузісаІ Есіисаііоп із іЬе Ьі§§езІ Ьі§Ьег 
іп Роїапсі. 

2. ТЬе Асасіешу Ьаз 3 ґасиїїіез: Гасиїїу оґ рЬузісаІ есіисаііоп, ґасиїїу оґ Іоигізш 
апсі гесгеаііоп апсі . 

3. ТЬе Асасіешу із а шеапіп^ґиі сепіге оґ іп іЬе йеісі оґ 

4. ТЬе сиггісиїит оґ іЬе РЬузісаІ Есіисаііоп соигзе сопзізіз оґ іЬгее т а і п 
§гоирз оґ зиЬ^есІз: , Ьазіс зиЬ^есІз апсі . 

5. ТЬе Асасіету аз а сепіге оґ диаіійесі зрогі апсі іп іЬе 
рориіагігаїіоп оґ рЬузісаІ сиііиге. 

ТехіС 
1. Перекладіть слова та словосполучення: 

• Іо Іосаіе 
• іпЬаЬіІапІ 
• соїіесііоп оґипі^ие Ьізіогіс есііііопз 
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• гаге Ьоокз 
• Іо соогсііпаїе 
• пеІ\уогк оґ ІіЬгагіез 
• Ьі§Ь іпсоше 

2. П р о ч и т а й т е текст. 

5СІЕІЧСЕ А № ЕРІІСАТЮМ 
ЬУІУ ІЗ (Ье Ьі§§езІ есіисаііопаї апсі зсіепіійс сепіег іп Шезіегп ІІкгаіпе. ТЬе 

\Уе8Іегп Сепіег оґ їЬе Каїіопаї Асасіету оґ Зсіепсез оґ ІІкгаіпе із Іосаіесі 
іЬеге. И соогсііпаїез гезеагсЬез оґ зсіепіійс апсі есіисаііопаї іпзіііиііопз іп ЬУІУ, 

СЬЄГПІУІЗІ , Іуапо-Ргапкіузк, Тегпорії, КІУПЄ ге^іопз. 
ТЬеге аге 60 асасіетісіапз, 23 аззосіаІе-тетЬегз оґїЬе Асасіету оґЗсіепсез 

апсі 346 ргоґеззогз шЬо шогк іп ЬУІУ апсі 560 сіосіогз оґ зсіепсе апсі 3180 
сапсіісіаіез оґ зсіепсе IVЬо сіо зсіепіійс гезеагсЬез апсі ІеасЬ зіисіепіз. Т\уеп1у 
рег сепі оґ їЬе ЬУІУ іпЬаЬіІапІз Ьауе Ьі§Ьег есіисаііоп. 

ТЬе есіисаііопаї зузіет оґ їЬе ЬУІУ ге§іоп сотргізез 12 ипіуегзіїіез, 47 
со11е§ез апсі а питЬег оґ ІесЬпісаІ апсі зресіаіігесі зесопсіагу зсЬооїз, Іусеитз. 
АЙег їЬе есіисаііопаї геґогт їЬе Ьі§Ьег есіисаііоп іп ЬУІУ ІЗ ргезепіесі Ьу Іуап 
Ргапко ЬУІУ Иаііопаї ІІпіуегзіїу, їЬе №ііопа1 ІІпіуегзіїу "ЬУІУ РоїіІесЬпісз", 
їЬе ІІкгаіпіап 8іа1е Рогезігу ІІпіуегзіїу, їЬе ЬУІУ 8іа1е Іпзіііиіе оґ РЬузісаІ 
Сиііиге, їЬе ЬУІУ Асасіету оґ Агіз апсі їЬе ІІкгаіпіап Асасіету оґ Ргіпііпд. 

А пеішогк оґ ІіЬгагіез із ап ітрогіапі сотропепі оґ їЬе ге§іопа1 зузіет 
оґ зсіепсе апсі есіисаііоп. ТЬе Ьі§§езІ ІіЬгагіез аге: їЬе Зіеґапук Зсіепіійс 
ЬіЬгагу оґ їЬе Иаііопаї Асасіету оґ 8сіепсез оґ ІІкгаіпе, їЬе ЬіЬгагу оґ їЬе 
Ргапко Иаііопаї ІІпіуегзіїу, їЬе ЬіЬгагу оґ їЬе ІІпіуегзіїу "ЬУІУ РоїіІесЬпісз" 
(Ье Ке§іопа1 Зсіепіійс ЬіЬгагу. 

ТЬе Зіеґапук ЬіЬгагу Ьаз а гісЬ соїіесііоп оґ ипіс]ие Ьізіогіс есііііопз іп ііз 
ґипсіз оґ гаге Ьоокз, л\ТіісЬ аге оґ \УОГ1СІ ітрогіапсе. 

3. Д а й т е в і д п о в і д і на з а п и т а н н я . 

1. \УЬаІ сіоез їЬе №ііопа1 Асасіету оґ Зсіепсе соогсііпаїе іп ЬУІУ? 

2 . Но\\' т а п у ипіуегзіїіез апсі со11е§ез сіоез їЬе ЬУІУ есіисаііопаї зузіет 
сотргізе? 

3. \УЬаІ аге їЬе Ьі§§езІ ІіЬгагіез? 
4. \УЬаІ сіоез їЬе Зіеґапук ЬіЬгагу Ьауе? 
5. \УЬаІ есіисаііопаї іпзіііиііопз сіо уои кпо\у іп ЬУІУ? 
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4. Доповніть речення. 

1. ЬУІУ І8 іЬе Ьі§§езІ есіисаііопаї апсі зсіепіійс сепіег іп ... . 
а) Еигоре Ь) \УезІегп Іікгаіпе с) іЬе \УОГ1СІ 

2. Моге іЬап 40 ... шогк іп гедіоп. 
а) зсЬооїз Ь) ргоґеззогз с) зсіепіійс апсі ге8еагсЬ іпзіііиіез 

3. Тшепіу рег сепі оґ іЬе іуіу іпЬаЬіІапІз Ьауе . . . . 
а) Ьі§Ьег есіисаііоп Ь) Ьі§Ь іпсоте с) іЬеіг ошп йгшв 

4. ТЬеге аге ... ипіуегзіїіез іп ЬУІУ ге§іоп. 
а) 5 Ь) 12 с) 47 

5. ТЬе 8іеґапук Зсіепіійс ЬіЬгагу Ьаз ... іп ііз Гипсіз оґ гаге Ьоокз. 
а) рісіиге Ьоокз Ь) тосіегп роеігу с) а гісЬ соїіесііоп оґ 

ш ^ и е Ьізіогіс есііііопз 

Ргодге55 сНеск 
1. Підберіть відповідне тлумачення до слів: 

1. ґоипсіег а) Іо Ьесоте оґ Іо т а к е зотеіЬіп§ 1аг§ег іп питЬег оґ 
атоипі; 

2. зіаіґ Ь) аіі іЬе реоріе іп а §гоир оґ соипігу \УЬО шеге Ьогп аі 
аЬоиІ іЬе з ате І іте; 

3. §гас1иа1е с) а регзоп шЬо ґоипсіз оґ езІаЬІізЬез зотеіЬіп§; 
4. гезеагсЬ А) а §гоир оГ реоріе шЬо шогк Гог а рагіісиїаг 

ог^апігаїіоп; 
5. ґогтег Е) а сіеіаііесі апсі сагеГиІ зіисіу оґ зотеіЬіп§ Іо йпсі оиі 

тоге іпґогтаїіоп аЬоиІ іі; 
6. депегаїіоп 0 Іо Ье а т е т Ь е г оГ а §гоир оґ ог§апігаІіоп; 
7. Іо Ье1оп§ Іо 8) ап еагіу І іте, ргеуіоиз; 
8. іпсгеазе Ь) а регзоп шЬо Ьоісіз а <іе§гее ґгот а ипіуегзіїу; 
9. соасЬ і) а зрогі іп шЬісЬ Ьеауу те їа і оЬ^есІз аге ІіЙесі; 
10 . шеі^ЬШЙіпд І) а регзоп шЬо Ігаіпз реоріе Іо сотреіе іп сегіаіп зрогіз. 

2. Заповніть пропуски відповідними прийменниками. 

а) сіигіп§ Ь) аі с) а1оп§ сі) оґ е) іпіок) Ьу 
ґ)ґог §)іп Ь)ойГ і) Іо )) айег 1)оґ 

1. \Уе зіисіу іЬе ЬУІУ Зіаіе ІІпіуегзіїу РЬузісаІ Сиііиге. 
2. ТЬе асасіетіс уеаг із СІІУІСІЄСІ Ішо Іегтз. 
3. ТЬе зіисіепіз оГ оиг іпзіііиіе Ьауе ехсеїіепі сопсііііопз зіисііез. 
4. Зіисіепіз Ье1оп§іп§ іЬе сІиЬз саггу оп гезеагсЬ \уогк. 
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5. ¥оип§ реоріе Ьауіпд хоте ехрегіепсе апсі асЬіеуетепІз зрогіз сап 
епіег оиг ІІпіуегзіїу. 

6. Оиі оґ 9 Оіутріс тесіаіз \уоп РоїізЬ аіЬІеІез, 4 \уеге шоп іЬеіг 
зіисіепіз. 

7. ТЬе Зіеґапук ІіЬгагу Ьаз а гісЬ соїіесііоп оґ ипі^ие Ьізіогіс есііііопз шЬісЬ 
аге шогісі ітрогіапсе. 

3. Підберіть закінчення поданих речень. 

1. ТЬе питЬег оґ Іесіигез шііЬ зсіепіійс а) ше зЬаІІ дгасіиаіе аз ^иа1ійесі 
сіе§геез ... зресіаіізіз. 

2. ТЬе соигзе оґ зіисііез ... Ь) іпсгеазез \УІІЬ еуегу уеаг. 
3. Оиг ІІпіуегзіїу таз ґоипсіесі іп 1946 ... с) іазіз ЙУЄ уеагз. 
4. ТЬе зіисіепіз ... сі) із Ьоизесі іп іЬгее Ьиі1с1іп§з. 
5. АЙег а ЙУЄ уеаг соигзе ... е) Іаке іЬеіг ехатіпаїіопз І\УІСЄ а 

уеаг іп ОесетЬег апсі іп Ьіпе. 

4. Підберіть антоніми до наступних слів. 

1. рготіпепі а) сЬап§еаЬ1е 
2. іпсгеазе Ь) ипкпошп 
3. ехсеїіепі с) сіесгеазе 
4. ехрегіепсе сі) а\уґи1, сігеасіґиі 
5. сопзіапі е) іпехрегіепсе 

5. Підберіть СИНОНІМИ до наступних слівю 

1. сштісиїигп а) §гасіиаІіоп іЬезіз 
2. іпзіііиііоп Ь) езІаЬІізЬтепІ 
3. іпЬаЬіІапІ с) сіїігеп 
4. сііріота рарег <і) соигзе, ргодгатте 
5. аззетЬІу Ьаіі е) §геаІ Ьаіі 

6. Заповніть пропуски поданими словами та словосполученнями. 

a) зсіепіфс сІиЬ$ сі) рготіпепі $сіепіі$і$ апсі іеаскеп 
b) оиізіапсіщ/оипсіегз е) шеІІ-ециірре<і £утпа$іит$ 
c) іеаскіп% $іа$ / ) аіі-гоипсі рку$ісаІ апсі іпіеііесіиаі 

сіеуеіортепі . 
кіфег есіисаііоп 
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1. И'з атоип(есі (о 35 реоріе. 
2. Ашоп§ (Ье оґ (Ье ІІпіуегзіїу (Ьеге шеге зисЬ аз 

А. Тег-Оуапезуап.А.Ьіршап, V. Апсігіуеузку, Т.Тге(і1оуа, М.|аґагоу. 
3. 5рог(з ґасіїіїіез оґ оиг ІІпіуегзіїу іпсіисіе ґог (гаіпіп§. 
4. ТЬеге із а пишЬег оґ а( оиг ІІпіуегзіїу. 
5. ТЬе з(ис1еп(5 оґ оиг ІІпіуегзіїу Ьауе ехсе11еп( сопсііїіопз ґог (Ьеіг 

6. Тшеп(у рег сеп( оґ (Ье ЬУІУ іпЬаЬі(ап(з Ьауе 
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У N113 
Техі А 

Т Н Е І Ш Т Е О К І І Ч Є О О М О Р С Р Е А Т ВРІТАІІЧ А № І Ч О Р Т Н Е Р М І К Е І . А № 

1. Вивчіть слова та словосполучення: 

Іо арроіпі іЬе ШІПІЗІЄГ8 - призначати, затверджувати 
іністрів 

сопзіііиііопаї топагсЬу - конституційна монархія 
Іо сошраге шіїЬ, Іо - порівнювати, зіставляти 
(іепзіїу - густота 
Іо еіесі - вибирати, обирати 
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Іо ехізі 
ехігетеїу ітрогіапі Гог Ігасіе 
ґог їЬе йгзі І і те 
§епега1 еіесііоп 
Ьеасі оґ їЬе §оуегптепІ 
ізіапсі 
1аг§е ріаіп 
1е§епс1агу ои11а\у 
1е§із1аІіоп 
Іо т а к е ир їЬе §оуегптепІ 
теасіош 
Іо пауі§а1е 
Іо оссиру 
ойісіаі 1ап§иа§е 
рориіаііоп 
Іо геі§п 
геїаііуеіу 
гергезепіаііуе Ьосіу 
гоидЬ зеа 
Іо гиіе їЬе соипігу 
Іо зерагаїе ґгот 
Іо зііиаіе 
зигґасе 

існувати, бути 
надзвичайно важливо для торгівлі 
вперше 
загальні вибори 
голова уряду 
острів 
велика рівнина 
легендарний грабіжник 
законодавство 
утворювати уряд 
луг 
плавати,вести корабель 
займати, охоплювати 
офіційна мова 
населення 
панувати, царювати 
досить 
представницький орган 
бурхливе море 
управляти країною 
відокремлювати 
розташовувати 
поверхня 

2. Прочитайте текст і перекладіть його. 

ТНЕ ІШІТЕй К І П Р О М ОР СКЕАТ ВШТАІМ 
А № ІЧОКТНЕІМ ІКЕІ-А№ 

Ойісіаі п а т е : Ипііесі К іпр іот оґ Сгеаі Вгіїаіп апсі МогіЬегп Ігеїапсі 
АЬЬгеуіаІіоп: І Ж 
Саріїаі: Ьопсіоп 
Неасі о£ Зіаіе: Оиееп ЕІігаЬеіЬ II (Ргот 1953) 
Неасі о£ Соуегптепі : Ргіте Міпізіег 
№іиге оґ §оуегптепІ: Сопзіііиііопаї топагсЬу 
Рориіаїіоп: ОУЄГ 58.000.000 
Агеа: 244,035 5^иа^е кііотеїгез 
Еап^иа^е: Еп§1ізЬ 
ТЬе Ііпііесі Кіп§с1от із уегу зтаїї сотрагіп§ шііЬ їЬе Ьі§§езІ соипігіез оґ 

їЬе ЛУОГІСІ зисЬ аз Киззіа, СЬіпа ог їЬе У8А. И оссиріез опіу 0.2 рег сепі оґ 
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(Ье шогІсГз зиг£асе апсі і(8 (о(а1 агеа із аЬои( 244,000 ^иаге кііотеїгез. ТЬе 
рориіаііоп о£ (Ье ТЖ із ОУЄГ 58,000,000 реоріе. Вгіїаіп із а ге1а(іуе1у сіепзеїу 
рори1а(есі соип(гу. Еп^іапсі Ьаз (Ье Ьі§Ьез( рори1а(іоп сіепзіїу апсі 5со(1апсі 
(Ье Іошезі. 

Еп§1ізЬ із оЖсіаІ апсі па(іопа11ап§иаде оґ (Ье Ііпііесі К іпр іот . Еп§1ізЬ із 
іЬе зесопсі т о з ( ууісіеіу зрокеп 1ап§иа§е іп (Ье №0г1сі апсі оЯсіаІ 1ап§иа§е іп 
ОУЄГ 60 соип(гіез. 

ТЬе соип(гу шЬозе оШсіаІ п а т е із (Ье Ііпііесі Кіп§сІот о£ Сгеа( Вгіїаіп 
апсі ЬІогіЬегп Ігеіапсі із тасіе ир о£ Еп§1апсі, \¥а1ез, Зсоїіапсі апсі №>гіЬегп 
Ігеіапсі апсі із зііиаіесі оп іЬе ВгіІізЬ Ізіез. ТЬіз §гоир о£ ізіапсіз Иез Ьеішееп 
(Ье ИогіЬ 8еа апсі іЬе Аііапііс Осеап апсі сопзізіз о£ І\УО 1аг§е ізіапсіз, Сгеаі 
Вгіїаіп апсі Ігеіапсі, апсі 550 зтаїїег ізіапсіз агоипсі іЬет. її із зерагаїесі £гот 
(Ье сопііпепі о£Еигоре Ьу іЬе Еп§1ізЬ СЬаппеї. Іп іЬе шезі іЬе І Ж із зерагаїесі 
£гот Ігеіапсі Ьу іЬе ІгізЬ 8еа апсі іЬе ЬІогіЬ СЬаппеї. ТЬе зеаз агоипсі Вгіїаіп 
аге оЙеп гои^Ь апсі сІіШсик (о пауі§а(е <іигіп§ зіогтз Ьиі іЬеу аге £и11 о£ ЬзЬ 
апсі аге ехігетеїу ітрогіапі £ог Ігасіе. Вгіїаіп'з т а і п рогіз аге Ьопсіоп, Ниіі, 
Ьіуегрооі, С1аз§о\у апсі оіЬегз. 

Уои \уі11 поі £іпс1 Ьі§Ь тоипіаіпз оґ 1аг§е ріаіпз іп Вгіїаіп. ТЬе Ьі§Ьез( 
тоипіаіп, Веп № У І З , ІЗ іп 8со(1апс1. Іп іЬе сепіге о£Еп§1апсі із а гап§е о£Ьі11з 
саііесі іЬе Реппіпе СЬаіп шЬісЬ із аізо кпошп аз іЬе "ЬаскЬопе о£ Еп§1апсГ 

ТЬеге аге уегу т а п у ГІУЄГЗ іп Сгеаі Вгіїаіп Ьиі іЬеу аге поі уегу 1оп§. ТЬе 
1оп§ез( ГІУЄГ із іЬе 8ЄУЄГП іп Еп§1ап<і, Ьиі іЬе т о з і £атоиз із іЬе ТЬатез 
Ьесаизе іі §ауе гізе Іо іЬе саріїаі о£ іЬе соипігу - Ьопсіоп. 

Мапу реоріе зау іЬаІ Сгеаі Вгіїаіп іоокз Ике а 1аг§е \\е11-керІ рагк. ТЬеге 
аге Ьеаи1і£и1 §агс1епз, Ьекіз, теасіошз, Іакез апсі шоосіз іЬеге. ТЬе Ьез(-кпо\уп 
\уоосі із 8Ьег\уоосі Рогезі шЬеге КоЬіп Ноосі опсе ІІУЄСІ, іЬе 1е§епс1агу оиііаш 
\уЬо гоЬЬесі іЬе гісЬ апсі §ауе іЬеіг топеу Іо роог. ТЬе т о з і £атоиз Іаке із 
І .осЬ N633 іп 8со11апс1 шЬісЬ із заісі Іо Ьауе а шаіег топзіег. 

Сгеаі Вгіїаіп із поі уегу гісЬ іп тіпегаї гезоигсез (Ьои§Ь іЬеге із оіі іп іЬе 
ІЧогіЬ 8еа, соаі іп \Уа1ез апсі іп іЬе погіЬ о£Еп§1апс1, Ііп апсі оіЬег поп-£еггоиз 
теїаіз іп іЬе зоиіЬ. 

ТЬе Ьі§§езІ сіїіез о£ Вгіїаіп аге Ьопсіоп, Вігтіп§Ьат, МапсЬезІег, Ьеесіз, 
І.іуегрооі, С1аз§о\у апсі з о т е оіЬегз. 

ТЬе Шііесі Кіп§с1от із а сопзіііиііопаї оґ рагііатепіагу топагсЬу. И теапз 
(Ьаі іі із Ьаз а топагсЬ (еііЬег а диееп оґ а кіпд) аз ііз Неасі о£ 8іа1е Ьиі іЬе 
топагсЬ Ьаз уегу Іііііе ро\уег. ТЬе Оиееп (оґ Кіп§) геі§пз Ьиі зЬе (Ье) сіоезп'ї 
гиіе. Рагііатепі апсі іЬе ехізіепі §оуегптеп( Ьауе іЬе роу/ег. ТЬе ргезепі 
ВгіІізЬ топагсЬ із (}иееп ЕІігаЬеіЬ (зіпсе 1953) апсі іЬе пехі Ііпе Іо іЬгопе 
із Ьег зоп, СЬагІез, іЬе Ргіпсе о£ Шаіез, апсі іЬеп Ьіз зоп, Ргіпсе \УШіат о£ 
\Уа1ез. 
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ТЬеге із по шгіїїеп сопзіііиііоп іп Сгеаі Вгіїаіп. ТЬе шаіп ргіпсіріез оґ 
ВгіІізЬ 1е§із1аІіоп аге ехрге88есІ іп оіЬег сіоситепіз Ііке "Ма§па Сагіа" апсі 
"ВіИ оґШ§Ьіз" 

Рагііатепі іп Сгеаі Вгіїаіп Ьаз ехізіесі 8Іпсе 1256 апсі із (Ье екіезі Рагііатепі 
іп їЬе шогИ. її СОП8І8І8 оґ І\УО Ноизез - їЬе Ноизе оґ ЬогсІ8 апсі їЬе Ноизе оґ 
С о т т о п з . 

ТЬе Ноизе оґ ЬОҐСІЗ соп8І8І8 оґ 1000 реегв \УЬО аге поі еіесіесі Ьу їЬе реоріе. 
ТЬе Ьоиве оґ С о т т о п з із а паїіоп-тсіе гергезепіаііуе Ьосіу, \\гЬісЬ із еіесіесі 
Ьу їЬе реоріе аі а §епега1 еіесііоп, шіЬіп 5 уеагз оґ їЬе 1а8І еіесііоп. АЙег 
їЬе §епега1 еіесііоп їЬе С)иееп арроіпіз їЬе Ьеасі оґ їЬе §оуегптепІ - їЬе 
Ргіте Міпі8Іег. Аз а гиіе їЬе Ргіте Міпізіег із їЬе Іеасіег оґ їЬе рагіу іЬаІ 
Ьаз т>п еіесііоп. ТЬе Ргіте Міпізіег арроіпіз їЬе тіпізіегз Іо т а к е ир їЬе 
§оуегптепІ. 

ТЬеге аге Ішо т а і п роїііісаі рагііез іп Сгеаі Вгіїаіп: їЬе Сопзегуаііуе рагіу 
апсі їЬе ЬаЬоиг рагіу. ТЬе Сопзегуаііуе рагіу с а т е іпіо Ьеіп§ іп їЬе 19іЬ 
сепіигу. ТЬе ЬаЬоиг рагіу шаз ґоипсіесі іп 1900. ТЬе ЬаЬоиг рагіу т>п еіесііоп 
ґог їЬе ЙГЗІ І і те іп 1945. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \¥ЬаІ із їЬе оШсіаІ п а т е оґ Сгеаі Вгіїаіп? 
2. \УЬаІ із їЬе саріїаі оґ Сгеаі Вгіїаіп? 
3. У/Ьаі рагіз сіоез Сгеаі Вгіїаіп сопзізі оґ? 
4. \У"ЬаІ ГІУЄГ сіоез Ьопсіоп зіапсі оп? 
5. \УЬо із їЬе Ьеасі оґ їЬе зіаіе? 
6. \¥Ьо із їЬе Ьеасі оґ їЬе §оуегптепІ? 
7. \¥ЬаІ із їЬе рориіаііоп оґ Сгеаі Вгіїаіп? 
8. МЬаІ сіо уои кпо\у аЬоиІ їЬе сопзіііиііоп оґ Сгеаі Вгіїаіп? 
9. \УЬаІ Ішо т а і п роїііісаі рагііез сіо уои кпо\у? 
10. У/Ьаі осеап апсі \уЬаІ зеаз із Сгеаі Вгіїаіп шазЬесІ Ьу? 

4. Прочитайте текст ще раз і вкажіть, які з наведених нижче речень 
відповідають їх змістові (Ігие), а які ні (їаїзе ). Доведіть це. 

1. ТЬе Шііесі Кіп^сіот із поі уегу зтаїї сотрагіп§ \УІІЬ їЬе Ьі§§езІ соипігіез 
оґ їЬе \УОГІСІ. 

2. Зсоїіапсі Ьаз їЬе зтаїїезі рориіаііоп оґ їЬе ґоиг соипігіез оґ їЬе ІЖ. 
3. Сгеаі Вгіїаіп із зерагаїесі ґгот їЬе сопііпепі Ьу їЬе Еп§1ізЬ СЬаппеї, їЬе 

ТчІогіЬ 8еа апсі їЬе ЬІогіЬ СЬаппеї. 
4. ТЬе таїегз агоипсі Сгеаі Вгіїаіп аге сіап^егоиз іп Ьасі шеаіЬег. 
5. Уои шііі поі йпсі Ьі§Ь тоипіаіпз ог 1аг§е ріаіпз іп Вгіїаіп. 
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6. ТЬе ТЬатез із їЬе 1оп§езІ апсі їЬе сіеерезі ГІУЄГ іп їЬе ІЖ. 
7. ТЬе т о з і ґатоиз шоосі іп 8со11апсі із 8Ьег\уоосІ Еогезі \уЬеге КоЬіп Ноосі 

опсе ІІУЄСІ. 

8. ТЬеге аге соаі сіерозіїз іп їЬе зоиіЬ оґ Еп§1апс1. 

5. ДОПОВНІТЬ словосполучення, складіть з НИМИ речення і перекладіть їх 
на українську мову. 

1) §епега1 а) топагсЬу 
2) Іоіаі Ь) еіесііоп 
3) 5^иа^е с) Ьосіу 
4) ехігетеїу сі) ітрогіапі 
5) тіпегаї е) §оуегптепІ 
6) рагііатепіагу ґ) агеа 
7) ехізіепі §) кііотеїгез 
8) т а і п Ь) ргіпсіріез 
9) гергезепіаііуе і) 1ап§иа§е 
Ю) оШсіаІ )) гезоигсез 

6. Доповніть речення ВІДПОВІДНИМИ словами. 

1. ТЬе Ргіте Міпізіег а їЬе тіпізіегз Іо т а к е ир їЬе § 

2. ТЬе ЬаЬоиг рагіу шаз ґ іп 1900. 
3. Уои \уі11 поі іїпсі Ьі§Ь т ог 1аг§е р іп Вгіїаіп. 
4. ТЬе Ііпііесі Кіп§сіот із а с ог рагііатепіагу т 

5. Рагііатепі іп Сгеаі Вгіїаіп Ьаз е зіпсе 1256. 

7. Завершіть речення, використовуючи слова та словосполучення. 

1. ІІК 4. Веп № У І З 7. 8ЄУЄГП 10. Ноизе оґ С о т т о п з 
2. №>гіЬ 8еа 5. ЬаЬоиг рагіу 8. СЬаппеї 
3. ЕпдІізЬ 6. ТЬатез 9. МапсЬезІег 

1. ТЬе аЬЬгеуіаІіоп ґог їЬе Ііпііесі К іпр іот із . 
2. ТЬе Ііпііесі Кіп§сіот із Іосаіесі Ьеішееп їЬе Аііапііс Осеап апсі . 
3. II із зерагаїесі ґ гот їЬе сопііпепі Ьу їЬе ЕпдІізЬ . 
4. ТЬе Ьі§ЬезІ роіпі іп їЬе ВгіІізЬ Ізіез із . 
5. ТЬе 1оп£езІ оґ їЬе ВгіІізЬ ГІУЄГЗ із їЬе . 
6. ТЬе т о з і ґатоиз ГІУЄГ ІЗ їЬе Ьесаизе іі §ауе гізе Іо їЬе саріїаі 

оґ їЬе соипігу. 
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7. ТЬе Ьі§§езІ сіїіез оґ Вгіїаіп аге Ьопсіоп, Вігшіп§Ьаш, , 
Ьіуегрооі апсі оіЬегз. 

8. ТЬеге аге Ішо т а і п роїііісаі рагііез іп Сгеаі Вгіїаіп: іЬе Сопзегуаііуе 
рагіу апсі іЬе . 

9. Рагііатепі сопзівів оґ Ішо Ноизез — іЬе Ноизе оґ Ьогсіз апсі іЬе 

10. із оґіїсіаі апіі паїіопаї 1ап§иа§е оґ іЬе Ііпііесі Кіп§<1от. 

8. Заповніть пропуски у реченнях прийменниками. 

а) /ОҐ Ь) Ьу с) іп сі) іпіо Е) ОУЄГ / ) о/ %) оп К) оф 

1. ТЬе ІЖ із зііиаіесі іЬе ВгіІізЬ Ізіез. 
2. ТЬе Ноизе оґ Ьогсіз сопзізіз 1000 реегз шЬо аге поі еіесіесі іЬе 

реоріе. 
3. ТЬе зеаз аге ехігетеїу ітрогіапі Ігасіе. 
4. ТЬе ЬаЬоиг рагіу шоп іЬе еіесііоп іЬе йгзі І і те іп 1945. 
5. Сгеаі Вгіїаіп із поі уегу гісЬ тіпегаї гезоигсез. 
6. ТЬе Сопзегуаііуе рагіу с а т е Ьеіп§ іп іЬе 19-іЬ сепіигу. 
7. ТЬе рориіаііоп оґ іЬе ІІК із 58,000,000 реоріе. 

9. Продовжіть речення та перекладіть їх. 

1. Мапу реоріе зау іЬаІ Сгеаі Вгіїаіп іоокз Ііке . . . . 
2. ТЬе Ьі§ЬезІ тоипіаіп, Веп МЄУІЗ, із іп ... . 
3. ТЬе Ііпііесі Кіп§сіот із уегу зтаїї сотрагіп§ УУІІЬ . . . . 

4. Аґіег іЬе §епега1 еіесііоп іЬе Оиееп арроіпіз . . . . 
5. Еп§1ізЬ із іЬе оґґісіаі 1ап§иа§е іп ... . 
6. ТЬе т а і п ргіпсіріез оґ ВгіІізЬ 1е§І8ІаІіоп аге ехргеззесі . . . . 
7. Іп іЬе \уєзі іЬе ИК із зерагаїесі ґгот Ігеіапсі Ьу ... . 
8. ТЬе Ьезі-кпошп шоосі із ... . 
9. ТЬе зеаз агоипсі Вгіїаіп аге ... . 
10.ТЬе ргезепі ВгіІізЬ топагсЬ із ... . 

10. Підберіть закінчення речень. 

1. ТЬе Ргіте Міпізіег із іЬе Іеасіег оґ а) ... іп іЬе шогісі. 
іЬе рагіу ... 

2. ТЬе Шііесі Кіп§сіот оссиріез опіу 2 Ь) ... іЬаІ Ьаз шоп еіесііоп. 
рег сепі. . . 

3. ТЬе Оиееп геі§пз Ьиі. . . с) ... апсі Зсоїіапсі іЬе Іошезі. 
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4. Еп§1апс1 Ьаз їЬе Ьі^ЬезІ рориіаііоп сі) ... зЬе сіоезп'ї гиіе. 
сіепзіїу... 

5. Еп§1ізЬіз їЬе зесопсі т о з і шісіеіу е) ... о£ їЬе шогісі'з зигіасе. 
зрокеп 1ап§иа§е... 

СЕОСКАРНЮи. М М Е 5 
11. Заповніть пропуски в таблиці. 

Соипігу 
Афесііуе, 

(Іапяиаяе) 
Регзоп Иаііоп 

1 .ІІкгаіпе 1. 1. а ІІкгаіпіап 1 .їЬе ІІкгаіпіапз 
2. 2. Атегісап 2. 2. їЬе Атегісапз 
3. Сегтапу 3. 3. а Сегтап 3. 
4. 4.Сапасііап 4. 4. 
5. СЬіпа 5. 5. а СЬіпезе 5. 
6. 6.Еп§1ізЬ 6.Рп§1ізЬ\уотап, 

Еп^ИзЬтап 
6. їЬе ЕпдІізЬ 

7. Ііаіу 7. 7. ап Ііаііап 7. 
8. Ргапсе 8. 8. а РгепсЬтап 8. 
9. Сгеесе 9.Сгеек 9. 9. 
10. Ігеіапсі 10. 10. 10. їЬе ІгізЬтеп 
11. Тигкеу 11. П . аТигк 11. 
12. Вгагіі 12. 12. а Вгагіїіап 12. 
13. 13. Киззіап 13. 13. 
14. Зсоїіапсі 14. 14. 14. їЬе Зсоїз 
15. 15. ЗрапізЬ 15. а Зрапіагсі 15. 
16. Роіапсі 16. 16. а Роіе 16. 
17. Зшесіеп 17. 17. а 3\гесіе 17. 
18. 3\уі1гег1апсі 18. З-мзз 18. 18. 
19. Ріпіапсі 19. РіппізЬ 19. 19.іЬе Ріппз 

12. Заповніть пропуски в реченнях. 

1. І а т ґгот їЬе 115А. І а т . Му йгзі 1ап§иа§е із . 
2. Не із £гот Ргапсе. Не із . Ніз йгзі 1ап§иа§е із . 
3. ЗЬе із £гот Вгагіі. ЗЬе із . Нег йгзі 1ап§иа§е із . 
4. \Уе аге £гот Зсоїіапсі. \Уе аге . Оиг йгзі 1апдиа§е із 

# 
5. Уои аге £гот Роіапсі. Уои аге .Уоиг йгзі 1ап§иа§е із 

6. І а т £гот Тигкеу. І а т . Му йгзі 1ап§иа§е із 
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7. ТЬеу аге ґгот 8шесІеп. ТЬеу аге ТЬеіг йгзі 1ап§иа§е І5 

8. 8Ье із ґ гот СЬіпа. 8Ье із . Нег йгзі 1ап§иа§е із . 
9. ТЬеу аге ґгот 8\уіїгег1апс1. ТЬеу аге . ТЬеіг йгзґ 1ап§иа§е із 

10. Не із ґгот Ріпіапсі. Не із . Ніз йгзґ 1ап§иа§е із 

1. ВИВЧІТЬ слова і словосполучення: 

• Шіпсізог 
• СІІУОГСЄ 

• Ьеіг 
• рготоіег 
• айесііоп 
• тосіезґу 
• шісіеіу 
• асітіге 
• сЬагіІу 
• зиррогі 
• АГО8 (Ас^иі^есі І т т и п е Бейсіепсу 

8уп(іготе) 
• Ьогзе гасе 
• зауе 
• сЬапсеІІог 

• саггуоиі 
• еп§а§етепІ 
• сіике 
• Коуаі Иауу 

• Ье кееп оп з т і Ь 
• ^иіґ 
• ригзие 
• шісіош 
. Іаґе 

Техі В 

- Вінздор 
- брати розлучення 
- спадкоємець 
- той, що сприяє 
- прихильність 
- скромність 
- широко 
- захоплюватись 
- доброчинність, милосердя 
- підтримка 
-СНІД 

- перегони 
- берегти 
- номінальний президент 
(тут університету) 
- виконувати 
- обов'язкова справа 
- герцог 
- Королівський військово-
морський флот 
- захоплюватися чимось 
- кидати заняття, справу 
- займатися чимось 
- вдова 
- покійний, колишній 

2. Знайдіть речення з наступними словами: 1Л/іпсІ$ог, тапу, сімогсе, 
Ьеіг, рготоґег, сЬагіґу, зирроП, епдадетепі. Прочитайте та перекладіть ці 
речення. 
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3. Перечитайте текст і дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬаІ із їЬе зигпаше оґ їЬе Коуаі ґашіїу оґ Вгіїаіп? 
2. \\Піеп сіісі Кіпд Сеог§е V сііе? 
3. \УРіеп таз ЕІігаЬеіЬ II Ьогп? 
4. Но\у т а п у сЬіїсІгеп Ьаз С^иееп ЕіігаЬеіЬ §оІ? 
5. \УЬаІ <1о уои кпо\у аЬоиІ Ргіпсе СЬагІез? 

4.Прочитайте текст. 

ТНЕ КОУАІ. РАМНУ ОР ОТШОЗОК 
Шіпсізог із їЬе зигпагпе оґ їЬе Коуаі ґагпііу оґ Вгіїаіп. Іп 1917 Сеог§е 

V (1865-1936) сЬап§ес! Ьіз ґашіїу'з зигпаше ґгот Захе-СоЬиг§-СоіЬа 
Іо Шіпсізог. ТЬе 1оп§ Сегтап зигпате таз їЬе ґашіїу п а т е оґ АІЬегІ, їЬе 
ЬизЬапсІ оґ Оиееп Уісіогіа. ЗЬе таз Сеог§е У-з §гапсітоіЬег. 

\УЬеп Сеог§е V сііесі іп 1936, Ьіз ЙГЗІ зоп Ьесате Кіпд Есітагсі VIII. Есітагсі 
таз Ьогп іп 1894, а уеаг Ьеґоге Ьіз ЬгоіЬег, Сеог§е. Есітагсі тапіесі Іо таггу 
Мгз. \Уа11із Зітрзоп Ьиі зЬе таз СІІУОГСЄСІ. Не соиісіп'ї Ье кіп§ апу тоге, зо Ьіз 
ЬгоіЬег Ьесате кіп§. Есітагсі сііесі іп Ргапсе іп 1972. 

Іп 1923 Сеог§е таггіесі ЕІігаЬеіЬ Вотаз-Ьуоп. ТЬеіг сіаи^Ьіег ЕІігаЬеіЬ 
таз Ьогп іп 1926 апсі апоіЬег <Заи§Ьіег, Маг§агеІ, таз Ьогп іп 1930. Сеогде 
Ьесате Кіп§ Сеог§е VI іп ОесетЬег 1936. Не сііесі іп 1952 апсі Ьіз сіаи§Ьіег 
РЛігаЬеіЬ Ьесате С^иееп ЕІігаЬеіЬ II. ЗЬе таггіесі РЬііір МоипіЬаІІеп, їЬе зоп 
оґ Ргіпсе Апсігеш оґ Сгеесе, іп 1947. 

Оиееп ЕІізаЬеіЬ Ьаз §оІ ґоиг сЬіїсІгеп. СЬагІез таз Ьогп іп 1948, Аппе іп 
1950, Апсігеш іп 1960 апсі Есітагсі іп 1964. Опе сіау СЬагІез із §оіп§ Іо Ье Кіп§ 
СЬагІез III, зигпате Шіпсізог. 

ТЬе Оиееп'з Ьеіг СЬагІез, Ргіпсе оґ \Уа1ез, таггіесі Ьасіу Біапа Зрепсег апсі 
Ьаз 1т> сЬіїсІгеп, Ргіпсе \¥і11іат апсі Ргіпсе Непгу. ТЬе Ргіпсе оґ ^а іез із 
та11-кпо\уп аз а кееп рготоіег оґ ВгіІізЬ іпіегезіз. Ніз шіґе Оіапа, Ргіпсезз оґ 
\Уа1ез, ^оп їЬе айесііоп оґ т а п у реоріе Ьу Ьег тосіезіу апсі Ьеаиіу. ЗЬе таз 
ууісіеіу асітігесі ґог Ье1ріп§ сЬіїсІгеп іЬгои§ЬоиІ їЬе сЬагіІіез апсі Ьег зиррогі 
ґог їЬе а§есі апсі і11, рагіісиїагіу АГОЗ зиЯіегегз. Оіапа сііесі іп 1997. 

Аппе, Ргіпсезз оґКоуаі, із \уісіе1у кпошп ґог Ьег іпіегезі іп Ьогзез апсі Ьогзе-
гасіп§. ЗЬе із пош СЬапсеІІог оґ їЬе ІІпіуегзіїу оґЬопсіоп апсі саггіез оиі т а п у 
риЬІіс еп§а§етеп1з. 

Ргіпсе Апсігеш, Вике оґУогк, ЗЄГУЄСІ аз а Ьеіісоріег рііоі іп їЬе Коуаі Иауу. 
Іп 1986 Ье таггіесі Мізз ЗагаЬ Рег§изоп апсі Ьаз І\УО сіаи^Ьіегз. Ргіпсе Есітагсі 
із кееп оп іЬеаІге. Не с]иі11есі їЬе Коуаі Магіпез, апсі із пош ригзиіп§ а сагеег 
шіЬ а іЬеаІгісаІ сотрапу. ТЬе С)иееп МоїЬег, їЬе \УІСІО\У ОҐ їЬе Іаіе Кіп§ 
Сеог§е VI, сеІеЬгаІесі Ьег опе Ьипсігесі ЬігіЬсіау іп 2000 апсі сііесі іп 2002. 
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5. Сп вставте дати з відповідними подіями. 

1. п 1917 а) ЕІігаЬеіЬ \уа« Ьогп. 
2. п 1936 Ь) Кіп§ Сеог§е VI сііесі. 
3. п 1894 с) ЕіігаЬеіЬ II таггіесі РЬіІір МоипіЬаИеп. 
4. п 1972 сі) СЬагІез шаз Ьогп. 
5. п 1923 е) Кіп§ Есішагсі VIII ша$ Ьогп. 
6 . п 1926 0 Сеог§е V сЬап^есі Ьіз ґатііу'з зигпате. 
7. п 1952 §) Сеог§е таггіесі ЕІігаЬеіЬ Вошез-Ьуоп. 
8. п 1947 Ь) Сеог§е V сііесі. 
9. п 1948 і) Кіп§ Есішагсі сііесі. 

6. Заповніть таблицю інформацією з тексту. 

N а т е о£ а Р а т і ї у геїаі іош ТШе Оаіе о£ Оссираііоп 

гоуаі регзоп ЬігїЬ 

ЕІігаЬеіЬ Моікег Тке Оиееп 1926 Тке С^иееп 
РЬіІір 

МоипіЬаМеп 

СЬагІез 

Аппе Оиееп'з сіаи^Ьіег 
Апгігеш 

Есішагсі 

ТехїС 
1. Перекладіть слова та словосполучення: 

. Іо§оїо§§іп§ 
• Іо соїіесі гесогсіз оґ зіашрз 
• риЬ 
• Іеікиге 
• ассогс!іп§ Іо іЬе Іаіезі %иге8 
• Ьи§е іпсіоог шаїег рагкз 
• Іо шоггу аЬоиІ іЬе шеаіЬег 

2. Утворіть словосполучення та перекладіть їх на українську мову. 

1 • Ю §0 а) $Ьорріп§, 
2. Іо ріау Ь) ҐооїЬаІІ таїсЬез 
3. соїіесі с) гесогсік 
4. Іо уівії сі) сіагіз, ІооїЬаІІ 
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5. іо іаке 
6. іо зрепсі 
7. іо кеер 
8. іо шаІсЬ 

Е) СІГІУІП§ ІЄЗЗОП5 

£) йі 
§) ґгее і і т е 
Ь) геїаііуез 

5РОРТ5 М ЄРЕАТ ВРІТАШ 
ТЬе ВгіІізЬ аз а паііоп сіо аіі кіпсіз оГ іЬіп§з іп іЬеіг ґгее і і те : іЬеу §о 

зЬорріп§ оґ )о§§іп§, іЬеу ріау сіагіз оґ ҐооїЬаІІ, іЬеу соїіесі гесогсіз оґ зіатрз, 
іЬеу §о Іо сЬигсЬ оґ Іо іЬе риЬ. Оґ соигзе, з о т е оґ іЬеіг ґгее І і т е асііуіііез, Ике 
УІЗІІІП§ геїаііуез оґ Іакіпд сігіуіп§ Іеззопз, т а у поі Ье ґип, Ьиі шЬаІеуег іЬеу 
сіо, іЬе \уау іЬеу зрепсі іЬеіг ґгее І і те із ргоЬаЬІу ргоуіс1іп§ оіЬег реоріе \УІІЬ 

\уогк. Ьеізиге із іЬе ґазіезі §ГО\УІП§ іпсіизігу іп Вгіїаіп. 
Ассогсііп§ Іо іЬе Іаіезі й§игез, іЬе т о з і рориіаг асііуііу оґ аіі із ша1кіп§: 35 

тіїїіоп ВгіІізЬ реоріе ге^иіагіу шаїк І\УО ті їез оґ тоге а сіау. Моге епег^еіісаііу, 
10 тіїїіоп реоріе §о Іо "кеер йі" сіаззез оґ Іаке рагі іп аегоЬісз оґ уо§а, апсі 
Ьаіґ аз т а п у сіо з о т е шеі§Ьі Ігаіпіп§ іп а §ут . АЬоиІ 9 т і п реоріе §о сус1іп§, 
4 т і п §о }о§§іп§, апсі іЬе з а т е питЬег ріау ҐооїЬаІІ апсі §о1£. ОіЬег рориіаг 
зрогіз аге Ьош1іп§, Іеппіз апсі 8^иа8Ь. 

\¥аісЬіп§ оіЬег реоріе р1ауіп§ із аізо а рориіаг Іеізиге асііуііу: іЬе ґауоигіїе 
зрогіз а т о п § ТУ уіешегз аге ҐооїЬаІІ, Ьогзе гасіп§, сгіскеї апсі Іеппіз. Виї 
а1іЬои§Ь тіїїіопз шаІсЬ іЬе таїсЬез оп ТУ, поі зо т а п у §о ге§и1аг1у Іо іЬе 
зіасііит Іо шаІсЬ ҐооїЬаІІ таїсЬез. 

ТЬе ргіуаіе ЬеакЬ апсі Йіпезз сІиЬз апсі іЬе з ате питЬег оґ риЬІіс Іеізиге 
сепіегз Ьауе Ьееп Ьиік сіигіпд іЬе разі 20 уеагз. ТЬезе тосіегп сепіегз \УІІЬ 

зууіттіп§ рооїз, Іеппіз соигіз апсі §утз аге ріасез ґог реоріе Іо §о Іо зрепсі 
іЬеіг Іеізиге і і т е - апсі іЬеіг топеу. Ратіїіез сап ЄУЄП зрепсі іЬеіг Ьоіісіауз 
аі Ьи§е іпсіоог шаіег рагкз, шЬеге іЬеу сап ріау оґ геїах аіі сіау 1оп§ шііЬоиІ 
\уоггуіп§ аЬоиІ іЬе шеаіЬег оиїзісіе. Виї іЬіз т а у поі Ье Ье1ріп§ і Ь е т Іо §еІ 
йііег: іЬе ВгіІізЬ т а у Ьесоте а паііоп оґзрІазЬегз Ьиі по а паііоп оґзшіттегз . 
ТЬе Ьі§ циезііоп йіпезз ехрегіз аге азкіп§ із: "ЗЬоиІсі зрогі Ье Іакеп зегіоизіу 
ог зЬоиІсі іі ]изІ Ье ґип?" 

3. Завершіть речення. 

1. ТЬе т о з і рориіаг зрогІіп§ асііуііу іп Вгіїаіп із ... . 
2. ТЬе зесопсі т о з і рориіаг зрогІіп§ асііуііу іп Вгіїаіп із ... . 
3. ТЬе ґазіезі §ГО\УІП§ іпсіизігу іп Вгіїаіп із ... . 
4. ТЬе ґауоигіїе зрогі а т о п § ТУ уіешегз із ... . 
5. Мосіегп Іеізиге сепігез аге ріасез ґог реоріе Іо ... . 
6. \УаІег рагкз аге ріасез у/Ьеге реоріе . . . . 
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РгодгезБ сііеск 
1. Підберіть відповідне тлумачення до слів: 

1 . ап ізіапсі а) сЬоозіп§ а МетЬег оґ Рагііатепі, Ргезісіепі, еіс. Ьу 
У О І І П § ; 

2. 1е§із1аІіоп Ь ) Іо Іаке зт іЬ. (топеу, ргорегіу еіс.) ґгот а регзоп ог 
ріасе іІ1е§а11у; 

3. еіесііоп с) а ріесе оґіапсі іЬаІ із зиггоипсіесі Ьу шаіег; 
4. Іо гиіе а) а £гоир оґ 1а\уз; 
5. ап ои11а\у е) а питЬег оґ реоріе \УЬО ІІУЄ іп а рагіісиїаг ріасе; 
6. Іо гоЬ і) Іо Ьауе їЬе ро\Уег ОУЄГ їЬе соипігу; 
7. рориіаііоп 8) їЬе асііуііу оіЬиуіп§ апсі зе11іп§ ог ехсЬап§іп§ §оосІ5 

ог ЗЄГУІСЄЗ Ьеішееп реоріе ог соипігіез; 
8. СІІУОГСЄ Ь) а сгітіпаї шЬо із 1ІУІП§ оиїзісіе зосіеіу апсі 1гуіп§ Іо 

ауоісі Ьеіп£ саріигесі; 
9. зигґасе і) їЬе Іор Іауег оґ ап агеа оґ шаіег ог Іапсі; 
10 . Ігасіе І) їЬе 1е§а1 епсііп§ оґ а таггіа§е. 

2. Заповніть пропуски відповідними прийменниками. Увага 5 пропусків 
10 слів. 

а) (іигіп% Ь) Ьу с) іп сі) е) іпіо к) оп 
/)/ог %) о/ Н) о/ і) тік )) агоипсі 

1. ТЬе Ііпііесі Кіп£сіот із уегу зтаїї сотрагіпд їЬе Ьі§§езІ соипігіез оґ 
їЬе шогИ. 

2. ТЬе Ноизе оґЬогеїз сопзізіз 1000 реегз. 
3. ТЬе Сопзегуаііуе рагіу саше Ьеіп§ іп їЬе 19іЬ сепіигу. 
4. ТЬе ЬаЬоиг рагіу т>п еіесііоп їЬе ЙГЗІ І і те іп 1945. 
5. ТЬе зеаз агоипсі Вгіїаіп аге оЙеп гоидЬ апсі сЬШсиІІ Іо пауі§а1е їЬе 

зіогтз. 
6. Уои Ьауе Іо зЬор ґог їЬе Ьезі ргісез. 
7. Сап І рау сгесііі сапі? 
8. Кіп§ Есішагсі із кееп іЬеаІге. 

3. Підберіть закінчення речень. 

1. ТЬе Шііесі Кіп^сіот із ... 
2. ТЬе зеаз агоипсі Вгіїаіп аге ... 

3. ТЬе ргезепі ВгіІізЬ топагсЬ із ... 

a)... Ьауе їЬе ро\уег. 
b) ... а сопзіііиііопаї ог 

рагііатепіагу топагсЬу. 
c) ... ґиіі оґйзЬ апсі аге ехігетеїу 

ітрогіапі ґог Ігасіе. 
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4. ТЬеге аге уегу т а п у ГІУЄГЗ іп Сгеаі: сі) ... С)иееп ЕІігаЬеіЬ. 
Вгіїаіп ... 

5. Рагііатепі апсі іЬе ехізіепі е) ... Ьиі іЬеу аге поі уегу 1оп§. 
§ОУегптепІ... 

4. Підберть СИНОНІМИ до наступних слів. 

1. Іо сотраге а) сіїігепз, іпЬаЬіІапІз, реоріе, зосіеіу 
2. Іо геі§п Ь) Іо та їсЬ 
3. рориіаііоп с) Іо гиіе, Іо Ье оп іЬе іЬгопе 
4. Іо т а к е ир сі) Іо сотрозе, Іо сгеаіе, Іо ІПУЄПІ 

5. Іо арроіпі е) Іо сЬоозе, Іо зеїесі, Іо потіпаїе 

5. Заповніть пропуски в реченнях словами та словосполученнями. 

a) СНіпа с) Скіпезе е) Іізі %) гіск іп 
b) У/іпсІзог сі) таггіесі / ) гергезепіаііуе Ьосіу к) аз а гиіе 
і) тосіезіу апсі }) скагНіез апсі к) іпсіоог шаіег рагкз І) меаікег оиізісіе 

Ьеаиіу зиррогі 

1. 8Ье із ґгот . 5Ье із . Нег іїгзі 1ап§иа§е із 

2. із іЬе зигпате оґ іЬе Коуаі ґатіїу іп Вгіїаіп. 
3. ТЬе С^иеепз Ьеіг СЬагІез, Ргіпсе оґ\Уа1ез, Ьасіу Біапа Зрепсег 

апсі Ьаз І\УО сЬіШгеп. 
4. Оо уои т а к е а зЬорріпд ? 
5. ТЬе Ноизе оґ С о т т о п з із паїіоп-шісіе . 
6. Сгеаі Вгіїаіп із поі уегу тіпегаї гезоигсез. 
7. іЬе Ргіте Міпізіег із іЬе Іеасіег оґ іЬе рагіу іЬаІ Ьаз \УОП 

еіесііоп. 
8. Оіапа шоп іЬе аіґесііоп оґ т а п у реоріе Ьу Ьег . 
9. Оіапа шаз шісіеіу асітігесі ґог Ье1ріп§ сЬіїсігеп іЬгои§ЬоиІ іЬе 

ґог іЬе а§ес1 апсі ііі. 
10. Ратіїіез сап ЄУЄП зрепсі іЬеіг Ьоіісіауз аі Ьи§е , шЬеге іЬеу 

сап ріау ог геїах аіі сіау Іопд шііЬоиІ \уоггуіп§ аЬоиІ іЬе 

45 



II N ІТ4 

ІЖКАМЕ 
ТехіА 

1. Вивчіть слова та словосполучення. 

То Ье Іосаіесі 
епііге 
соазї 
Іо зргеасі оиі 
\уаІег ГЄЗЄГУОІГ 

5\уашр 
агаЬІе 
£егШе 

ІегШе Ьіаск зоіі 
госк-зак 
ігоп оге 
тап§апезе оге 
Іо ргосіаіт 
Іо сопйгт 
ІО ЗОІУЄ 

Іо езІаЬІізЬ 
писіеаг шеароп 
Іо всгар писіеаг шеароп 
Іо ехасегЬаІе 
Іаг^е-зсаіе 
іїпапсе сопзитіпд Іазк 
Іо асіорі 
гипашау 
епсіетіс 
Іо сигЬ 
сиггепсу 
Іо ІаипсЬ 

- розташовуватися 
- увесь 
- узбережжя 
- простягатися 
- водосховище 
- болото 
- орний 
- родючий 
- чорнозем 
- кам'яна сіль 
- залізна руда 
- марганцева руда 
- проголошувати 
- стверджувати, підтверджувати 
- вирішувати 
- встановлювати 
- ядерна зброя 
- провести ядерне роззброєння 
- загострюватися, ускладнюватися 
- масштабний 
- фінансово-споживчі завдання 
- приймати 
- величезний,колосальний 
- властивий 
- стримувати, приборкувати 
- валюта 
- запускати, починати, випускати на ринок 
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2. Прочитайте текст і перекладіть його. 

ІЖКАШЕ 
ОШсіаІ пате: ІІкгаіпе 
Саріїаі: Куіу 
Неасі оґ 8іаІе: Ргезісіепі 
Неасі оГ Соуегптепі: Рг іте Міпізіег 
Шіиге оґ §оуегптепІ: Рагііатепіагу-ргезісіепііаі гериЬІіс 
Рориіаііоп: 48.400.000 
Агеа: 603,700 здиаге кііотеїегз 
Ьап§иа§е: ІІкгаіпіап 
(тЄО£гарку апсі рориіаііоп 
ІІкгаіпе, \УІІЬ їЬе Іеггіїогу оґ 603.7 іЬоизапсІ 5^ кііотеїгез апсі їЬе 

рориіаііоп оґ 48.4 ті ї ї іоп реоріе, із опе оґ їЬе Ьі§§езІ соипігіез оґ Еигоре. 
Асітіпізігаїіуеіу, ІІкгаіпе із тасіе ир оґ 24 ОЬІазІз апсі опе Аиіопотоиз 
КериЬІіс (Сгітеа). ТЬе саріїаі сіїу із Куіу. 

ІІкгаіпе із ЬогсІегесі Ьу Роіапсі, Зіоуакіа, Нип§агу, Котапіа апсі Моїсіоуа 
оп їЬе шезі апсі зоиіЬ-шезІ, апсі Ьу Веіагиз апсі Риззіа оп їЬе погіЬ апсі погіЬ-
еазі; оп їЬе зоиіЬ, ІІкгаіпе із ЬогсІегесі Ьу їЬе Віаск 5еа апсі їЬе 8еа оґ Агоу. 

ТЬе 1оп§езІ ГІУЄГ із їЬе Бпірго, апсі їЬе Ьі§§езІ тоипіа іп сЬаіп із їЬе 
СаграіЬіапз. її із іп їЬе СаграіЬіапз іЬаІ їЬе §ео§гарЬіса1 сепіге оґ Еигоре із 
Іосаіесі. 

А т о п § 454 сіїіез апсі Іошпз оґ ІІкгаіпе їЬе Ьі§§езІ аге: Куіу (рориіаііоп 
2.6 тіїїіоп); КЬагкіу (рориіаііоп 1.6 тіїїіоп); Опіргореігоузк (рориіаііоп 1.1 
тіїїіоп); Осіеза (рориіаііоп 1.1 тіїїіоп); Бопеїзк (рориіаііоп 1.1 тіїїіоп), 
апсі ЬУІУ (рориіаііоп 802 іЬоизапсі). 

ТЬе рориіаііоп оґ ІІкгаіпе із 48.5 ті ї ї іоп реоріе. ТЬе питЬег оґ еіЬпіс 
ІІкгаіпіапз із ОУЄГ 37.5 ті ї ї іоп реоріе (77.8 оґ їЬе епііге рориіаііоп); ОУЄГ 8 
тіїї іоп реоріе аге еіЬпіс Киззіапз (17.3 регсепі оґ їЬе епііге рориіаііоп). 

Сіітаіе апсі паїигаї гезоигсез 
Іікгаіпе'з сі ітаіе із Іетрегаїе сопііпепіаі, апсі зиЬігорісаІ аі їЬе зоиіЬегп 

соазі оґ їЬе Сгітеа. ТЬе т е а п Іетрегаїиге іп Іапиагу із — 5° С (+ 23 Р) апсі 
+ 20° С (68 Р) іп Му. 

95 регсепі оґ їЬе ІІкгаіпіап Іеггіїогу із зргеасі оиі ОУЄГ їЬе Еазіегп Еигореап 
Ріаіп; 5 регсепі оґ їЬе Іеггіїогу із Іакеп ир Ьу тоипіаіпоиз агеаз; 14 регсепі 
оґ їЬе іапсі із СОУЄГЄСІ шііЬ ґогезіз; 4 регсепі — шаіег ГЄЗЄГУОІГЗ; 1.6 регсепі 
— зшатрз. 12 ті ї ї іоп Ьесіагез (ЗО ті ї ї іоп асгез) Ьауе їЬе ґегіііе Ьіаск зоіі 
(сЬегпогет). 5 регсепі оґ їЬе шогІсГз тіпегаї гезоигсез аге сопсепігаїесі іп 
ІІкгаіпе (соаі; ігоп апсі тап§апезе огез; игапіит; §гарЬіІе, апсі госк-заіі). 
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РоШісаІ зузіет 
Оп Аи§изІ 24 1991, Іікгаіпе ргосіаішесі ііз іпсіерепсіепсе, апсі <кдгіп£ 

іЬе геґегепсіит ЬеШ оп ОесетЬег 1 оґ іЬе з а т е уеаг, іЬе Іікгаіпіап реоріе 
сопйгтесі їЬеіг сЬоісе оґ іпсіерепсіепі сіеуеіортепі Ьу зауіп§ "уез" Іо іі. 
Іікгаіпе ґасесі а тиііііисіе оґ уегу сііґйсиїї Іазкз шЬісЬ Ьасі Іо Ье ЗОІУЄСІ шііЬіп 
а зЬогї регіосі оґ І іте : а пеш роїііісаі зузіет Ьасі Іо Ье Ьиііі; пеш зІаІеЬоосІ 
ргіпсіріез Ьазесі оп Іаш Ьасі Іо Ье іпігосіисесі; а пеш зузіет оґ паїіопаї зесигіїу 
апсі сіеґепсе Ьасі Іо Ье сгеаіесі; пеш геїаііопз шііЬ оіЬег соипігіез оґ іЬе шогШ 
Ьасі Іо Ье езІаЬІізЬесі — Іікгаіпе шапіесі ґ гот іЬе уегу зіагі Іо Ье іпіо іЬе 
Еигореап апсі шогісі с о т т и п і і у ; зосіаі, есопотіс апсі есо1о§іса1 геґогтз Ьасі 
Іо Ье саггіесі оиі; іЬе писіеаг шеаропз шеге Іо Ье зсгарресі. ТЬе епогті їу оґ 
аіі іЬезе 1аг§е-зса1е, І і те , ІаЬоиг апсі йпапсе сопзитіп§ Іазкз шаз ґигіЬег 
ехасегЬаІесі Ьу іЬе тиіііріе сгізез іЬе соипігу шаз 1ІУІП§ іЬгои§Ь — есопотіс, 
роїііісаі апсі рзусЬо1о§іса1. 

Іп 1996 а пеш сопзіііиііоп шаз асіоріесі; іЬе гипашау іпйаііоп, шЬісЬ шаз 
епсіетіс іп іЬе ґогтег ЗОУІЄІ ІІпіоп, шаз сигЬесІ апсі іЬе паїіопаї сиггепсу, 
Ьгуупуа, шаз ІаипсЬесІ. 

Іікгаіпе шаз іЬе ЙГЗІ а т о п § іЬе розі-зоуіеі соипігіез Іо езІаЬІізЬ шогкіп§ 
геїаііопз шііЬ іЬе Еигореап ІІпіоп. А сЬаПег шаз зі§песі шііЬ ИАТО іп 1997. 
Іікгаіпе із а т е т Ь е г оґ іЬе Соипсії оґ Еигоре апсі оґ іЬе Зесигіїу Соипсії оґ 
іЬе Ііпііесі Иаііопз Ог§апігаІіоп. 

Аі ргезепі, Іікгаіпе із а рагііатепіагу-ргезісіепііаі гериЬІіс. УегкЬоупа 
Касіа — "Зиргете Соипсії" — із тасіе ир оґ 450 "сіериііез" шЬо аге еіесіесі 
ґог а 4-уеаг Іегт . Іп іЬе зргіп§ оґ 2006, іЬе ЙЙЬ рагііатепіагу еіесііопз шеге 
ЬеШ іп Іікгаіпе. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬаІ із іЬе Іоіаі агеа оґ Іікгаіпе? 
2. Нош т а п у асітіпізігаїіуе ге§іопз (оЬІазІз) аге іЬеге іп Іікгаіпе? 
3. \УЬісЬ соипігіез сіоез Іікгаіпе Ьогсіег оп? 
4. \\ТіаІ сіо уои кпош аЬоиІ іЬе сі ітаїе оґ Іікгаіпе? 
5. \УЬеп сіісі Іікгаіпе ргосіаіт ііз іпсіерепсіепсе? 
6. \УЬісЬ Іазкз сіісі Іікгаіпе ґасе аЙег іЬе ргосіатаїіоп оґ ііз іпсіерепсіепсе? 
7. \УЬеп шаз іЬе Сопзіііиііоп асіоріесі? 
8. \УЬісЬ іпіегпаїіопаї ог§апігаІіопз із Іікгаіпе езІаЬ1ізЬіп§ геїаііопз шііЬ? 
9. \УЬаІ із іЬе роїііісаі зіаіиз оґ Іікгаіпе? 
10. \УЬеп шеге іЬе Іазі еіесііопз ЬеШ? 
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4. Прочитайте текст ще раз і вкажіть, які з наведених нижче речень 
відповідають змістові тексту (Ігие), а які ні (іаіке). 

1. ІІкгаіпе Ьогсіегз оп Роіапсі, Ви1§агіа, Нип§агу, Кошапіа апсі Моїсіоуа 
Веіагиз апсі Киззіа. 

2. ІІкгаіпе із шазЬесі Ьу їЬе Віаск 5еа апсі їЬе 5еа оґ Агоу 
3. 85 регсепі оґ їЬе ІІкгаіпіап Іеггіїогу із зргеасі оиі ОУЄГ їЬе Еазіегп Еигореап 

Ріаіп. 
4. 15 регсепі оґ їЬе Іеггіїогу із Іакеп ир Ьу гпоипіаіпоиз агеаз. 
5. 5 регсепі оґ їЬе УТОГІСГЗ тіпегаї гезоигсез аге сопсепігаїесі іп ІІкгаіпе (соаі; 

ігоп апсі тап§апезе огез; игапіит; §гарЬіІе, апсі госк-заіі). 
6. А пе\у зузіет оґ паїіопаї зесигіїу апсі сіеґепсе шаз сгеаіесі іп 1985. 
7. ІІкгаіпе \уаз їЬе Йгзі а топ§ їЬе розі-зоуіеі соипігіез Іо езІаЬІізЬ шогкіп§ 

геїаііопз \УІІЬ їЬе Еигореап Ііпіоп. 
8. А сЬагІег шаз зі§песі шііЬ МАТО іп 2003. 
9. Аі ргезепі, ІІкгаіпе із а ргезісіепііаі-рагііатепіагу гериЬІіс. 
10. Оиг соипігу \уаз ІІУІП§ іЬгоидЬ тиіііріе сгізез — есопотіс, роїііісаі апсі 

рзусЬоіодісаІ. 

5. ДОПОВНІТЬ словосполучення. Складіть з НИМИ речення і перекладіть їх 
на українську мову. 

1. аиіопотоиз а) сЬаіп 
2. зоиіЬ-шезІ Ь) зоіі 
3. 8^иа^е с) рагі 
4. шаіег а) рориіаііоп 
5. сопііпепіаі е) ргіпсіріез 
6. тоипіаіп 0 гериЬІіс 
7. епііге 8) сиггепсу 
8. ґегіііе Ь) кііотеїегз 
9. паїіопаї і) гезегуоіг 
10 . зІаІеЬоосі І) сіітаіе 

6. Доповніть речення. 

1. ІІкгаіпе, ЛУІІЬ їЬе Іеггіїогу оґ 5 ^ кііотеїгез апсі їЬе рориіаііоп 
оґ реоріе, із опе оґ їЬе соипігіез оґ Еигоре. 

2. ТЬе питЬег оґ еіЬпіс із ОУЄГ 37.5 тіїїіоп реоріе (77.8 оґ їЬе 
епііге рориіаііоп); ОУЄГ 8 тіїїіоп реоріе аге еіЬпіс (17.3 
регсепі оґ їЬе епііге рориіаііоп). 

3. Іікгаіпе'з сіітаіе із • 
4. Оп Аи^изі 24 1991, ІІкгаіпе ргосіаітесі ііз іпсіерепсіепсе, апсі сіигіп§ 

їЬе ЬеШ оп ОесетЬег 1 оґ їЬе зате уеаг, їЬе ІІкгаіпіап 
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реоріе іЬеіг сЬоісе оґ іпсіерепсіепі; сіеуеіортепі;. 
5. Аі ргезепі, Іікгаіпе із а гериЬІіс. 

7. Завершіть речення, використовуючи слова та словосполучення. 

1. еікпіс ІІкгаіпіапз 4. Іаипскесі 7. шогкіп% геїаііопз 
2. рагііатепіагу-ргезійепііаі 5. Еигоре 8. іо Ье ЗОІУЄСІ 

3. асіоріесі 6. іпсіерепсіепсе 9. Аиіопотоиз КериЬІіс 

1. Іікгаіпе із тасіе ир оґ 24 ОЬІазІз апсі опе . 
2. її із іп іЬе СаграіЬіапз іЬаІ іЬе §ео§гарЬіса1 сепіге оґ І8 Іосаіесі. 
3. ТЬе питЬег оґ ІЗ ОУЄГ 37.5 тіїїіоп реоріе (77.8 оґ іЬе епііге 

рориіаііоп). 
4. Оп Аи§изІ 24 1991, Іікгаіпе ргосіаітесі ІІ8 , апсі сіигіп§ іЬе 

геґегепсіит ЬеШ оп БесетЬег 1 оґ іЬе з ате уеаг, іЬе Іікгаіпіап реоріе 
сопйгтесі іЬеіг сЬоісе. 

5. Іікгаіпе ґасесі а тиііііисіе оґ уегу сііійсиїї Іазкз шЬісЬ Ьасі . 
6. Іп 1996 а пеш сопзіііиііоп шаз . 
7. ТЬе паїіопаї сиггепсу, Ьгуупуа, шаз . 
8. Іікгаіпе шаз іЬе ЙГЗІ а т о п § іЬе розі-зоуіеі соипігіез Іо езІаЬІізЬ 

шііЬ іЬе Еигореап ІІпіоп. 
9. Аі ргезепі, Іікгаіпе із а гериЬІіс. 

8. Вставте необхідні прийменники і перекладіть речення на українську мову. 

а) ир Ь) Ьу с) тікіп сі) атоп% е) тік / ) ікгои^к %)/ог 

1. Іікгаіпе із Ьогсіегесі Роїапсі, Зіоуакіа, Нип§агу, Котапіа апсі 
МоШоуа оп іЬе шезі апсі зоиіЬ-\уезІ, апсі Ьу Веіагиз апсі Киззіа оп іЬе 
погіЬ апсі погіЬ-еазІ; оп іЬе зоиіЬ, 

2. 454 сіїіез апсі Іошпз оґіікгаіпе іЬе Ьі§§езІ аге: Куіу (рориіаііоп 
2.6 тіїїіоп); КЬагкіу (рориіаііоп 1.6 тіїїіоп); Опіргореігоузк (рориіаііоп 
1.1 тіїїіоп); Осіеза (рориіаііоп 1.1 тіїїіоп); Оопеїзк (рориіаііоп 1.1 
тіїїіоп), апсі Ьуіу (рориіаііоп 802 іЬоизапсі). 

3. ТЬе епогтіїу оґ аіі іЬезе 1аг§е-зса1е, І іте, ІаЬоиг апсі Йпапсе сопзитіп§ 
Іазкз шаз ґигіЬег ехасегЬаІесІ Ьу іЬе тиіііріе сгізез іЬе соипігу \уаз 1ІУІП§ 

— есопотіс, роїііісаі апсі рзусЬо1о§іса1. 
4. Мапу сііґйсиїї Іазкз Ьасі Іо Ье ЗОІУЄСІ а зЬогї регіосі оґ І і т е 
5. А сЬаПег шаз зі^песі ИАТО іп 1997. 
6. "Зиргете Соипсії" — із тасіе оґ 450 "сіериііез" шЬо аге еіесіесі 

а 4-уеаг Іегт. 
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9. Продовжіть речення і перекладіть їх. 

1. ІІкгаіпе, шііЬ їЬе Іеггіїогу оґ . 
2. Тке рориіаііоп оґ ІІкгаіпе із . 
3. ІІкгаіпе І5 ЬогсІегесі Ьу . 
4. ІІкгаіпе'з сіітаіе із . 
5. 95 регсепі оґ їЬе ІІкгаіпіап Іеггіїогу із зргеасі оиі . 
6. ІІкгаіпе із тасіе ир оґ . 
7. Оп Аи§изІ 24 1991, ІІкгаіпе . 
8. ІІкгаіпе шаз їЬе ЙГЗІ а т о п § їЬе розі-зоуіеі соипігіез . 
9. ІІкгаіпе у/апіесі ґ гот їЬе уегу зіагі Іо Ье . 
10. А т о п § 454 сіїіез апсі Іои'пз оґ ІІкгаіпе їЬе Ьі§§езІ аге . 

10. Знайдіть продовження речень та перекладіть їх. 

1. 5 регсепі оґіЬе \уог1сГз тіпегаї а)...\уеге Іо Ье зсгарресі. 
гезоигсез 

2. ІІкгаіпе шапіесі ґгот їЬе уегу зіагі Ь).. .Іо Ье саггіесі оиі; 
3. ТЬе писіеаг шеаропз с)...їЬе ШЇЬ рагііатепіагу еіесііопз 

шеге Ьекі іп ІІкгаіпе 
4. Зосіаі, есопотіс апсі есоїо^ісаі 

геґогтз Ьасі 
сі)...аге сопсепігаїесі іп ІІкгаіпе 

(соаі; ігоп апсі тап§апезе огез; 
игапіит; §гарЬіІе, апсі госк-
заіі). 

5. Іп їЬе зргіп§ оґ 2006 е)...Іо Ье іпіо їЬе Еигореап апсі 
шогШ соттипі іу ; 

Техі В 
1. Вивчіть слова і словосполучення. 

• Іо роззезз - ВОЛОДІТИ 

- набувати 
- урожай 
- запроваджувати 
- псувати, шкодити 
зменшуватися, падати 
- погіршувати 
- зменшувати 
- валовий національний продукт 
- результативний, вартий 
- аналітик 
- чіткий, визначений 

• Іо §аіп 
• Ьагуезі 
• і т р і е т е п і 
• Іо йа\у 
• Іо (ігор 
• Іо зЬгапк 
• Іо гесіисе 
• §гозз паїіопаї ргосіисі 
• \УОГІЬ\УЬІ1Є 

• апаїузі 
• сіейпііе 
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2. Прочитайте текст. 

ЕСОІЧОМУОРІЖКАІМЕ 
Іікгаіпе роззеззез а сопзісіегаЬІе есопотіс, іпсіикігіаі апсі а§гіси1іига1 

роїепііаі; іі Ьа8 даіпесі а шісіе апсі розіїіуе ехрегіепсе іп зисЬ іпсіизігіез а8 
теїаііигдісаі, т іпіп§, епегду ргосіисііоп, сЬетісаІ апсі теІа1-\\гогкіп§. Сгаіп 
Ьагуезіз сап Ье ир іо 50 ті ї ї іоп те іг іс Іопз а уеаг (Іікгаіпе Ьа8 1оп§ Ьееп 
кпошп аз "іЬе Ьгеасі Ьазкеї оґЕигоре"). 

Аі іЬе з а т е і і те , Іікгаіпе Ьаз іпЬегііесі ґгот іЬе 5ОУІЄІ Ііпіоп а т а ї ґог тесі 
апсі іпеШсіепі есопотіс сотріех апсі оиісіаіесі таіегіаі Ьазіз. Аі ргезепі, 
Іікгаіпе із §оіп§ іЬгои§Ь а сіійісиїі ігапзііогу регіосі. 8ігисіига1 геґогтз, 
рагіісиїагіу іп іЬе іпсіивігіаі зрЬеге, аге Ьасіїу пеесіесі Ьиі іЬеу аге ітріетепіесі 
еііЬег іоо зіошіу оґ поі аі аіі; іпсіизігіез шііЬ іЬе сіозесі сусіе оґ ргосіисііоп аге 
іпзиійсіепі іп питЬег; іЬе 1а\у зузіет із Яашесі апсі Ьесаизе оґііз ітрегґесііопз 
саппоі зіітиіаіе іЬе §ГО\УІЬ оґ іЬе ргіуаіе зесіог оґ іЬе есопоту, оґ ргоуісіе 
сопсііііопз песеззагу ґог іЬе зиссеззґиі сіеуеіортепі оґ зтаїї-зігесі апсі 
тесііит-зігесі Ьизіпеззез; іпуезітепіз аге зіош іо соте . 

Іп іЬе розі-зоуіеі регіосі, іЬе §гозз паїіопаї ргосіисі оґ Іікгаіпе Ьаз 
сігорресі Ьу 52 регсепі; іЬе іпсіизігіаі ргосіисііоп зЬгапк Ьу 48 регсепі апсі 
іЬе а§гіси1іига1 ргосіисііоп шаз гесіисесі Ьу 51 регсепі. І іпетр іоутепі апсі 
роуегіу Ьесате та^ог зосіаі ргоЬІетз. 

А11 оґ іЬезе ґасіогз сопІгіЬиІе Іо іЬе ехізіепсе оґ "іЬе зЬасіош есопоту" 
шЬісЬ Ьаз геасЬесі зисЬ ргорогііопз іЬаІ пош, ассогсііп§ Іо з о т е езіітаїез, 
аЬоиІ Ьаіґ оґ іЬе Іікгаіпіап дгозз паїіопаї ргосіисі із ргосіисесі іп іЬе "зЬасіош" 
зесіог \УЬІСЬ етріоуз аЬоиІ 11 ті ї ї іоп реоріе. А зЬагр зосіаі роїагігаїіоп оґ іЬе 
Іікгаіпіап рориіаііоп Ьаз гезиііесі, шііЬ 10 регсепі оґ іЬе рориіаііоп еагпіп§ 
40 регсепі оґ аіі іЬе геуепиез. Ргіте-тіпізіегз шЬо аге сіізтіззесі ргасіісаііу 
еуегу уеаг сіо поі Ьауе епои§Ь І і т е Іо \\югк оиі а \УОГІЬ\УЬІ1Є есопотіс роїісу. 
ТЬе сиггепі доуегптепі Ьаз Ьееп іп рошег ґог Іоо зЬогї а І і т е ґог роїііісаі апсі 
есопотіс апаїузіз Іо разз апу сіейпііе }исі§тепІ оп іі. 

3. Визначте, які з наведених нижче речень відповідають змісту тексту 

(Гше), а які ні ( іаїзе) . 
1. Іікгаіпе Ьаз іпЬегііесі ґ гот іЬе ЗОУІЄІ ІІпіоп а таїґогтесі апсі іпеШсіепі 

есопотіс сотріех апсі оиісіаіесі таїегіаі Ьазіз. 
2. ТЬе 1а\у зузіет із Йашесі апсі Ьесаизе оґ ііз ітрегґесііопз сап зіітиіаіе іЬе 

§ГО\УІЬ оґ іЬе ргіуаіе зесіог оґ іЬе есопоту. 
3. Іп іЬе розі-зоуіеі регіосі, іЬе §гозз паїіопаї ргосіисі оґ Іікгаіпе Ьаз сігорресі 

Ьу 75 регсепі; іЬе іпсіизігіаі ргосіисііоп зЬгапк Ьу 48 регсепі. 
4. ТЬе а§гіси1іига1 ргосіисііоп \уаз гесіисесі Ьу 51 регсепі. 
5. Ргіте-тіпізіегз шЬо аге сіізтіззесі ргасіісаііу еуегу уеаг сіо поі Ьауе 

епои§Ь І і т е Іо шогк оиі а шогіЬшЬіІе есопотіс роїісу. 
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4. Заповніть пропуски у реченнях поданими словами. 

1. Іо ро$$ез$ 4. роуегіу 7. іте$ітепі$ 
2. сІІ$ті$$есІ 5. кагуезіз 8. їгатііогу 
3. ехрегіепсе 6. £0уегптеп1 9. ипетріоутепі 

1. ІІкгаіпе а сопзісіегаЬІе есопотіс, іпсіияїгіаі апсі а§гіси1іига1 
роїепііаі. 

2. Й Ьаз §аіпесі а шісіе апсі розіїіуе іп уагіоиз іпсіизігіез. 
3. Сгаіп сап Ье ир Іо 50 тіїїіоп теїгіс Іопз а уеаг. 
4. Аі ргезепі, ІІкгаіпе із §оіп§ іЬгоидЬ а сііШсик регіосі. 
5. аге зіош іо соте . 
6. апсі Ьесате та^ог зосіаі ргоЬІетз. 
7. Ргіте-тіпізіегз аге ргасіісаііу еуегу уеаг. 
8. ТЬе сиггепі Ьаз Ьееп іп рошег ґог Іоо зЬогІ а І і те ґог 

роіііісаі апсі есопотіс апаїузіз Іо разз апу сіейпііе ]исі§тепІ оп іі. 

ТехіС 
1. Перекладіть слова та словосполучення. 

• игЬап 
• зиіґиг 
• реаі 
• Іітезіопе 
• зіаіез 
• Йгергооґ сіауз 
• сигіп§ тіпегаї шаіегз 
• зіаіе зсоре 

2. Прочитайте текст. , 

т у кеєіом 
ЬУІУ Ке§іоп із зііиаіесі іп їЬе \УезІегп рагі оґ ІІкгаіпе \УЬІСЬ ІЗ Ігасііііопаїїу 

саііесі СаІусЬупа. ТЬіз Ке§іоп Ьогсіегз оп Іуапо-Ргапкіузк, Тегпорії, Уоіуп, 
КІУПЄ, Рге-СаграіЬіап ге§іопз оґ ІІкгаіпе. Й Ьогсіегз оп Роіапсі іп ехіепзіоп 
оґ аЬоиІ 280.0кт. 

ТЬе агеа оґ їЬе Кедіоп із 21.8 іЬоизапсі зц. к т ог 3.6% оґ ІІкгаіпіап Іоіаі 
Іеггіїогу. ТЬе рориіаііоп із 2.7 тіїїіоп реоріе, іЬаІ такез 5.4% оґрориіаііоп оґ 
ІІкгаіпе. ТЬеге із Ьі§Ь рориіаііоп сіепзіїу іп їЬе Ке§іоп - 125 регзопз рег 1 8^. 
к т . ТЬе Ке§іоп сопзізіз оґ 20 сіізігісіз, іпс1исііп§ 43 Іошпз апсі 1859 уі11а§ез. 
ІІгЬап рориіаііоп такез ир 61% оґ Іоіаі ^иап^і^у. 
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ЬУІУ ІЗ іЬе саріїаі оґ іЬе К.е§іоп. И із а зі§пііїсапІ асітіпізігаїіуе, іпсіизігіаі 
апсі сиііигаї сепіге оґ Іікгаіпе \УЬІСЬ І8 іпсіисіесі іп іЬе ІІИЕЗСО іпЬегііапсе 
ІІ8І. ЬУІУ ІЗ опе оґ іЬе Ьі§§е8І сепіегз оґ есіисаііоп, §епега1 апсі ЬгапсЬ 8сіепсе8 
іп іЬе \Уе8іегп Іікгаіпе. 

ТЬе Ке§іоп І8 гісЬ іп тіпегаІ8 - соаі, паіигаї §аз, оіі, зиіґиг, реаі, заіі, гаш 
таїегіаіз ґог ргосіисііоп оґ сетепґ, Іітезіопе апсі зіаіез, Ьиі1сііп§ апсі йгергооґ 
сіауз еіс. ТЬе рагіісиїаг гезоигсез оґ СаІусЬупа аге 1аг§е, шЬеге зисЬ \УЄ11-
кпо\уп іп Еигоре гезогіз аге Ьазесі аз Тгизкауеіз, МогзЬуп, 8кЬісіпусіа. 

А Іоі оґ розіїіуе сЬап^ез Ьауе Ьееп оЬзегуе<1 іп ЬУІУ Ке§іоп сіигіпд іЬе 
іазі уеагз.Атоп§ і Ь е т аге іЬе Іепсіепсіез оґ есопотіс §ГО\УІЬ апсі зігоп^ег 
сотреііііуе аЬіІіІу оґ доосіз апсі зегуісез. 

ТЬе ЬУІУ К.е§іоп'З зЬаге іп іЬе зіаіе зсоре оґ Іоґаі іпсіизігу ргосіисііоп т а к е з 
ир аЬоиІ 3%. Ассогсііп§ Іо іЬіз іпсіех іЬе Ке§іоп Іакез іЬе 9-іЬ ріасе а т о п § 
іЬе ге§іопз оґ Іікгаіпе. 

ЬУІУ Ке§іоп Іакез іЬе іЬігсі ріасе іп Іікгаіпе аі іЬе §ГО\УІЬ гаїез оґ іпсіизігу 
ргосіисііоп. 

Моге іЬап а Ьаіґ оґ іпсіизігу ргосіисііоп іп ЬУІУ Ке§іоп із ргоуісіесі Ьу 
ґоосі іпсіизігу, а^гісиїїигаї ргосіисііоп ргосеззіпд, тесЬапісаі еп§іпеегіп§, 
ргосіисііоп апсі сіізІгіЬиІіоп оґ епег§у Ігапзґегз. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬеге із ЬУІУ К.е§іоп зііиаіесі? 
2. ІУЬаІ із іЬе агеа оґ іЬе Ке§іоп? 
3. ТЬе Ке§іоп із гісЬ іп тіпегаїз, ізп'ї іі? Ьізі іЬе т о з і ітрогіапі оґГЬет. 
4. \УЬеге аге іЬе гезегуез оґ сигіп§ тіпегаї шаіегз? 
5. \УЬісЬ іпсіизігіез аге іЬе Ьезі сіеуеіоресі? 

4. Визначте, які з наведених нижче речень відповідають змістові тексту 
(Ігие), а які ні (іаке). 
1. ЬУІУ Ке§іоп Ьогсіегз оп Роїапсі іп ехіепзіоп оґ аЬоиІ 280.0кт. 
2. ТЬеге ізп'ї Ьі§Ь рориіаііоп (іепзіїу іп іЬе Ке§іоп. 
3. ТЬе рагіісиїаг гезоигсез оґ СаІусЬупа аге 1аг§е гезегуез оґ сигіп§ тіпегаї 

шаіегз. 
4. ТЬе ЬУІУ Ке§іоп'З зЬаге іп іЬе зіаіе зсоре оґІоіаі іпсіизігу ргосіисііоп т а к е з 

ир аЬоиІ 6%. 
5. ЬУІУ Ке§іоп Іакез іЬе іЬігсі ріасе іп Іікгаіпе аі іЬе §ГО\УІЬ гаїез оґ іпсіизігу 

ргосіисііоп. 
6. Кигаї рориіаііоп такез ир 39 % оґ Іоіаі ^иап^і^у. 
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Ргодге55сЬеск 
1. Підберіть відповідне тлумачення до слів. 

1. ґегіііе а) їЬе зузіет оґ топеу іЬаІ а соипігу изез; 
b) Іо сапсеї ог §еІ гісі оґ зіЬ іЬаІ із по 1оп§ег ргасіісаі ог 

2. сиггепсу изеґиі; 
c) ап есопотіс апсі роїііісаі ог§апігаІіоп іЬаІ т а п у 

3. іпйаііоп Еигореап соипігіез Ьеіопд Іо; 
сі) а §епега1 гізе іп їЬе ргісез оґ ЗЄГУІСЄЗ апсі §оос1з 

4. соазі гези1ііп§ іп а ґаіі іп їЬе уаіие оґ топеу; 
5.Еигореап Ипіоп е) їЬе Іапсі Ьезісіе ог пеаг їЬе зеа ог осеап; 
6. Іо зсгар ґ) іЬаІ ріапіз §ГОУ/ шеіі іп; 
7. зшатр }) Ье ґасі оґ а питЬег оґ реоріе шііЬоиІ а рЬ ; 
8. Ьагуезі Ь) соппесієсі \УІІЬ а ІО\УП ог а сіїу; 

і) ап агеа оґ§гоиші іЬаІ із уегу шеі ог СОУЄГЄСІ ШІІЬ шаіег 
9. ипетріоутепі апсі іп шЬісЬ ріапіз аге §ГО\УІП§; 

10. игЬап )) їЬе атоипі оґ сгорз сиі апсі §аіЬегес1; 

2. Заповніть пропуски відповідними прийменниками. 

а) ир Ь) Ьу с) іп сі) ОУЄГ Є) аЬоиІ 
/)/ог %) о/ к) а$ і) тік )) ікгощк 
1. ІІкгаіпе із тасіе 24 ОЬІазІз апсі опе Аиіопотоиз КериЬІіс 

(Сгітеа). 
2. ІІкгаіпе із ЬогсІегесі Роіапсі, Зіоуакіа, Нип§агу, Котапіа апсі Моїсіоуа 

їЬе \УЄЗІ апсі зоиіЬ-шезІ. 
3. 8 тіїїіоп реоріе аге еіЬпіс Риззіапз (17.3 регсепі оґ їЬе епііге 

рориіаііоп). 
4. 5 регсепі оґ їЬе шогісі'з тіпегаї гезоигсез аге сопсепігаїесі ІІкгаіпе 

(соаі; ігоп апсі тап§апезе огез; игапіит; §гарЬіІе, апсі госк-заіі). 
5. геїаііопз оіЬег соипігіез оґ їЬе шогШ Ьасі Іо Ье езІаЬІізЬесі. 
6. ІІкгаіпе із §оіпд а Ігапзіїогу регіосі. 
7. ЬУІУ Ке^іоп Ьогсіегз оп Роіапсі іп ехіепзіоп оґ 280.0кт. 
8. ІІкгаіпе Ьаз Іопд Ьееп кпошп "їЬе Ьгеасі Ьазкеї оґ Еигоре" 

3. Підберіть закінчення речень. 

1. ІІкгаіпе із а т е т Ь е г ... а).... іЬеіг сЬоісе оґ іпсіерепсіепі сіеуеіортепі 
Ьу зауіп§ "уез" Іо іі. • 

2. 5 регсепі оґ їЬе Іеггіїогу... Ь) .... а рагііатепіагу-ргезісіепііаі гериЬІіс. 
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3. ТЬе ІІкгаіпіап реоріе с) ... із Іакеп ир Ьу тоипіаіпоиз агеаз 
сопйгтесі. . . 

4. Аі ргезепі, ІІкгаіпе із ... (1) .... іЬаІ їЬе §ео§гарЬіса1 сепіге оґ Еигоре із 
Іосаіесі. 

5. И із іп їЬе СаграіЬіапз ... е) .... оґ їЬе Соипсії оґ Еигоре апсі оґ їЬе 
Зесигіїу Соипсії оґ їЬе Ііпііесі Иаііопз 
Ог§апігаІіоп. 

4. Підберіть СИНОНІМИ до поданих слів. 

1. Іо сопйгш а) Іо а§гее Іо, Іо і тр іетепі , Іо ассері; 
2. Іо ргосіаіт Ь) с о т т о п , шісіезргеасі; 
3. Іо асіорі с) Іо ГЄЗОІУЄ, Іо ехріаіп, Іо апзшег; 
4. епсіетіс сі) Іо аппоипсе, Іо аззегі, Іо сіесіаге; 
5. Іо ЗОІУЄ е) Іо ргоуе, Іо уегіґу, Іо зиЬзІапІіаІе. 

5. Підберіть антоніми до поданих слів. 

1. епііге а) Ігіуіаі, іпзі§пійсапІ, реііу; 
2. зі§пійсапІ Ь) Ьгокеп, сііуісіесі, етріу, іпсотріеіе, Іітіїесі; 
3. сіеґепсе с) ґгиіііезз, Ьаггеп, ипргосіисііуе; 
4. ґегіііе сі) аЙег, Іаііег, зиЬзециепІ, пехі; 
5. ґогтег е) аііаск. 

6. Заповніть пропуски словами та словосполученнями. 

a) геуепиез с) §гошіЬ гаіез е) зігисіигаї геґогшз §) ипешріоушепі 
b) гезогіз сі) іпЬегіІапсе Іізі ґ) роуегіу Ь) гезоигсез 

1. И із а зі§пііїсапІ асішіпізігаїіуе, іпсіизігіаі апсі сиііигаї сепіге оґ ІІкгаіпе 
шЬісЬ із іпсіисіесі іп їЬе ІЛМЕ5СО . 

2. , рагіісиїагіу іп їЬе іпсіизігіаі зрЬеге, аге Ьасіїу пеесіесі Ьиі 
іЬеу аге ітріегпепіесі еііЬег Іоо зіошіу ог поі аі аіі. 

3. А зЬагр зосіаі роїагігаїіоп оґ їЬе ІІкгаіпіап рориіаііоп Ьаз гезиііесі, шііЬ 
10 регсепі оґ їЬе рориіаііоп еагпіп^ 40 регсепі оґ аіі їЬе . 

4. ЬУІУ Ке§іоп Іакез їЬе ІЬІГСІ ріасе іп ІІкгаіпе аі їЬе оґ іпсіизігу 
ргосіисііоп. 

5. ТЬе рагіісиїаг оґ СаІусЬупа аге 1аг§е, шЬеге зисЬ шеіі-кпошп 
іп Еигоре аге Ьазесі аз Тгизкауеіз, МогзЬуп, ЗкЬісіпусіа. 

6. апсі Ьесагпе гпа^ог зосіаі ргоЬіешз. 
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АРРЕШІХ 
ЕХТКА РКАСТІСЕ 

СРЕЕТІМС5, РАРЕМЕНБ А № 5РЕСІАІ. ЕХРРЕ55ІОМ5 

Сгееііпд$:'ГіеІІо' 
Нош (іо уои до? оґ 
Неііо. №се Іо т е е і уои. 

Ні/Неііо. Нош аге уои? 

Соо<і тогпіп§, §«осі 
аЙегпооп, §оос1 Є У Є П І П § 

РагешеІІз: 'доосІЬуе' 
N106 Іо т е е і уои. ог 
N106 Іо Ьауе т е ї уои. 
8ее уои Іаіег/Іотоггош. 

Вуе. 8ее уои яооп. 

Соо<іпі§Ьі. 

А: Науе а пісе шеекепсі. 
В: Уез. 8 а т е Іо уои. 

ЬГзесі іп ґогтаї зііиаііопз шЬеп уои т е е і 
зотеопе ґог [Ье ЙГЗІ І іте. ТЬе геріу сап 
аізо Ье Нош до уои сіо? оґ 
Ріеазесі/пісе Іо т е е і уои. 
А с о т т о п §гееІіп§ шЬеп уои т е е і 
зотеопе уои аігеа<іу 
кпош. (Ако Нош'8 іі §оіп§? іпґті) ТЬе 
изиаі геріу із: Ріпе,іЬапкз. Ап<1 уои? Оґ 
розвіЬІу: N0! Ьасі. Нош аЬоиІ уои? 
ТЬеве ехргез8Іоп8 аге изесі аі сііґґегепі 
І ітез оґ іЬе сіау 
(тоз і реоріе 8ау Соосі тогпіп§ ипііі 
ІипсЬііте). ВгіІізЬ 
реоріе сіо поі изиаііу зау Соосі сіау, Ьиі 
Аизігаїіапз сіо. 

Іп ґогтаї зііиаііопз, шЬеп уои зау доосІЬуе Іо 
зотеопе 
уои Ьауе ^изі т е ї ґог іЬе ЙГЗІ І іте. 
Іґ уои ріап Іо зее зотеопе уои кпош Іаіег іЬе 
з а т е сіау/ 
іЬе пехі сіау. 
Уои кпош уои шііі зее зотеопе а§аіп, Ьиі 
Ьауе по ріапз 
Іо т е е і іЬет . 
ШЬеп уои зау §оосіЬуе Іо зотеопе Іаіе аі 
пі§Ьі, ог іґ уои 
(оґ іЬеу) аге §оіп§ Іо Ьесі. 
\УЬеп уои зау §оос1Ьуе Іо а со11еа§ие/ґгіепсі 
оп Ргісіау 
аЙегпооп. Уои сап аізо геріу: Уои Іоо. 
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Нарру оссазіопз апсі сеІеЬгаІіопз 

Нарру ВігіЬсІау 

Нарру/Меггу СЬгізІтаз 

Нарру Уеаг 
Соп§гаІи1аІіопз 

То зотеопе оп Ьіз/Ьег ЬігіЬсіау. Уои сап аізо 
зау Мапу Ьарру геїигпз. 
То зотеопе }изІ Ьеґоге ог оп СЬгізІтаз Оау 
(25 ОесетЬег). 
То зотеопе аі їЬе Ье§іппіп§ оґ їЬе уеаг. 
То зотеопе шЬо Ьаз р з і асЬіеуесі 
зотеіЬіп§, е.§. раззесі 
ап ехат , §оІ а рЬ , еіс. Ме сап аізо зау 
Шеіі сіопе. 

Ехргеззіопз іог зресіаі зііиаііопз 

Ехсизе т е а) То §еІ зотеопе'з аііепііоп, е.§. Ехсизе т е . Із іЬіз уоиг Ьаі? 
b) \УЬеп уои шапі Іо §еІ разі оіЬег реоріе (оп а Ьиз ог іп а 
сґо\усіесі гоот) . 
c) То Іеіі оіЬегз уои аге §оіп§ іо Іеауе їЬе гоот . 

8оггу а) То зау зоггу, е.§. уои зіапсі оп зотеопе'з ґоої. 
Ь) \УЬеп уои \уапІ зотеопе Іо гереаі шЬаІ іЬеу заісі. (\УііЬ 
іЬіз теапіп§, 
їЬе уоісе т и з і гізе аі їЬе епй оґ їЬе \УОГСІ). 

СЬеегз ІІзесІ Іо ехргезз §оосі шізЬез шЬеп уои Ьауе а сігіпк шіЬ 
оіЬег реоріе. 
Іпґогтаїїу іі сап аізо т е а п '§оосіЬуе' апсі 'іЬапк уои'. 

Соосі Іиск То \УІЗЬ зотеопе \УЄ11 Ьеґоге а сііґйсиїї зііиаііоп, е.§. ехат ог 
ІоЬ іпіегуіеш. 

Віезз уои То зотеопе шЬеп іЬеу зпееге. ТЬеу сап геріу: Ніапк уои. 

\І\ІНаї теззаде соиісі уои жгіїе іп а сагсі Іо іЬезе реоріе? 

1. А ґгіепсі. №хІ шеек із 25 ОесетЬег. Нарру СИгі$Іта$ 
2. А ґгіепсі шЬо із 21 Іотогічт . 
3. А ґгіепсі. її \уі11 Ье 1 Іапиагу іп іЬгее сіауз' І іте. 
4. А уегу §оосі ґгіепсі \УЬО Ьаз ^изі раззесі з о т е ітрогіапі ехатз. 
5. А ґгіепсі шЬо із §оіп§ Іо Іаке Ьіз сігіуіпд Іезі іп іЬгее сіауз' І іте. 
6. А ґгіепсі уои \УІ11 УІЗІІ \УЬЄП уои геїигп ґгот уоиг Ьоіісіау, Ьиі уои'ге поі 

зиге шЬеп. 

58 



Сотр іе іе (Ье сопуег5аїіоп$ іп а зиіІаЬІе \л/ау. 

\Л/Ьа1 соиісі уои $ау іп ІЬЄІЄ зііиаїіопз? 

1. Уои аге іп а тееІіп§. Зотеопе епіегз іЬе гоот апсі зауз уои Ьауе ап 
ітрогіапі ІеІерЬопе саіі. \УЬаІ сіо уои зау аз уои 1еауе?Ехсизе т е . I шогії 
Ье 1оп§. 

2. Зотеопе зауз зотеіЬіп§ Іо уои Ьиі уои сіісіп'ї Ьеаг аіі оґ іі. \УЬаІ сіо уои 
зау? 

3. Уои т е ї а пеш Ьизіпезз сііепі ґог іЬе Йгзі І і те 15 тіпиіез а§о, апсі пош уои 
аге 1еауіп§. \УЬаІ сіо уои зау? 

4. Уои аге іп а сготіесі Ьиз. її із уоиг зіор апсі уои шапі Іо §еІ оґґ. \УЬаІ сіо 
уои зау Іо оіЬег раззеп§егз аз уои тоуе разі іЬет? 

5. Уои аге з1ауіп§ ЧУІІЬ з о т е Еп§1ізЬ ґгіепсіз. \УЬаІ сіо уои зау Іо і Ь е т шЬеп 
уои Іеауе іЬе гоот іп іЬе еуепіп§ Іо §о Іо Ьесі? 

6. Уои аге іп іЬе зігееі. А шотап шаїкз разі уои апсі аі іЬе з ате І і те зотеіЬіп§ 
ґаііз оиі оґ Ьег Ьа§. 5Ье Ьаз Ьег Ьаск Іо уои. \УЬаІ сіо уои зау? 

7. А ґгіепсі Іеііз уои іЬеу Ьауе }изІ шоп з о т е топеу. 
8. АпоіЬег ґгіепсі із §оіп§ ґог а р Ь іпіегуіеш іЬіз аЙегпооп. 
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СОІЛЧТШЕ5,1_АІ\ІСиАСЕ5 АІМР РЕОРІ.Е 

ТЬе СОПІІПЄПІ5 

ТНе Сопсіпепи 

|[ 14 ІНМ рОЮІЬІГ ІО іЬо* дії (Ьг 
«пішгіс» (Ьг иогісі оп а ьгшІІ ра̂ і 
V уоиг «.-оипггу і: ікх тсіисіечі. іЬеск 
іп Р.пцІиЬ пате жігЬ уоиг сслсЬсг. 

Реоріе 

поіе 5 
Мозі соипігу афесііуез 
епсі іп (і)ап. 

Мапу соипігу асі^есііуез 
епсі іп ізЬ. 

А ґеш соипігу ас^есііуез 
епсі іп езе. 

асі}ес1іуе 
Сегтап, Мехісап, Іатакап, Киззіап, 
Сапасііап, Аизігаїіап, Вгагіїіап, Е§урІіап, 
Региуіап, Когеап, Аг§епІіпіап 
ВгіІізЬ, Еп§1ізЬ, ІгізЬ, ЗсоІІізЬ, РоїізЬ, 
ЗшесіізЬ, РіппізЬ, 
8рапізЬ, ТигкізЬ 
СЬіпезе, РогІи§иезе, Іарапезе, Уіеіпатезе, 
№ра1езе 

Ехсерііот: РгепсЬ (ґгот Ргапсе), ОиІсЬ (ґгот Ноііапсі), 5\уізз (ґгот 
5\уі1гег1ап(і), Сгеек, Ігаці, ТЬаі, Ісеїапсііс, АгаЬ, Ізгаеіі 
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І_апдиаде5 апсі реоріе 
У/огсіз Гог 1ап§иа§ез аге изиаііу іЬе кате аз іЬе 'реоріе' асі^есііуе: Еп§1ізЬ, 

ГгепсЬ, Іарапезе,ТЬаі, 8рапізЬ, СЬіпезе, ]Чогше§іап (ґгот ЇЯогшау), еіс. 
Ікеге із опе ехсерііоп: АгаЬіс 

1. Іп шКісЬ сопііпепіз аге їНеке ріасез? 
1. Моипі ЕУЄГЄЗІ Азіа 4. \Уо§§а \\го§§а 

2. ТЬе ЗаЬага 5. ТЬе Уо1§а 

3. ТЬе Атагоп 6. Моипі Кііітап^аго 

2. ШіісН соипігіез аге іГіезе? \Л/гіІе ІЬеіг патез 

Вгагії 8раіп Киззіа СЬіпа 

7. ТЬе Міззіззіррі 

8. Моипі РиЦ 

9. Ьаке Тіїісаса 

оп і Ь е т . 
5\\'ес1еп ТЬаіІапсі 

3. \Л/Иеге аге ІІ1Є5Є саріїаі сіїіез? Мгіїе зепіепсез. 

1. Токуо Токуо із іЬе саріїаі оГ Іарап. 6. Уіеппа 
2. К о т е 7. Е<ііпЬиг§Ь 
3. СапЬегга 8. Апкага 
4. Во§оІа 9. Виепоз Аігез 
5. Саіго Ю.Маагіа 

4. Мгіїе сіоімп іп ЕпдІізН. 

1. ТЬе п а т е оґ уоиг соипігу. 
2. ТЬе патез оґ іЬе соипігіез пехі Іо уоиг соипігу. 
3. ТЬе патез оґ апу оіЬег соипігіез шЬісЬ аге ітрогіапі Гог уоиг соипігу іп 

з о т е шау. 
4. ТЬе шогсі Гог уоиг 1ап§иа§е. 
5. ТЬе п а т е Гог реоріе Ггот уоиг соипігу. 
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5. ШЬісН соипігу І5 гіігїегепі? (ТЬіпк оі іНе Іапдиаде$ іЬеу зреак іНеге.) \Л/гііе 
5ЄПІЄПСЄ5. 
1. Еп§1апс1, Сапасіа, Ісеїапсі, Аизігаїіа Іп Еп§1апсі, Сапасіа апсі Аизігаїіа ікеу 

зреак Епдіізк Ьиі іп Ісеїапсі ікеу зреак Ісеїапсііс. 
2. Мехісо, Вгагіі, Зраіп, СЬіІе 
3. Иаіу, Аизігіа, Сегшапу, Зшіїгегіапоі 
4. Могоссо, Едурі, СНіпа, Заисіі АгаЬіа 
5. 5\уі1гег1апс1, Сапасіа, Зсоїіапсі, Ргапсе 

6. \Л/НаІ і$ їЬе ас^есііуе іог іНезе соипігіез? 

1. СиЬа СиЬап 

2. Уіеіпат 6. Сегшапу ІО.Зраіп 14.Сгеесе 

3. Когеа 7. Е§урІ П.Реги 15.Аизігаїіа 

4. Тїіаііапсі 8. Агдепііпа 12.СЬіпа 16. Роіапсі 

5. Ігая 9. Ноііапсі 13. Вгіїаіп 17. Іпсііа 

СОММІЛЧІСАТІСШБ 
ЬеНегз 

Р«я Ьоч 

Ооп'ї £ог§еІ Іо риі а з іатр 
оп їЬе епуеіоре. 
Ооп'ї іогдеї Іо розі їЬе іеііегз. 

.хМгччч 

т і с к п р с 
\ « - і тр 

ІІЛІС 
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ТеїерЬопе апсі (ах 

ЛІІПСфЬіНІС ШОЬІІС рЬоїк ІгсІсірЬопс 
рііипс Ьп* 

Іиап такез а Іоі оґ рЬопе саііз. Не рЬопез Ьіз §іг1 ґгіепсі еуегу сіау. 
ДІЇ 8епІ т е а ґах уезіегсіау. 
\УЬаІ І8 уоиг рЬопе/ґах питЬег? 
330718 (= сіоиЬІе іЬгее оЬ ЗЄУЄП опе еі§Ьі) 

А ІурісаІ рЬопе сопуегзаііоп 
51ІЕ: Т\го іЬгее ґоиг 8Іх ҐІУЄ О Ь . 

ШСК: Неііо. Іі'з №ск Ьеге. Сап I 8реак Іо ІоЬп, ріеазе. 
81ІЕ: І ' т зоггу, Ье ізп'ї Ьеге аі іЬе т о т е п і . Сап І Іаке а тезза^е? 
№СК: ТЬапкз. СоиШ уои }изІ Іеіі Ь і т №ск саііесі. ГИ саіі Ьаск Іаіег. 
ЗИБ: ОК. ГИ іеіі Ь і т . СоосіЬуе. 
ИІСК: Вуе. 

Е-таіІ 

сотриісг ксуЬоа̂  іі.чк 

Аппе §еІз а Іоі оґ е-таііз ґгот Уогк. 
УУЬаІ із уоиг е-таі і асШгезз? 
Мо11Йапсіег8@сир.сат.ас.ик (= Моїі Ріапсіегз аі С-ІІ-Р сіоі С-А-М сіоі А-С 
гіоі Ч-К 
Науе уои §ОІ апу оґ іЬе іЬіп§з оп іЬе оррозіїе ра§е? Маке а Іізі. 
апшегркопе 
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^Ь І І лге (Не імтсч а( іЬпс іНіп^ч.' 

С о т р і е і е ІНІ5 рНопе сопуегзаііоп. 

ЗАЬЬУ: 333091 
МЕЕИА: Неііо Меепа Ьеге. Сап І Іо Ашаї, ріеазе. 
ЗАЬЬУ: І ' т Ье'з аі \уогк їЬе т о т е п і . 

Сап І а те88а§е? 
МЕЕИА: ІІ8 аіі гі§Ьі. ПІ ЬаскІаіег. 
ЗАЬЬУ: ОК, іЬеп. Вуе. 
МЕЕИА: Вуе. 

\Л/гіІе сіошп ІИЄБЄ питЬегБ апсі ас№ге$5Е5 (Неп геасі і Н е т аіоисі. 

1. Т\УО ІеІерЬопе ог ґах пишЬегз іЬаІ аге ітрогіапі Іо уои. 
2. ТУ/О е-таі і асі(іге88е8 іЬаІ аге ітрогіапі Іо уои. 
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АП5ЖЄГіГіЄ5Є ЦиЄ5ІІОП5. 
1. \УЬісЬ І8 ̂ иіске8^ - а рЬопе саіі, а ґах, ап е-таі і ог а Іеііег? арНопе саіі 
2. \УЬісЬ І8 сЬеарезІ - а рЬопе саіі, а ґах, ап е-таі і ог а Іеііег? 
3. Науе уои 8еп1 аіі оГ іЬезе - аіеііег, а ґах апсі ап е-таі і ? Науе уои гесеіуесі 

аіі оґ іЬет? 
4. \¥ЬісЬ із уоиг ґауоигіїе шау оґ соттипісаІіп§ \уііЬ а ґгіепсі? 
5. \УЬісЬ І8 уоиг ґауоигіїе шау оґЬизіпезв соттипісаііоп? 

5НОР5А^5НОРРІІ\ІС 

\УЬеге'8 іЬе вЬор а88І8ІапІ? (= регзоп шЬо шогкв іп а яЬор; аізо саііесі заіез 
аззізіапі) 
'ГЬе зЬоез шеге іп іЬе «Ьор шіпсіош. (= іЬе \\'іпсіо\\' аі іЬе ґгопі оґ іЬе зЬор) 
\Уе \УЄПІ Іо іЬе пеш 8Ьорріп§ сепіге. (= а ріасе шііЬ т а п у вЬорз, оиїїісіе ог 
ІПСІООГ8) 
І ;и8І шепі ХУІПСІОШ 8Ьорріп§. (= 1оокіп§ гоипсі іЬе хЬорх шііЬоиІ Ьиуіп§ 
апуіЬіп§) 
Оісі уои т а к е а «Ьорріп§ ІІ8І? (= а ІІ8І оґ іЬіп§8 Іо Ьиу) 
І \УЄПІ 8Ьорріп§ уезіегсіау. (= І Ьои§Ьі іЬіп§8, е.§. сІоіЬез, СО<>, а ргезепі ґог 
т у 8І8ІЄГ) 
І сіісі ІЬе зЬорріп§ уезіегсіау. (= І Ьои§Ьі ґоосі апсі іЬіп§8 ґог іЬе Ьоике) 
Уои Ьауе Іо «Ьор агоипсі ґог іЬе Ьезі ргісез. (= §о Іо сІііТегепІ зЬорз Іо Ьпсі 
іЬе Ьезі ргісе) 

Турех оґ їЬор апсі шНаІ іНеу 5ЄІІ 

пате о/$кор шкаі ікеу &ЄІІ 
сіерагітепі а ітозі еуегуіЬіп§ (ґигпііиге, сІоіЬез, еіесігісаі аррііапсез, 
8Іоге е.§. ТУ апсі шазЬіп^ тасЬіпе, Іоуз, е.§. сіоїк, §ате8, 

]е\уе11егу, е.§. гіп§8, еаггіп§8) 
т о з і іЬіп§8, Ьиі езресіаііу ґоосі апсі ЬоизеЬоІсІ §оосІ8, е.§. 

чирегпіагкеї с1еапіп§ ргосіисі» апсі кіїсЬеп ециіртепі, еіс. Іп 8оте, 
уои Ьиу т е а і аі а т е а і соипіег апсі ГІЙЬ аі а ЬзЬ соипіег. 
(= ріасе шЬеге реоріе ЗЄГУЄ уои) 
пешзрарегз, сі^агеїіев, віаііопегу, е.§. шгі1іп§ рарег, 

ПЄЛ¥8а§ЄПІ('8) епуеіорев 
ЬиІсЬег(с8) т е а і 
сЬетІ8І('«) тесіісіпе, ЬаЬу ргосіисіз, яЬатроо, 8оар, ІооїЬразІе, еіс. 
оЯ-Іісепсе 8ресіа1і8І зЬор ґог \уіпе, Ьеег апсі 80Й сігіпкз 
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Іп а СІОІЬЄБ зНор 
А55І5ТАОТ: 
СШТОМЕК: 

А55І8ТАЇч[Т: 
СШТОМЕК: 

А55І5ТАЇчГГ: 
СШТОМЕК: 
СІІ5ТОМЕК 
сштомек 
АЗЗІЗТАИТ: 
СШТОМЕК: 

Сап І Ьеір уои? 
Уе8.1'ш 1оокіп§ ґог (= І \уапі) а Ьіие р т р е г . ог 
N0, Ґ т ^изі 1оокіп§, іЬапкз. (= І сіоп'ї пеесі Ьеір) ог 
І ' т Ьеіп§ зегуесі, іЬапкз. (= апоіЬег аззізіапі І8 аігеасіу 
8ЄГУІп§/Ье1ріп§ т е ) 
\¥ЬаІ зіге аге уои? (е.§. 1аг§е? зтаїї? тесііит? 14? 16?) 
МЬеге'з їЬе сЬап§іп§ гоот? (= їЬе гоот \уЬеге уои Ігу оп 
сІоіЬез) 
Й11іп§ гоот? 
И 8 СІО\УП іЬеге оп їЬе гі§Ьі. 
Уев, Г11 Іаке іЬів опе/іЬезе. (= Уев, І \уапІ Іо Ьиу іЬі8 опе/ 
іЬезе.) 
N0,1'и Іеауе іі іЬапк$. (= N0,1 сіоп'ї у/апі іо Ьиу іІ/іЬет.) 
Ехсизе т е . ШЬеге (Іо І рау ґог іЬезе? 
ОУЄГ аі їЬе са«Ь <1е$к (аЬо ІіИ). 
Апсі сап І рау Ьу сгесііі сапі? 

№НаІ 'депегаГ жогсі оп їЬе оррозіїе раде сІе5сгіЬе5 еасЬ дгоир оі іІет$ 
ЬеІож. 
1 е.§. ІатЬ, Ьееґ, рогк 
2 е.£. зЬоез, Ігоизегз, ^аскеї 
3 е.§. роїаіоез, Ьеапз, опіопз 
4 е.§. зоґа, агтсЬаіг, ІаЬіе 
5 е.§. Іеіеуівіоп, шазЬіп^ тасЬіпе, ґоосі ргосеззог 
6 е.§. гіп§, еаггіп§8, пескіасе 
7 е.§. ІесИу Ьеаг, ріазііс §ип, Ье§о 
8 е.§. УУТІІІП§ рарег, епуеіорев 
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ШЬеге \лгоиІ<1 уои Ьиу їЬезе іЬіпдз? СЬООІЄ {гот їЬе зЬорз Ьеіож. 

ЬиґсЬег пе\уза§епІ сЬетізґ зирегтагкеї сіерагітепі зґоге 

\Л/гіІе сіошп ІУЛ/О т о г е іНіпдз уои соиИ Ьиу іп еасЬ зЬор. 

\Л/ЬаІ шогсі ог рЬгазе І5 Ьеіпд гіейпед іп іЬезе зепіепсез? 

1. А зЬор шЬеге уои Ьиу теаі . 
2. А ріасе шііЬ т а п у зЬорз, еііЬег оиґзісіе ог іпскюгз. 
3. А регзоп \УЬО шогкз іп а зЬор. 
4. ТЬе ріасе шЬеге уои сап Ігу оп сІоґЬез іп а зЬор. 
5. ТЬе ріасе \уЬеге уои рау ґог гіііп§з іп а зЬор. 
6. То Іоок гоипсі їЬе зЬорз шііЬоиґ р1аппіп§ Іо Ьиу апуґЬіп§. 
7. А зЬор шЬеге уои Ьиу шіпе, Ьеег апсі зоЙ: сігіпкз. 
8. А зЬор шЬеге уои Ьиу тесіісіпез, ЬаЬу ргосіисґз, зЬатроо, еіс. 

Сотріе іе їЬіз зНорріпд сііаіодие шііЬ а зиіІаЬІе жогсі ог рЬга$е. 

А88І8ТАИТ А: Сап І Ьеір уои? 
СШТОМЕК: ¥ез, І ' т (1) а Ьіоизе ііке іЬіз, Ьиі іп Ьіие. 
А88І8ТАОТ А: І зее. Апа шЬаІ (2) аге уои? 
СШТОМЕК: Ег, 12 изиаііу. 

ОК, 1*11 ^изі §о апсі зее іґ ше'уе §оІ апу. 
А88І8ТАИТ А: Ріпе. 
СШТОМЕК: Сап І Ьеір уои? 
А88І8ТА№Г В: N0, іі'з ОК, І ' т (3) .' Лапкз. 
СШТОМЕК: Неге ше аге. ТЬе іазі опе іп зґоск. 
А88I8ТАNТ А: Сгеаґ. Сап І Ігу іґ оп? 
СШТОМЕК: ¥ез, оґ соигзе. ТЬе (4) із ОУЄГ ґЬеге, 
А88І5ТАМТА: [раизе] 

Нош шаз іі? 
СШТОМЕК: УеаЬ, Йпе. І'П (5) 
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