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І Л Ч І Т 1 

М Е С О їм РОК 5РОКТ 
1. Вивчіть слова та словосполучення: 

Техі А 

а т ш е т е п і 
Іо саггу оп гехеагсЬ \люгк 
СІІІ2ЄП 

сіуііігесі зосіеіу 
Іо сотЬаї іЬе ргетаїиге а§іп§ 
І о сіесогаїе ЛУІІЬ 

сіеуеіортепі: оґ рЬузісаІ есіисаііоп 
апсі зрогі 
Іо §о іп іог (Іо іаке ир, Іо еп§а§е іп) 
зрогі 
§оуегптепІ 
іпсіерепсіепі Іікгаіпе 
Іо кеер Ги 
Іо тоиШ (Ье сЬагасІег 
паїигаї сопсііііопз 
оиісіоог апсі іпсіоог 
роок 
Іо оуегсоте сііЯїсику 
Іо рау §геаї айепііоп Іо 
рЬузісаІ регіесііоп 
ргорег іоосі 
8Ігоп§ 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 

8шіттіп§ 

а^иа^іс зрогіз 
агсЬегу 
саІізіЬепісз (гЬуїЬтіс ^утпазіісз) 
сапоеіпд 
с1ітЬіп§ 
сус1іп§ 
сго88 соипігу гасе 
едиезігіап зрогі 
Гепсіп§ 
ЬигсШп§ 

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 іипіріп^ 
1оп§ сіізіапсе гасе 
тісісіїе сіізіапсе гасе 
тоипІаіпеегіп§ 
роїе уаиіі 
рошег 1іЙіп§ 
геїау гасе 
ГО\УІП£ 

заі1іп§ 
зЬої ри11іп§ 
зргіпі 
зіееріе сЬазе 
їЬгошп§ (сіізсиз, Ьаттег, іауеііп) 
Ігаск апсі йеШ (аіЬіеІісз) 
Ігіріе іитр (Ьор, зіер, }итр) 
дуаіег зкііп§ 
\уеі§ЬіііШп§ 
уасЬііп§ 

- 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. Прочитайте текст і перекладіть його. 

ШЕ С О ІМ РОК 5РОКТ 
Еуегу сіуііігесі зосіеіу, іЬе §оуегптепї оґ апу соипігу рауз §геаІ аііепііоп Іо 

іЬе сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі. її І8 уегу ітрогіапі іо Ьауе оиг 
СІІІ2ЄП8 ЗІГОП§ апсі ЬеаІіЬу, Ьеіп§ аЬІе Іо оуегсоте еуегу сііШсиІІу іп ЬиіІсііп§ 
ап іпсіерепсіепі: Іікгаіпе \\Ьеге ап іпсііуісіиаі сіеуеіорз Ьіз (Ьегз) зрігіїиаі апсі 
іпіеііесіиаі Ііґе. 

ТЬеге аге аі ргезепі тапу зіасііитз, оиісіоог апсі іпсіоог з\уіттіп£ рооІ8, 
уоІІеуЬаІІ апсі ЬазкеїЬаІІ соигіз іп Іікгаіпе \\гЬеге ІІіе сотреііііопз оґ сііЯегепІ 
ІЄУЄІ Іаке ріасе. 

ТЬеге із іЬе №ііопа1 ІМуегзіїу оґ РЬузісаІ Есіисаііоп апсі Зрогі апсі іЬеге 
аге аізо З ІП8ІІШІЄ8 оґ РЬузісаІ Сиііиге, 14 сіерагітепіз оґ рЬузісаІ сиііиге апсі 
тапу зрогіз со11е§ез \\гЬеге Ьоуз ап<і §ігіз сап тоиісі іЬеіг сЬагасІег апсі саггу 
оп гезеагсЬ \уогк. 

ТЬе ІІкгаіпіап Соуегптепі сіесогаїесі тапу оґ оиг аіЬіеІез шііЬ огсіегз апсі 
тесіаіз оґ оиг соипігу. 

ТЬеге аге зріепсіісі паїигаі сопсііііопз іп Іікгаіпе \УЬІСЬ таке іі роззіЬіе 
Іо сиіііуаіе ОУЄГ 80 зрогіз іпсіисііпд Ігаск апсі Ііеісі (зргіпі, тісісіїе сіізіапсе 
гасе, іоп§ сіізіапсе гасе, зІееріе-сЬазе, геіау гасе, сгозз-соипігу гасе, Ьигсіїіпд, 

б 



тагаїЬоп; Ьі§Ь іитріп§, Ігіріе ;итр (Ьор, зіер апсі )итр), роїе уаиіі, 
ІЬГО\УІП§ (сіізсиз, Ьагптег, зауеііп), зЬої ри11іп§); уагіоиз зрогіз §атез: 
уоІІеуЬаІІ, ІооїЬаІІ (зоссег), ЬапсіЬаІІ, Іеппіз (іашп апсі ІаЬІе); шіпіег зрогіз, 
а^иа^іс зрогіз (зшіттіп§, <ІІУІП§, заіііпд, гошп§, ипсіетаїег огіепІеегіп§, 
зупсЬгопігесІ з\уіттіп§, сапоеіпд, уасЬііп§, шаІег-зкііп§), тоипІаіпеегіп§, 
с1ітЬіп§, Іоигізт, Ьохіп§, \\тезі1іп§, а гт \угезі1іп§, ро\уег 1іНіп§, \уеі§Ьі1іЙіп§, 
ЬосІуЬиіісІіп ,̂ ІитЬ1іп§ (асгоЬаІісз), агіізііс §утпаз1ісз, саІізіЬепісз (гЬуїЬтіс 
§утпазІісз), агсЬегу, ґепсіп§, зЬооІіп§, ециезігіап зрогіз. 

І і7 уои шапі Іо кеер Ні, уои тизі §о іп £ог аі Іеазі опе оґ іЬезе кіпсіз оґ 
зрогіз. Іп тпіег уои сап §о іп ґог шіпіег зрогіз (зкііп§, ґгее-зіуіе зкііп§, 
8по\уЬоагс1іп§, зкаІіп§, ісе Ьоскеу). 

ТЬоизапсіз оґ сЬіїсігеп апсі асіиііз, зсЬооїсЬіїсІгеп, зіисіепіз, шогкегз, 
ІеасЬегз, еп§іпеегз, шесіісаі оіНсегз, тіїііагу теп аге тетЬегз оґ сііґґегепі 
зрогіз сІиЬз апсі зосіеііез. ТЬеу рагіісіраіе іп сііЯегепІ сошреііііопз іп огсіег Іо 
Ье зІгоп§ апсі ЬеаііЬу, Іо кеер Ні. Виї іп огсіег Іо кеер Ні іі'з песеззагу Іо Ьауе 
а ргорег Нюсі, з1ееріп§ апсі тесіісаі саге. 

РЬузісаІ сиііиге апсі зрогі аге аітесі аі іЬе рЬузісаІ рег£есІіоп оґ еуегу 
уоип§ регзоп. N0116 оґ іЬе геіі§іоиз, паїіопаі Ьоіісіауз оґ оиг апсезіогз сіісі 
шііЬоиІ §атез, сіапсез оґ атизетепіз. А регзоп сап ітргоуе опе'з рЬузісаІ 
Ніпезз опіу аз а т е т Ь е г оґ іЬе соттипііу апсі согпЬаІ іЬе ргетаїиге а§іп§ 
апсі Ьуросіупатізт. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \¥ЬісЬ кіпсі оґ зрогі сіо уои §о іп ґог? 
2. Нош тапу іпзіііиіез аге іЬеге іп Іікгаіпе? 
3. МЬісЬ кіпсіз оґ зрогіз сіо уои §о іп зиттег? 
4. \УЬісЬ тосіегп зрогіз сіо уои кпош? 
5. ІУЬісЬ тосіегп зрогіз аге сиіііуаіесі іп оиг ІІпіуегзіїу? 
6. \УЬісЬ із уоиг ґауоигіїе кіпсі оґ зрогі? 
7. УЛіаІ тизі уои сіо іп огсіег Іо Ье зІгоп§ апсі ЬеаІіЬу? 
8. \УЬо із уоиг соасЬ? 
9. Нош сап уои ітргоуе уоиг рЬузісаІ Ніпезз? 
10. \УЬаІ із уоиг зрогіз циаіійсаііоп? 
11. \УЬеге сіо уои Ігаіп? 
12.\УЬаІ із іЬе а іт оґ рЬузісаІ сиііиге? 
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... готп% .../епсіп% 

... ікготп%]ауеІіп ... геїау гасе 

... роїе уаик ... \\>ге$іІіп£ 

... кипііев 

5. Назвіть англійською мовою подані нижче види спорту. 

1. ОГ 8 

2- У 
3 . I 
4 . с 
5 . 1 

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

8РОКТ8 ТЕАМ ПТОІУЮЦАЬ СОМВАТІУЕ ШБООК о ш т ю о к 

Ки§Ьу 

Кеіау гасе 

Іитріп§ 

Репсіпд 

8кііп§ 

Вохіп§ 

Сгіскеї 

8оссег 

7. Завершіть речення використовуючи запропоновані слова та 
словосполучення. 

саріаіп соасЬ сігау/ 
£оо(Ьа11 §гоип<1 (ріїсЬ) £оо(Ьа11ег £ои1з 
§оа1 кіск-ойГ 1еа§ие 
ГЄҐЄГЄЄ 8СОГЄ 80ССЄГ 

£аіг 
£гее (оґ репаі(у) кіск 
орропеп(з 

1. \\Тіа( Еигореапз саіі "£оо(Ьа11", Атегісапз саіі. 
2. \УЬеп уои ріау іп а £оо(Ьа11 (еат уои аге а 
3. ТЬе §атез Іаке ріасе оп а . 
4. ТЬе Іеасіег о£ (Ье іеат із (Ье . 
5. ТЬе т а п іп (Ье І8 (Ье §оа1-кеерег. 
6. ТЬе Ье§іппіп§ о£ [Ье та(сЬ із (Ье . 
7. Бигіп§ (Ье таїсЬ еасЬ Іеат їгіез Іо . аз тапу доаіз а8 роззіЬІе. 
8. \УЬеп (Ье їеатз Ьауе зсогесі (Не вате питЬег о£ §оа1з \уе зау іі'з а 

9. ТЬе ріауегз о£ (Ье оіЬег Іеат аге (Ье . 
10. ТЬе т а п шЬо еп£огсез (Ье гиіез сіигіп^іЬе §ате І8 (Ье 
11. Ріауіп§ соггес(1у із саііесі ріау. 
12.1Іп£аіг тоуез аге саііесі . 
13. \УЬеп а ріауег Ьгеакз (Ье гиіез (Ье о(Ьег (еат т а у §е( а. 
14. А £есІега(іоп о£ £оо(Ьа11 сІиЬз із саііесі а £оо(Ьа11 
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8. Підберіть українські еквіваленти. 

1. £еПСІП§ 
2. геїау гасе 
3. ОТЄЗІІІП§ 
4. соасЬ 
5. іо рау §геаі аііепііоп іо 
6. агсЬегу 
7. с1ітЬіп§ 
8. ІитЬ1іп§ 
9. ігаск апсі йеісі 
10. іо кеер опезе1£ Гіі 
11. тіїііагу тап 
12.\уеі§Ьі1іШп§ 
13. іо тоиШ 
14. іо іаке рагі 
15. іо оуегсоте сІіШсиїііез 

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

9. Підберіть відповідне тлумачення до слів і словосполучень. 

1. £ооіЬа11 

2. £епсіп§ 
3. шгезіїіпд 

4. сІітЬег 

5. оиісіоог §ате8 

6. Іашп іеппіз 

7 . 8СОГЄ 

8. кіск-оЯГ 

9. іо рагіісіраіе 

10. гасе 

a) а сотреііііоп Ьеішееп сагз, реоріе, еіс. іо 8ее шЬісЬ 
із іЬе іазіезі; 

b) іЬе зіагі о£ іЬе §ате о£ £ооіЬа11; 
c) іЬе зрогі о£ й§Ьііп§ \УІіЬ ЗШОГСІЗ; 
(1) Ьаррепіп§, (іопе, оґ икесі іп іііе ореп аіг (поі 

ЬиіМіп§); 
е) іЬе питЬег о£ роіпіз, §оа1з, еіс іЬаі зотеЬосІу §еіз іп 

а §ате, сотреііііоп; 
£) а регзоп \\'Ьо сіітЬз тоипіаіпз оґ госкз аз а зрогі; 
§) а зрогі іп шЬісЬ ішо реоріе Б§Ь.і апсі ігу іо іЬгош еасЬ 

оіЬег іо іЬе §гоипсі; 
Ь) а §ате іЬаі із ріауесі Ьу ішо іеатз о£ ЄІЄУЄП ріауегз 

шйо ігу іо кіск а гоипсі Ьаіі іпіо а §оаі; 
і) а §ате £ог ішо ріауегз \\'Ьо Ьіі а Ьаіі іо еасЬ оіЬег 

ОУЄГ пеіз шііЬ гаскеіз; 
іо іаке рагі. 
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10. Прочитайте та виконайте вправи. 

ІдакеїЬаІІ 

іешш 

ГооіЬаІІ 

іаЬІс (синії 

Ециіргпепі (= вдНаї уои пеесі іо ріау іНе датез) 

Рог тозі Ьаіі §атез уои пеесі Ьооіз оґ ігаіпіп§ зЬоез, (аізо Ігаіпегз іпГтІ). 
Уои пее<1 а гаскеі Гог іеппіз, а Ьаі Гог ЬазеЬаІІ/іаЬІе іеппіз: а зііск Гог Ьоскеу; 
апсі сІиЬз Гог §о1Г. 

Іп іеппіз апсі уоІІеуЬаІІ іЬеге із а пеі асгозз іЬе тісШІе оГіЬе соигі. ІЬеге із 
аізо а пеі агоипсі еасЬ §оаі іп ГооіЬаІІ. 

ТНіпдї уои сап сіо шііЬ а Ьаіі 

і Ь го« « її рди к Ьі е к саГск н к і с к « 

РІасе5апсІ реоріе 

Ріасез 
ТЬе р1ауіп§ агеа Гог ГооіЬаІІ апсі ги§Ьу із саііесі а ріїсЬ. Агоипсі іЬе ріісЬ 

іЬеге із ап агеа Гог зресІаІогз/іЬе сгошсі (= реоріе \\'Ьо шаісЬ іЬе §ате). ТЬе 
іоіаі агеа із іЬе зіасііит. ТЬе р1ауіп§ агеа Гог іеппіз, уоІІеуЬаІІ апсі ЬазкеіЬаІІ 
із а соигі; Гог доІГ іі із а соигзе. 

Офісіаїв 
РооіЬаІІ апсі гидЬу Ьауе а геґегее; іеппіз апсі ЬазеЬаІІ Ьауе ап ишріге. Іп 

ГооіЬаІІ іЬе геГегее изез а шЬізІІе іо сопігої іЬе §ате. 

\Л/іппіпд апсі Іозіпд 

8раіп Ьеаі Зшіїгегіапсі 3-2. (= Зшіігегіапсі Іозі Іо Зраіп 3-2) Іп оіЬег шогсіз: 
5раіп луоп іЬе таісЬ. (= Зшіігегіапсі Іозі іЬе таісЬ) 5раіп шеге іЬе шіппегз. 
(= 5\уіігегіапс1 шеге іЬе іозегз). ІГ і\\го іеатз/ріауегз Ьауе іЬе зате зсоге (= 
питЬег оГ доаіз оґ роіпіз) аі Гиіі-Ііте (= іЬе епсі оГ іЬе §ате), іі із а сігаш. 
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\¥е сап аізо изе сігаш АЗ а УЄГЬ, е.§. \Уе сіге\у 2-2. \ЛгЬеп а §ате із іп рго§гезз, 
ше изе Іеасі Іо сІезсгіЬе іЬе розіїіоп оґ іЬе Іеатз оґ ріауег \уііЬ іЬе тоз і §оа1з/ 
роіпіз, апсі Іаіезі іо сіезсгіЬе іЬе зсоге: Аі Ьа1£-ііте, Вгагії аге 1еас1іп§ СЬіІе 
2-1. (= [Ье Іаіезі зсоге із 2-1 Іо Вгагії). 

11. Заповніть таблицю. 

Ігфпіііге Разі іепзе Разі рагіісіріе 
Іозе 
Ьеаі 
саІсЬ 
с!га\\' 
шіп 

12. Запишіть відповідні види спорту. 

1. РІУЄ §атез \УЬЄҐЄ уои сап Ьіі іЬе Ьаіі (шііЬ уагіоиз кіпсіз о£ ес]иіртепІ). 
2. Роиг §атез шЬеге уои сап разз іЬе Ьаіі (шііЬ Ьапсіз оґ £ееі). 
3. ТЬгее §атез шЬеге уои сап саІсЬ іЬе Ьаіі. 
4. Т\\'о §атез шЬеге уои сап кіск іЬе Ьаіі. 
5. Опе §ате шЬеге уои сап Ьеасі іЬе Ьаіі. 

13. Завершіть речення. 

1. І іЬіпк іЬе Йпаї у/аз 3 -1. 
2. ТЬе СгесЬ КериЬІіс Ноііапсі 2-1, зо іЬеу аге іп іЬе зегпі-йпаї. 
3. Вауегп МипісЬ 1-1 шііЬ АС Мііап Іазі пі§Ьі. 
4. ТЬе Магасапа іп Вгагії із іЬе Ьі§§езІ іп іЬе шогісі. її Ьоісіз ОУЄГ 

100,000 реоріе. 
5. Мапу о£ іЬе гап опіо іЬе ріїсЬ аЙег іЬе §ате. 
6. Рагіз 51 Сегтаіп шііі ріау іЬе о£ іЬе §ате Ьеішееп Вагсеїопа 

апсі Кота. 
7. Ипііесі зсогесі Ьгзі апсі іЬеу аге зіШ 1-0 шііЬ ЙУЄ тіпиіез Іо §о 

ипііі Ьа1£-ііте. 
8. АЛТіЬ 20 тіпиіез іо §о, іЬе зсоге \\'е Ьауе із 2-1 Іо Кеаі 

Масігісі. 

14. Заповніть таблицю поданими словами. 

І'ооїЬаІІ гаскеі соигзе рііск іеппіз Ьооіз 
ЯоК пеі соигі сІиЬз ігаіпіщ зкоез шкізіїе 
ігаск зііск 
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8рогІ Ріасе Е^иіртеп^ 
ҐооїЬаІІ 

15. Де займаються цими видами спорту? 

1. ҐооїЬаІІ а соигі 
2. 8шіттіп£ а соигзе 
3. §о1ґ а соигі 
4. аіЬІеІісз а рооі 
5. Іеппіз а соигі 
6. уоІІеуЬаІІ а ріїсЬ 
7. ЬазкеїЬаІІ а сігсиіі 
8. Ьохіп§ а гіпк 
9 . З Ь О О І І П § а Ігаск 
10.зка1іп§ а Ігаск/соигзе 
11. саг гасіп§ а гап§е 
12.Ьогзе гасе а гіп§ 

16. Здогадайтеся, який вид спорту тут описується? 

1. іЬе зрогі оґ й§Ьііп§ шііЬ йзіз; 
2. (Не зрогі оґ гісІіп§ іп а зтаїї Ьоаі шііЬ заііз; 
3. іЬе зрогі оґ опе шЬо зшітз; 
4. іЬе зрогі оґ ріауіпд а Іуре оґ ґооїЬаІІ шііЬ ап оуаі Ьаіі; 
5. а §ате ґог іл\го реоріе шЬо изе гаскеїз, а зтаїї зоЙ Ьаіі апсі а Іош пеі. 

17. ЯКИЙ спортивний інвентар використовується у цих видах спорту? 

а) а Ьаі Ь) а ріесе с) а пеі сі) а гаскеі е) а риск ґ) а зііск §) §1ОУЄЗ 

1. \Уе изе Іо ріау ЬазеЬаІІ, ісе Ьоскеу апсі Іо сіо Ьохіп§. 
2. \Уе изе Іо ріау уоІІеуЬаІІ апсі Іеппіз. 
3. изе Іо ріау Іеппіз. 
4. \¥е изе Іо ріау ісе Ьоскеу. 
5. Ше изе Іо ріау сЬезз апсі <ігаи§Ьіз. 
6. \Уе изе Іо ріау Ьоскеу. 
7. \¥е изе Іо ріау сгіскеї апсі ЬазеЬаІІ. 
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18. Прочитайте діалог і відтворіть його. 

5РОРТ5 А Ш САМЕ5 РОРІЯАК Ш ЕІ\ІСЇІА№ 
— \УЬа1; шоиМ уои зау аге іЬе тоз і рориіаг §атез іп Еп§1апсІ іосіау? 
— \¥е11,1 зиррозе ґооїЬаІІ апсі сгіскеї. 
— \УЬаі аге іЬе оіЬег оиісіоог §атез? 
— ОЬ, іЬеге із Іеппіз, Ьоскеу, §о1ґ, апсі зо оп. Теппіз із ріауесі аіі іЬе уеаг 
гоипсі - оп Ьагсі соигіз оґ §газз соигіз іп з и т т е г апсі оп Ьагсі оґ СОУЄГЄСІ 

соигіз іп шіпіег. 
— \УЬаІ аЬоиІ Ьогзе-гасіп§? 
— І зЬоиісі зау іЬаі із опе оґ іЬе тоз і рориіаг зрогіз іп Сгеаі Вгіїаіп. ТЬеп 
іЬеге аге, оґ соигзе, гиппіп§, з\\гіттіп§ апсі Ьохіп§. 
— І'уе Ьееп Іо1(і іЬаі іЬеге аге по шіпіег зрогіз іп Еп§1апсІ. 
— \Уе11, уои зее, іЬе ЕпдіізЬ шіпіег ізпі уегу ЗЄУЄГЄ аз а гиіе, апсі ШЕ сіогії 
оІЇеп Ьауе іЬе сЬапсе оґ зкііп§, зка1іп§ оґ ІоЬо§§апіп§, Ьиі шіпіег із іЬе §геаі 
і і т е ґог Ьипііп§. 
— \УЬаІ аЬоиі іпсіоог §атез? 
— Шеіі, іЬеге із сЬезз, Ьііііагсіз, сагсіз, ІаЬіе Іеппіз ... Ву іЬе шау, сіо уои ріау 
ЬШіагсіз? 
— \¥е1і, І сіо, Ьиі оґ соигзе, І ' т поі а ргоґеззіопаї оґ а сЬатріоп, }изІ ап 
огсііпагу атаїеиг, апсі поі а уегу §оос! опе аі іЬаі. 

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

А§геетепІ Оіза§геетепІ 
Іі'з соттоп кпошіей^е ікаі... І (іоп'ї ікіпк зо... 
Аз/аг аз І сап зее ... І зкоиШп'і зау зо ... 
Іп ту оріпіоп ... Оп іке сопігагу ... 
То ту тіпй ... N01 іп іке Іеазі... 
ІзкоиШ зау зо ... І сап'і а%гее тік ікіз ... 
І/иІІу а$гее тік уои ... Ш/огІипаіеІу ... 

1. Бо уои еп)оу зрогі? О о уои апсі оіЬег тетЬегз оґ уоиг ґатіїу (геіаііуез оґ 
ґгіепсіз) §о іп ґог зрогіз? \УЬаІ кіпсі? 

2. Мозі реоріе ипсіегзіапсі іЬе ітрогіапсе оґ зрогіз іп реоріе'з Ііґе Ьиі поі аіі 
реоріе до іп ґог зрогіз. Сап уои ехріаіп \уЬу? 

3. \УЬаІ із уоиг ґауоигіїе іпсіоог §ате? 
4. \УЬаі із уоиг ґауоигіїе оиісіоог §ате? 
5. Бо уои аішауз Іаке рагі іп зрогі сопіезіз? 
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6. Аге уои а §оосІ зшіттег (зкаїег, Іеппіз ріауег, ҐооїЬаІІ ріауег, сусіізі)? 
7. \УЬаІ зиттег зрогіз сіо уои кпо\у? 
8. \\ТіаІ шіпіег зрогіз сіо уои кпст? 
9. Науе уои ЄУЄГ \УОП іЬе йгзі ргіге аі іЬе сотреііііопз іп шЬісЬ уои 

рагіісіраіесі? 
10. Бо уои зрепсі уоиг ґгее І іте аі іЬе зіасііит? 

1. ВИВЧІТЬ слова і словосполучення: 

• ЬІЄ88ІП§ 
• сіізеаве апсі раіп 
• „А зоипсі тіпсі іп а зоипсі Ьосіу" 
• тепіаііу 
• ііуеіу 
• §геа1уагіе1у 
• ґасііі1іе8 
• ІоисЬ 
• Соосі ЛЛ̂Ш Сатез 
• зрогі сігсіе 
• ІоЬо§§апіп§ 
• ЬипІіп§ 
• зпоокег 
• іп іЬе ґауоиг оґ 
• 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 А № С А М Е 5 
Соосі ЬеаІіЬ із а §геаІ Ь1ез8іп§. Еуегуопе зЬоиіс! сіо аіі Ье сап Іо зіау ЬеаііЬу. 

Веіп§ іп §оосі ЬеаІіЬ теап8 Ьауіп§ ЬоіЬ Ьосіу апсі тіпсі іп §оосі шогкіп§ огсіег 
ґгее ґгот сіізеаве апсі раіп. Аз іЬеу зау, „А зоипсі тіпсі іп а зоипсі Ьосіу". 

А11 зогіз оґ рЬузісаІ ехегсізез аге уегу Ьеірґиі Іо таке оиг Ьосііез зІгоп§ аз 
шеіі аз Іо кеер из шеіі тепіаііу. 8о іґ ше \уапІ Іо кеер оигзеіуез йі, \уе Ьауе Іо 
§о іп ґог зрогіз оґ §атез. Реоріе ріау §атез — іп зоте §атез еасЬ регзоп І8 
ґог Ьітзеїґ, іп оіЬегз іЬеге аге Іеатз. 8оте §атез аге диіеі, оіЬегз аге уегу 
Ііуеіу. Еуегу §ате Ьаз ііз о т і гиіез. \Уіппіп§ апсі 1озіп§ аге аішауз 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 зкііі аге ойеп саііесі зрогіз. РооіЬаІІ (зоссег), іеппіз, 
Ьоскеу, ЬазкеіЬаІІ, ґог іпзіапсе, аге зрогіз. \Уе кпош апсі т а у до іп ґог а §геаі 
уагіеіу оґ зрогіз апсі датез. Боте кіпсіз оґ зрогіз пеесі зітріе едиіртепіз апсі 
ґасіііііез, оіЬег — гаіЬег сотріех опез. Рігзі іоисЬ іо зрогіз апсі §атез \те 
таке іп сЬіісіЬоосі. Ьаіег оп іп зсЬооІ \че СІІЗСОУЄГ оиг ґауоигіїе зрогіз апсі 
§атез. Аз ґаг аз І а т сопсегпесі І §о іп ґог ҐооїЬаІІ, ІаЬіе Іеппіз, зшіттіп§, 
сЬезз, апсі зоте оіЬегз. 

ТЬе зсЬооІ Ьаз аішауз Ьееп іЬе ріасе ґог Ігаіпіпд ргозресііуе зрогізтеп. 
Зоте оґ іЬет Ьесоте ргоґеззіопаїз Ьиі таргіїу гетаіпз атаїеигз. 

Іп оиг соипігу еуегу уеаг а дгеаі питЬег оґ сііЯегепІ сотреііііопз аге Ьекі 
аі сііЯегепІ ІЄУЄІЗ - зіагііпд шііЬ зсЬооїз апсі йпізЬіпд Ьу паїіопаї ІЄУЄІЗ. ТЬеп 
шіппегз оґ паїіопаї сотреііііопз Іаке рагі іп іпіегпаїіопаї сЬатріопзЬірз, 
\¥ог1сі апсі Еигореап опез: Оіутріс Сатез; Соосі \¥і11 Сатез, Зіисіепі'з 
Оіутріасіз, апсі зо оп. 

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

1. Веіп§ іп §оосІ ЬеаііЬ теапз Ьауіп§ опіу Ьосіу іп до о сі шогкіпд ог<іег ґгее 
ґгот сіізеазе апсі раіп. 

2. РЬузісаІ ехегсізез аге уегу Ьеірґиі Іо таке оиг Ьосііез зігопд. 
3. Іґреоріе шапі іо кеер Яі, іЬеу Ьауе Іо §о іп ґог зрогіз апсі датез. 
4. АІІ кіпсіз оґ зрогіз пеесі зітріе е^шртеп^8 апсі ґасіііііез. 
5. Рігзі ІоисЬ Іо зрогіз апсі датез ше таке іп сЬіісіЬоосі. 

4. Завершіть речення, використовуючи слова та словосполучення. 

1. сЬіісіЬоосі 5. ЬеаІіЬ 9. ргоґеззіопаїз 13. Ьосіу 
2. ехегсізез 6. ЬеаііЬу 10. сотреііііопз 14. іаке рагі 
3. йі 7. ріау 11.гиіез 15.доіпґог 
4. ґог 8. Іеатз 12.1іуе1у 

1. Соосі із а дгеаі Ьіеззіпд. 
2. Еуегуопе зЬоиісі сіо аіі Ье сап Іо зіау . 
3. Веіпд іп доосі ЬеаііЬ теапз Ьауіпд ЬоіЬ апсі тіпсі іп доосі 

шогкіпд огсіег ґгее ґгот сіізеазе апсі раіп. 
4. А11 зогіз оґрЬузісаІ аге уегу Ьеірґиі Іо таке оиг Ьосііез зігопд 

аз шеіі аз іо кеер из шеіі тепіаііу. 
5. Зо іґ ше шапі Іо кеер оигзеіуез , \уе Ьауе Іо до іп 

зрогіз оґ датез. 
6. Реоріе датез — іп зоте датез еасЬ регзоп із ґог Ьітзеїґ, іп 

оіЬегз іЬеге аге 
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7. Зоте датез аге циіеі, оіЬегз аге уегу . 
8. Еуегу дате Ьаз ііз ошп . 
9. Рігзі ІоисЬ Іо зрогіз апсі датез ше таке іп . 
10. Аз Гаг аз І а т сопсегпесі І ГооіЬаІІ, ІаЬіе Іеппіз, зшттіпд, 

сЬезз, апсі 8оте оіЬегз. 
11. Зоте оГ іЬет Ьесоте Ьиі таргіїу гетаіш атаіеигз. 
12. Іп оиг соипігу еуегу уеаг а дгеаі питЬег оГсіііГегепІ аге ЬеМ 

аі сііЯегепІ ІЄУЄІЗ - зіагііпд шііЬ зсЬооіз апсі ЯпізЬіпд Ьу паїіопаї ІЄУЄІЗ. 

13. ТЬеп шіппегз оГ паїіопаї сотреііііопз іп іпіегпаїіопаї 
сЬатріопзЬірз, \Уогк1 апсі Еигореап опез: Оіутріс Сатез; Соосі \Уі11 
Сатез, Зіисіепі'з Оіутріасіз, апсі зо оп. 

Т е х і С 
1. Перекладіть слова та словосполучення: 

• Іо огідіпаїе 
• аі іЬе еагіу сіауз 
• Іо соте іпіо Ьеіпд 
• шісіе зесііопз оГ іЬе рориіаііоп 
• Іо Ье ґопсі оґ 
• ІоЬергоисІоґ 
• Іо сопІгіЬиІе 
• Іо ассері 
• Іо зргеасі 
• а Соззаск 

2. Прочитайте текст. 

5РОКТ Ш ( Ж Я А М Е 
Іікгаіпе Ьаз оісі Ігасііііопз іп рЬузісаІ Ігаіпіпд. Зресійс паїіопаї зузіет оґ 

рЬузісаІ есіисаііоп оґ іЬе ІІкгаіпіапз шаз огідіпаїесі аі іЬе еагіу (іауз оґКуіу Риз. 
АЙег ассерііпд СЬгізІіапіІу тапу датез шііЬ дгеаі ассоипі оґ рЬузісаІ 

ехегсізез сате іпіо Ьеіпд апсі \уеге ріауесі сіигіпд СЬгізІіап Ьоіісіауз. Іп іЬе 
Соззаскз ЕросЬ іЬе тосіе оґ Ііґе оґ іЬе ІІкгаіпіапз іпсіисіесі тапу сііЯегепІ 
^иіск датез, сотреііііуе рЬузісаІ ехегсізез шЬісЬ \\геге зргеасі атопд шісіе 
зесііопз оґ іЬе рориіаііопз. 

Везісіез рЬузісаІ ехегсізез Соззаскз \уісіе1у изесі оіЬег теапз оґ іЬеіг 
регґесііопз зисЬ аз шазЬіпд шііЬ соїсі шаіег апсі оиісіоог зіееріпд. ТЬаІ 
сопІгіЬиІесі Іо а ЬідЬ ІЄУЄІ ОҐ іЬе сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп 
Іікгаіпе. 

Реоріе оґ Іікгаіпе аге ґопсі оґ зрогі апсі датез. Мапу зрогіз аге сиіііуаіесі іп 
оиг соипігу. ТЬе тозі рориіаг оиісіоог шіпіег зрогіз аге Ьоскеу, зкаїіпд, зкііпд, 
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ІоЬо§£апіп§, й§иге зкаІіп§ апсі зкі іитріп§. Зиштег зрогіз аге з\уіттіп§, 
ЬоаІіп§, ГО\УІП§, уасЬііп§, сус1іп§ апсі 1а\уп Іеппіз. ТЬе £ауоигіІе Ьаіі §атез аге 
уоІіеуЬаіі, ЬазкеїЬаіі, ЬапсіЬаіі, Ьасітіпіоп, ґооїЬаІІ. ТЬе ІІкгаіпіап ГооїЬаІІ 
Іеат із опе о£ (Не тоз і якіїїґиі іп іЬе вдогісі. \Уе аге ргоисі о£ оиїзіапсііпд 
зрогізтеп \УЬО ^Іогійесі оиг соипігу. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬеп шаз паїіопаі зузіет о£рЬузісаІ есіисаііоп огі^іпаїесі? 
2. \Уеге тапу §атез шіїЬ іЬе §геаІ ассоипі о£рЬузісаІ ехегсізез ріауесі скігіп§ 

СЬгізІіап Ьоіісіауз? 
3. \\гЬаі теапз о£рЬузісаІ рег£есІіоп сіісі Соззаскз изе? 
4. Аге ІІкгаіпіапз £опсі о£ зрогі апсі §атез? 
5. \\гЬаС аге іЬе тоз і рориіаг кіпііз о£ зрогі сиіііуаіесі іп ІІкгаіпе? 

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

1. Зресійс паїіопаї зузіет о£ рЬузісаІ есіисаііоп іп ІІкгаіпе шаз огі^іпаїесі аі 
іЬе еагіу сіауз о£ Куіу Киз. 

2. Соззаскз сіісігії изе апу теапз о£іЬеіг рег£есІіоп. 
3. АЙег ассерІіп§ СЬгізІіапіІу тапу §атез шеге ріауесі сіигіпд СЬгізІіап 

Ьоіісіауз. 
4. ТЬе тоз і рориіаг оиісіоог \мпІег зрогіз аге з\уіттіп§, ГО\УІП§, уасЬііп§ 

апсі сусііп§. 
5. ІІкгаіпіапз аге уегу ргоисі о£ оиІзІапсііп§ зрогізтеп. 

Ргодге55 сИеск 

1. Підберіть відповідне тлумачення до слів і словосполучень. 

1. роіеуаиіі а) іЬе зрогі о£ сіітЬіп§ тоипіаіпз; 
„ ^ . . Ь) а сотреііііоп Іо Ьпсі оиі \УЬО ІЗ іЬе Ьезі, зігопеезі, 2. Іо рагіїсіраіе ^ ь 

3. ЬазкеїЬаіі с) сіопе ог изесі іпзісіе а Ьиі1сііп§; 
4. дутпазіісз сі) зрогі о£ зЬооІіп§ шііЬ а Ьош апсі агго\у; 
5 \угезіііп а Е а т с іп ^ЬісЬ і\УО Іеатз Ігу Іо Ьіі а Ьаіі ОУЄГ а Ьі§Ь 

пеі шіЬ іЬеіг Ьапсіз апсі поі іеі іі ІоисЬ іЬе §гоипсі; 
6. іпсіоог £) Іо Іаке рагі; 
7 агсЬег 8 ) Ле зрогі о£}итріп§ ОУЄГ а ЬідЬ Ьаг \уііЬ іЬе Ьеір о£ а 

іопд роіе; 
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8. уоІІеуЬаІІ 

9. сопіезі 

10. тоипіаіпеегіп§ 

Ь) рЬузісаІ ехегсізез іЬаі аге сіопе іпсіоогз, оЙеп изіп§ 
зресіаі ес]іііртеп(: зисЬ аз Ьагз апсі горез; 

і) а §ате ґог ішо Іеатз оґ ЙУЄ ріауегз. ТЬеге із а пеі 
(Ьазкеї) іїхесі іо а теїаі гіпд аі еасЬ епсі апсі іЬе 
ріауегз ігу іо ІЬГО\У а Ьаіі; 

}) а зрогі іп ЛУЬІСЬ І\УО реоріе %Ьі апсі ігу іо ІЬГО\У 

еасЬ оіЬег іо іЬе дгоипсі. 

2. Підберіть закінчення речень. 

1. Еуегу сіуііігесі зосіеіу, іЬе 
§оуегпшепі о£ еуегу соипігу ... 

2. РЬузісаІ сиііиге апсі зрогі... 

3. ТЬе Іікгаіпіап §оуегптепі 
сіесогаіесі... 

4. ТЬе §іг1з аге Ґопсі оГ... 

5. Іп шіпіег уои сап ... 

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

7. Соззаскз \¥Ісіе1у изесі оіЬег теапз 
оґ рЬузісаІ регґесііоп зисЬ аз ... 

8. Іґ \уе шапі іо кеер оигзеїуез ЙІ... 

a) ... §о іп ґог тпіег зрогіз. 

b) ... аге аітесі аі рЬузісаІ регґесііоп оґ 
еуегу уоип§ регзоп. 

c) ... \уаз огідіпаїесі аі іЬе еагіу сіауз оґ 
Куіу Киз. 

сі) ... тапу оґ оиг аіЬіеІез \УІІЬ огсіегз 
апсі тесіаіз оґ оиг соипігу. 

е)... \уазЬіп§ шііЬ соісі шаіег апсі 
оиісіоог зіееріп§. 

ґ) ... тизі рау §геаІ аііепііоп Іо іЬе 
сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге 

Ь) ... \УЄ Ьауе Іо §о іп ґог зрогіз. 

§) ... тосіегп дутпазіісз апсі зЬаріпд. 

3. Підберіть відповідні слова та словосполучення до речень. 

a) ЗІГОП§ апсі ЬеаІіЬу е) Іо сиіііуаіе 
b) іпсіоог апсі оиісіоог зшіттіпд-рооїз ґ) §о іп ґог 
c) соигіз §) ргорегґоосі 
<і) паїигаї сопсііііопз Ь) тесіісаі саге 

1. її із уегу ітрогіапі Іо Ьауе оиг сіїігепз . 
2. ТЬеге аге аі ргезепі тапу зіасііитз, , уоІІеуЬаІІ апсі ЬазкеіЬаІІ 

3. ТЬеге аге зріепсіісі іп Іікгаіпе \уЬісЬ таке іі роззіЬіе 
ОУЄГ 80 зрогіз. 
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4. І£ уои \уапІ Іо кеер йі уои тихі 
5. То кеер ЙІ іі'з песевзагу Іо Ьауе 

. зрогі. 
8Іееріп§ апсі 

4. Підберіть СИНОНІМИ до поданих слів. 

1. атизетепі а) (о ехрапсі, Іо ехіепсі 
2. §оуегптепІ Ь) аиіЬогіїіез, рагііатепі 
3. зосіеіу с) іпуезіі^аііоп, тсцлігу 
4. гезеагсЬ сі) епрутепі, ріеазиге 
5. Іо зргеасі е) сіуііігаїіоп, соттипіїу 

5. Де займаються цими видами спорту? 

а) а Ьоагсі Ь) а Ігаск с) а йеісі сі) а рооі 
е) а гіпк £) а гіп§ §) а соигі Ь) а ріїсЬ 

1. Оп іЬе : іеппіз, уоІіеуЬаіі. 
2. Оп іЬе : аіЬіеІісз, тоїог гасіп§. 
3. Оп іЬе : ісе Ьоскеу, зреесі зка1іп§ апсі й§иге зка1іп§. 
4. Іп іЬе : 8\уіттіп§. 
5. Іп іЬе : сгіскеї, ЬазеЬаіІ, зоссег апсі іооїЬаіі. 
6. Оп іЬе : Атегісап ГооїЬаІІ, сгіскеї. 
7. Оп іЬе : сЬе88, сігаи§Ьі8. 
8. Іп іЬе : Ьогзе гісііп§. 
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• N 1 1 2 

Техі А 
ОІІК ІЛЧМЕКБІТУ 

1. Вивчіть слова і словосполучення: 

асасіетіс зіаґГ, ІеасЬіп§ зіаіґ 
асЬіеуетепі 
аіі-гоипсі сіеуеіортепі 
аіЬІеііс ґасіііііез 
соггезропсіепсе зіисііез 
сгеаііуе 
ґогтег зіисіепі 
§еі сге(ііі ґог а соигзе 
§гасіиаІе 
іо іпсгеазе 
Мегіїесі Мазіег оґ зрогі 
оиізіапсііп§ 
зсіепсе 
зсіепіізі 
зсіепіійс сіе§гее 
зсіепіійс гезеагсЬ 
ІеасЬіпд ргасіісе ехрегіепсе 

іегт 
вдеП-есцлірресі 

асіуапсесі ігаіпіп§ 
арріісапі 
аззосіаіе ргоґеззог 
ЬасЬеІог'з (1е§гее 
сиггісиїит (рі. сиггісиїа) 

сіеап'з оійсе 
сіерагітепі 
(іериіу сіеап 
сііріота рарег, §гасіиаІіоп ійезіз 
сіосіогаї іЬезіз (сііззегіаііоп) 
ґогт регіосі 
ґгее регіосі 

- викладацький 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 Ііте зіисіепі 
епігапсе ехатіпаїіоп 
Ьеасі о£ а сіерагітепі 
Ьі§Ьег есіисаііопаї іпзіііиііоп 
дгеаі Ьаіі, аззетЬІу Ьаіі 
іесіиге Ьаіі 
Іесіиге гоот 
тееІіп§ 
топііог 
рагі І іте зіисіепі 

розі^гасіиаіе зіисіепі 
ргасіісе ІеасЬег 
гезеагсії іпзіііиіе 
зіисіу £ог ап ехат 
ІЬЄЗІЗ, сііззегіаііоп 

- студент денного відділення 
- вступний іспит 
- завідувач кафедри 
- вищий навчальний заклад 
- актова зада 
- 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 ІІІ\ІІУЕК5ІТУ 
№ зіисіу аі іЬе Ьуіу Зіаіе Ііпіуегзіїу о£ РЬузісаІ Сиііиге. Оиг Ііпіуегзіїу шаз 

ґоипсіесі іп 1946. II із Ьоизесі іп іЬгее Ьиіісііп§8. Ііз ІеасЬіп§ зІаДГ атоипіесі 
Іо 35 реоріе. Атоп§ іЬе оиІзІапс!іп§ іоипсіегз о£ І Не Ііпіуегзіїу іЬеге шеге 
зисЬ рготіпепі зсіепіізіз апсі ІеасЬегз аз А.Тег-Оуапезуап, АХіртап, 
У.Апсігіуеузку, Т.ТгеІііоуа апсі М.]аіагоу. 

ТЬе питЬег о£ Іесіигегз шіЬ зсіепіШс ск§геез іпсгеазез луііЬ еуегу уеаг 
іЬаІ ассоипіз £ог іЬе сопзіапі §ГО\УІЬ о£іЬе сгеаііуе роїепііаі о£іЬе Ііпіуегзіїу. 
Оиг Ипіуегзіїу Ігаіпз рЬузісаІ сикиге іпзігисіогз апсі соасЬез іп уагіоиз 
кіпсіз о£ зрогіз зисЬ аз §утпазІісз, Ігаск апсі Неї сі, £епсіп§, отезЙіп§, Ьохіп§, 
шеі̂ ЬШШпд, зкііп§, Ьаіі §атез, зЬооІіп§, агсЬегу апсі 8оте оіЬег зрогіз 
сиїїіуаіесі іп оиг Ііпіуегзіїу. 

ТЬе Ііпіуегзіїу Ьаз £оиг £асиШез: £асиііу о£ рЬузісаІ есіисаііоп, ґасиїїу о£ 
зрогі, іасику о£ Ьитап ЬеакЬ апсі Іоигізт апсі соггезропсіепсе £асику. ТЬе 
соигзе о£ зіисііез аі іЬе Ііпіуегзіїу іазіз ЙУЄ уеагз. ТЬе асасіетіс уеаг із СІІУІСІЄСІ 

іпіо 1\\го Іегтз. Уоип§ реоріе Ьауіпд зоте ехрегіепсе апсі асЬіеуетепІз іп 
зрогіз сап епіег оиг Ііпіуегзіїу. 

ТЬе зіисіепіз о£ оиг Ііпіуегзіїу Ьауе ехсеііепі сопсііііопз £ог зіисііез апсі £ог 
іЬеіг аіі-гоипсі рЬузісаІ апсі іпіеііесіиаі сіеуеіортепі. Зрогіз £асі1і1іез о£ оиг 
Ііпіуегзіїу іпсіисіе шеіі^иірресі §утпазіитз £ог 1гаіпіп§, а зіасііит, зресіаі 

22 



Ьа1І8 ґог £епсіп§, Ьохіп§, шгезі1іп§, апсі оиісіоог §гоипсІ8 £ог §атез. ТЬеге І8 а 
питЬег о£ зсіепіійс сіиЬз аі оиг ІІпіуегзііу. Зіисіепіз Ье1оп§іп§ іо іЬезе сіиЬз 
саггу оп гезеагсЬ шогк. Іп іЬе іЬгее Ьиі1сііп§8 о£ іЬе ІІпіуегзііу іЬеге аге зеуегаї 
ше11-ес]иірресі 1аЬогаіогіе8, дутпазіитз, іЬе Кесіог'з оійсе, а 8іис1епі'8 ІіЬгагу, 
ап а88етЬ1у Ьаіі апсі £оиг сіеагіз ойісез. 

ТЬе Оерагітепі о£ ТЬеогу апсі МеіЬосІ8 о£ РЬузісаІ Есіисаііоп, іЬе 
Оерагітепі о£ ТЬеогу апсі МеіЬосіз о£ Зрогі, Оерагітепі о£ РЬузісаІ 
КеЬаЬіІііаііоп, Оерагітепі о£ Тоигізт, Оерагітепі о£ Апаіоту апсі 
РЬузіо1о§у аге іЬе Ьазіс опез. 

Мозі о£ іЬе іеасЬіп§ зіаіГ аге £огтег зіисіепіз апсі атоп§ іЬет іЬеге аге 
тапу Мавіегв о£ зрогі, зоте ех-сЬатріопз апсі гесогсІ-ЬоІсіегз. 

Атоп§ §гасІиаІез о£ іЬе ІІпіуегзііу іЬеге І8 а питЬег о£ Оіутріс, шогісі апсі 
Еигореап сЬатріопз, Мегііесі Мазіегз о£ зрогіз. Мапу шогісі кпошп зрогізтеп 
§гасіиаіес! £гот оиг ІІпіуегзііу. ТЬеу аге V. СЬикагіп, І. Тег-Оуапезуап, У. 
СЬегероУзку, У.Ргокорепко, В. Макиі8, V. Вегега, Р. РгокорсЬик, О.СгасЬоу 
К.РаІеЬа, А.Сизіп, К. ІуапусЬик апсі оіЬегз. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. ДУЬаі ІІпіуегзііу сіо уои зіисіу аі? 
2. \УЬеп шаз іЬе Ьуіу ІІпіуегзііу о£ РЬузісаІ Сиііиге £оипсіесі? 
3. \УЬот о£ іЬе £атоиз £оипсІег5 о£ іЬе ІІпіуегзііу сіо уои кпош? 
4. Нош тапу £аси1ііез аге іЬеге іп оиг ІІпіуегзііу? \УЬаі аге іЬеу? 
6. \УЬот сіоез іЬе ІІпіуегзііу ігаіп? 
7. Нош 1оп§ сіоез іЬе соигзе о£ зіисііез Іазі? 
8. Із іЬеге а питЬег о£ зсіепіійс сІиЬз аі оиг ІІпіуегзііу? 
9. \УЬаі зиЬ^есіз сіо уои зіисіу аі іЬе ІІпіуегзііу? 
10. МЬісЬ зиЬ^есІз аге уоиг £ауоигіІе? 
11. ДУЬаІ оиІзІапсІіп§ зрогізтеп сіо уои кпош аі уоиг ІІпіуегзііу? 
12. ДУЬо о£ іЬет Іоок рагі іп іЬе Оіутріс Сатез? 

4. Перекладіть подані словосполучення та складіть з НИМИ речення. 

• оиІзІапс1іп§ £оипсіег8 
• рГОтІПЄПІ 8СІЄПІІ8І8 
• асасіетіс уеаг 
• ехсеїіепі сопсііііопз 
• рЬузісаІ сіеуеіортепі 
• оиісіоог §гоип(І8 
• зіисіепі'з ІіЬгагу 
• аззетЬІуЬаіІ 
• Еигореап сЬатріоп 
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• Мегіїесі Мазіег оґ зрогі 
• шогШ-кпошп зрогізтап 
• сіеап'з оШсе 

5. Підберіть українські еквіваленти до поданих слів і словосполучень. 

1. ІеасЬіпд зІайГ а) творчий потенціал 
2. зсіепіійс с!е§гее Ь) молоде покоління 
3. §1огіоиз Ігасііііопз с) викладацький склад 
4. іогтег зішіепі сі) кафедра 
5. \\'е11-ес]иірресі е) науковий ступінь 
6. дгасіиаіе £) КОЛИШНІЙ студент 
7. сіерагітепі §) славетні традиції 
8. уоип§ §епегаІіоп Ь) заочний факультет 
9. сгеаііуе роїепііаі і) добре обладнаний 
10. соггезропсіепсе іасиііу }) випускник вищого учбового 

закладу 

6. Підберіть відповідні слова до тлумачень. 

1. § а) уегу §оо<і; оГ ЬідЬ диаіііу; 
2. з Ь) Іо таке зотеіЬіп§ іаг§ег іп питЬег оґ атоипі; 
3. е с ) іоЬеа тетЬег о£ а §гоир оґ ог§апігаІіоп; 
4. Іо Ь сі) аіі [Ье реоріе іп іЬе соипігу оґ §гоир шЬо шеге 

Ьогп аі аЬоиІ іЬе зате Ііте; 
5. Іо і е) а §гоир о£реоріе шЬо шогк ґог а рагіісиїаг 

ог§апігаІіоп; 
6. а Г) зотеіЬіп§ іЬаі із сіопе зиссеззіиііу; 
1-і §) іЬе зи^есіз іЬаі аге іпсіисіесі іп а соигзе о£8Іи<іу 

оґ Іаи§Ьі іп а зсЬооІ оґ со11е§е; 
8. с Ь) Ьиі1с1іп£8, ес]иіртепІ іЬаі аге ргоуісіесі ґог а 

рагіісиїаг ригрозе. 

7. Утворіть усі можливі словосполучення і перекладіть їх. 

1. оиІзІапс1іп§ а) шогк 
2. іатоиз Ь) дгошіЬ 
3. сопзіапі с) сіеуеіортепі 
4. уагіоиз сі) сопсііііопз 
5. соигзе е) оґ зсіепіійс сіиЬз 
6. ехсеііепі £) сЬатріоп 
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7. іпіеііесіиаі §) кіпсіз о£ зрогіз 
8. \УОГМ Ь) о£ зіисііез 
9. гезеагсЬ і) іоипсіегз 
10.питЬег ]) зсіепіізіз 

8. Утворіть речення та перекладіть їх. 

1. Аі, зіисіу, іЬе, \УЄ, ЬУІУ, РЬузісаІ Сиііиге, о£, Ііпіуегзіїу, Зіаіе. 
2. Оиг, іп, Ііпіуегзіїу, із, іЬе, сепіег, о£, іЬе, сіїу. 
3. Роиг, іп, оиг, Ііпіуегзіїу, іЬеге, аге, £асиіііез. 
4. А, питЬег, іЬеге, із, аі, оиг, Ііпіуегзіїу, зсіепіійс сіиЬз, о£. 
5. Оиг, Ііпіуегзіїу, із, Ьоизесі, £оипсіесі, іп, 1946, іп, іЬгее, Ьиіісііп^з. 

9. Підберіть закінчення поданих речень. 

1. Оиг Ііпіуегзіїу Ігаіпз ... а) ... а зіасііит, зресіаі Ьаііз £ог 
£епсіп§ апсі \\гезі1іп§. 

2. ТЬе зіисіепіз о£ оиг Ііпіуегзіїу ... Ь) ... рЬузісаІ сиііиге іпзігисіогз апсі 
соасЬез. 

3. Зрогіз £асііі1іез о£ оиг Ііпіуегзіїу с) ... \уаз £оипсіесі іп 1946. 
іпсіисіе ... 

4. Оиг Ііпіуегзіїу ... сі) ... ехсеііепі сопсііііопз £ог зіисііез. 
5. ТЬе зіисіепіз о£ оиг Ііпіуегзіїу Ьауе... е)... Іаке іЬеіг ехатіпаїіопз іууісє а уеаг. 

10.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 іЬе ЬУІУ Зіаіе Ііпіуегзіїу о£ РЬузісаІ Сиііиге. 
2. \УЬаІ £аси1іу сіо уои зіисіу ? 
3. \¥е Ьауе ехатіпаїіопз апсі сгесіііз іЬе епсі еасЬ Іегт. 
4. Оиг Ііпіуегзіїу Ігаіпз рЬузісаІ сиііиге іпзігисіогз апсі соасЬез уагіоиз 

кіпсіз зрогі. 
5. Мапу \уог1с!-кпоті зрогізтеп §гасіиаІесі оиг Ііпіуегзіїу. 
6. Зіисіепіз Ье1оп§іп§ іЬезе сіиЬз саггу гезеагсЬ \уогк. 
7. ТЬе зіисіепіз о£ оиг Ііпіуегзіїу Ьауе ехсеііепі сопсііііопз зіисііез. 

II . Перекладіть слова в дужках. 

1. Атоп§ (відомих) £оипс!ег5 о£ іЬе Ііпіуегзіїу іЬеге \\'еге рготіпепі 
(науковці) апсі ІеасЬегз. 
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2. ТЬе питЬег оґіесіигегз шііЬ зсіепіійс сіе^геез (зростає) шііЬ еуегу уеаг. 
3. ТЬе соигзе оґ (навчання) аі іЬе ІІпіуегзііу (триває) ЙУЄ уеагз. 
4. Аі оиг Еп§1ізЬ сіаззез ше зіисіу (вимову, слова і граматику). 
5. І (вирішив) Іо епіег (спортивний) ґасиїїу. 
6. Мозі оґ іЬе ІеасЬіп§ зіаґґ аге (колишні) зіисіепіз. 
7. ТЬе ІІпіуегзііу Ьаз ґоиг ґасиїїіез: ґасиїїу оґ (фізичного виховання), ґасиїїу 

оґ (спорту), ґасиїїу оґ рЬузісаІ (реабілітації) апсі соггезропсіепсе ґасиїїу. 
8. Атоп§ дгасіиаіез оґ іЬе ІІпіуегзііу іЬеге із а питЬег оґ Оіутріс, шогісі апсі 

Еигореап (чемпіонів), Мегіїесі Мазіегз оґ зрогіз. 
9. ТЬе (навчальний рік) із сііуісіесі іпіо Ішо (семестри). 
10.Уоипд реоріе Ьауіп§ зоте ехрегіепсе апсі (досягнення) іп зрогіз сап 

(вступити) оиг ІІпіуегзііу. 

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

II8 с о т т о п кпошіесіде іЬаі... 
Аз ґаг аз І сап зее ... 
Іп т у оріпіоп ... 
То т у тіпсі. . . 
І зЬоиІсі зау зо ... 
І ґиііу а§гее шііЬ уои ... 

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

Техі В 
1. ВИВЧІТЬ слова і словосполучення. 

Ап есіисаііопаї 
езІаЬІізЬтепІ 
Іо ріау ап ітрогіапі гоїе 
ехігатигаї 
а гергезепіаііуе 
Іо оЬіаіп 
а ргорег диаіійсаііоп 
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 АСАОЕМУ 

ОР РНУ5ІСАІ. ЕОІКАТІСШ 
Ш \Л/АК5А\Л/ 

}озе£ Ріізисізкі Асасіету о£ РЬузісаІ Есіисаііоп іп \Уагза\у І8 (Не Ьі§§езІ 
Ьі§Ьег есіисаііопаї езІаЬіізЬтепІ іп Роіапсі, ес!исаІіп§ ІеасЬегз о і рЬузісаІ 
есіисаііоп, соасЬез апсі зресіаіізіз іп іЬе йеісі о£ рЬузіоіЬегару, гесгеаііоп апсі 
Іоигізт. ТЬе Асасіету із а теапіп§£иі сепіге о£ зсіепіійс гезеагсЬ іп іЬе йеісі 
о£рЬузісаІ есіисаііоп, апсі іі аізо ріауз ап ітрогіапі гоіе аз а сепіге о£циаіійесі 
зрогі апсі іп іЬе рориіагігаїіоп о£ рЬузісаІ сиііиге. 

Аі ргезепі, іЬеге аге 6000 зіисіепіз зІисіуіп§ оп іпігатигаі, еуепіп§ 
апсі ехігатигаі соигзез. Іп іЬе Оіутріс уеаг 2004, іп АіЬепз, 14 о£ іЬеіг 
гергезепіаііуез Іоок рагі іп іЬе Оіутріс Сатез. Оиі о£ 9 Оіутріс тесіаіз \\'оп 
Ьу РоїізЬ аіЬіеІез, 4 \уеге т>п Ьу іЬеіг зіисіепіз. 

ТЬе Асасіету Ьаз іЬгее £асиіііез: £асиііу о£ рЬузісаІ есіисаііоп, £аси1іу о£ 
Іоигізт апсі гесгеаііоп апсі £аси1іу о£ рЬузіоіЬегару. 

РАСІЛТУ ОР РНУ5ІСАІ. ЕОІІСАТІСМ 
Сгасіиаіез о£іЬе РЬузісаІ Есіисаііоп Расиїїу оЬіаіп ргорег ^иа1ійса і̂оп8 іЬаІ 

епаЬіе іЬет Іо Іаке ир ;оЬз аі зсЬооїз о£ аіі ІЄУЄІЗ апсі Іурез апсі аізо іп оиїзісіе 
есіисаііопаї сепіегз, іп зрогіз сіиЬз апсі ог§апігаІіопз о£ рЬузісаІ сиііиге апсі 
Іоигізт. ТЬе сиггісиіит о£іЬе РЬузісаІ Есіисаііоп соигзе сопзізіз о£іЬгее таіп 
§гоирз о£ зиЬ^есІз: §епегаі есіисаііоп зиЬ^есІз (РЬіІозорЬу, Рогеі^п Ьап§иа§е, 
МеіЬосіоІо^у о£КезеагсЬ \Уогк, Сотриіег Зсіепсез), Ьазіс зиЬ^есІз (Апаїоту, 
АпіЬгороіо§у, Віоіо§у, ВіосЬетізІгу, ВіотесЬапісз, Нитап РЬузіоІо^у, 
Нізіогу о£ РЬузісаІ Сиііиге, Ресіа§о§у, РзусЬоіо§у, Зосіоіо§у) апсі зресіаі 
зиЬ^есІз (ТЬеогу о£ РЬузісаІ Есіисаііоп, ТЬеогу о£ Зрогі, ТЬеогу о£ Кесгеаііоп 
апсі Тоигізт, Зрогіз Месіісіпе, Роїк ІЗапсез, Ріауз апсі Сатез) 

РАСІЛТУ ОР ТОІІКІ5М КЕСКЕАТІОМ 
Сгасіиаіез о£ іЬе Расиїїу о£ Тоигізт апсі Кесгеаііоп аге ргерагесі Іо 

\уогк іп Іоигізі ЗЄГУІСЄЗ апсі іп іЬе йеісі о£ гесгеаііоп Ьоіеіз, Ьоіісіау гезогіз 
апсі гесгеаііопаі сепіегз. ТЬеу сап Ье етріоуесі іп ЬоіЬ §оуегптепІаі апсі 
аиіопотоиз асітіпізігаїіуе іпзіііиііопз сіеаііпд шіЬ іЬе сіеуеіортепі о£ 
Іоигізт апсі гесгеаііоп, аз шеіі аз Ьокі розіз іп зосіаі ог^апігаїіопз, сопсіисІіп§ 
гесгеаііоп апсі Іоигізт асііуіііез. 

РАСІЛТУ ОР РНУ5ІОТНЕКАРУ 
Сгасіиаіез о£ іЬе Расиїїу о£ КеЬаЬіііІаІіоп сап Ье етріоуесі іп ЬеаііЬ саге 

сепіегз, Ьозріїаіз, соттипііу ЬеаііЬ сепіегз апсі сіізрепзагіез, зресіаіізі 
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сепіегз апсі геЬаЬШіаІіоп запаїогіитз, есіисаііопаї іпзіііиііопз, іпзіііиііопз 
апсі ог§апігаїіоп5 сопсіисііпд §епега1 рго-ЬеаІіЬ асііуіііез, аз шеіі аз асііуіііез 
іп іЬе йеісі оґ зрогі ґог іЬе сіізаЬІесІ. 

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

1. Іозеґ Ріізисізкі Асасіету із ес1исаІіп§ ІеасЬегз оґ рЬузісаІ есіисаііоп. 
2. Аі ргезепі іЬеге аге 4000 зіисіепіз з1исіуіп§ оп іпігатигаі, еуепіп§ апсі 

ехігатигаі соигзез. 
3. Оиі оґ 9 Оіутріс тесіаіз \\юп Ьу РоіізЬ аіЬіеІез, 10 шеге \\юп Ьу іЬеіг 

зіисіепіз. 
4. Сгасіиаіез оґ іЬе Расиііу оґ К.еЬаЬі1іІаІіоп сап Ье етріоуесі опіу іп ЬеаііЬ 

саге сепіегз. 
5. ТЬе сиггісиіит оґ іЬе РЬузісаІ Есіисаііоп соигзе сопзізіз оґ йує таіп 

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

іп іЬе Оіутріс Сатез. 

4. Заповніть пропуски в реченнях словами. 

1. $епегаІ есіисаііоп 3. /асиїіу о/ 5. всіепіфс 7. ріау5 ап 
$иЬ)есІ$ ркувіоікегару гевеагск ітрогіапі гоїе 

2. есіисаііопаї 4. ркувісаі есіисаііоп 6. $ресіаІ 
евіаЬІізктепі $иЬ)есі5 

1. Іозеґ Ріізисізкі Асасіету оґ РЬузісаІ Есіисаііоп із іЬе Ьі§§езІ Ьі§Ьег 
іп Роіапсі. 

2. ТЬе Асасіету Ьаз 3 ґасиіііез: ґасиїїу оґ рЬузісаІ есіисаііоп, ґасиїїу оґ Іоигізт 
апсі гесгеаііоп апсі . 

3. ТЬе Асасіету із а теапіп§ґи! сепіге оґ іп іЬе йеісі оґ 

4. Тіїе сиггісиіит оґ іЬе РЬузісаІ Есіисаііоп соигзе сопзізіз оґ іЬгее таіп 
§гоирз оґ зиЬ;есІз: , Ьазіс зиЬ^есІз апсі . 

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

Техі С 
1. Перекладіть слова та словосполучення: 

• Іо Іосаіе 
• іпЬаЬіІапІ 
• соііесііоп оґипіс]ие Ьізіогіс есііііопз 
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• гаге Ьоокз 
• іо соогсііпаїе 
• пеішогк оґ ІіЬгагіез 
• Ьі§Ь іпсоте 

2. Прочитайте текст. 

5СІЕІЧСЕ А Ш ЕОІКАТІОМ 
Ьуіу із іЬе Ьі§§езІ есіисаііопаї апсі зсіепіійс сепіег іп У/езІегп ІІкгаіпе. ТЬе 

\УезІегп Сепіег о і іЬе ИаИопаІ Асасіету оґ Зсіепсез оґ ІІкгаіпе із іосаіесі 
іЬеге. И соогсііпаїез гезеагсЬез оґ зсіепіійс апсі есіисаііопаі іпзіііиііопз іп ЬУІУ, 

СЬЄГПІУІЗІ, Іуапо-Ргапкіузк, Тегпоріі, КІУПЄ ге§іопз. 
ТЬеге аге 60 асасіетісіапз, 23 аззосіаІе-тетЬегз оґіЬе Асасіету оґЗсіепсез 

апсі 346 ргоґеззогз \УЬО луогк іп ЬУІУ апсі 560 сіосіогз оґ зсіепсе апсі 3180 
сапсіісіаіез о і зсіепсе \\'Ьо сіо зсіепіійс гезеагсЬез апсі ІеасЬ зіисіепіз. Т\уеп1у 
рег сепі о£ іЬе ЬУІУ іпЬаЬіІапІз Ьауе Ьі§Ьег есіисаііоп. 

ТЬе есіисаііопаї зузіет оґ іЬе ЬУІУ ге§іоп сотргізез 1 2 ипіуегзіїіез, 4 7 

соі1е§ез апсі а питЬег о£ ІесЬпісаі апсі зресіаіігесі зесопсіагу зсЬооіз, Іусеитз. 
АЙег іЬе есіисаііопаі геґогт іЬе Ьі§Ьег есіисаііоп іп ЬУІУ ІЗ ргезепіесі Ьу Іуап 
Ргапко ЬУІУ №ііопа1 Ііпіуегзіїу, іЬе ]МаІіопа1 Ііпіуегзіїу "ЬУІУ РоііІесЬпісз", 
іЬе ІІкгаіпіап Зіаіе Рогезігу Ііпіуегзіїу, іЬе ЬУІУ Зіаіе Іпзіііиіе оґ РЬузісаІ 
Сиііиге, іЬе ЬУІУ Асасіету оґ Агіз апсі іЬе ІІкгаіпіап Асасіету оґ Ргіп1іп§. 

А пеІ\уогк оґ ІіЬгагіез із ап ітрогіапі сотропепі оґ іЬе ге§іопаі зузіет 
оґ зсіепсе апсі есіисаііоп. ТЬе Ьі§§езІ ІіЬгагіез аге: іЬе Зіеґапук Зсіепіійс 
ЬіЬгагу оґ іЬе Наїіопаї Асасіету оґ Зсіепсез оґ ІІкгаіпе, іЬе ЬіЬгагу оґ іЬе 
Ргапко ИаИопаІ Ьіпіуегзіїу, іЬе ЬіЬгагу оґ іЬе Ііпіуегзіїу "ЬУІУ РоііІесЬпісз" 
іЬе Ке§іопаі Зсіепіійс ЬіЬгагу. 

ТЬе Зіеґапук ЬіЬгагу Ьаз а гісЬ соіїесііоп оґ ипісще Ьізіогіс есііііопз іп ііз 
ґипсіз оґ гаге Ьоокз, \УЬІСЬ аге оґ \\'огкі ітрогіапсе. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \¥ЬаІ сіоез іЬе Иаііопаї Асасіету оґ Зсіепсе соогсііпаїе іп ЬУІУ? 

2 . Нош тапу ипіуегзіїіез апсі соі1е§ез сіоез іЬе ЬУІУ есіисаііопаї зузіет 
сотргізе? 

3. \УЬаІ аге іЬе Ьі§§езІ ІіЬгагіез? 
4. "УУЬаІ сіоез іЬе Зіеґапук ЬіЬгагу Ьауе? 
5. \УкаІ есіисаііопаі іпзіііиііопз сіо уои кпо\\' іп ЬУІУ? 

29 



4. Доповніть речення. 

1. Іл'іу із іЬе Ьі§§езІ есіисаііопаї апсі зсіепіійс сепіег іп ... . 
а) Еигоре Ь) Мезіегп Іікгаіпе с) іЬе шогісі 

2. Моге іЬап 40 ... шогк іп ге§іоп. 
а) зсЬооіз Ь) рго£еззог8 с) зсіепіійс апсі гезеагсЬ іпзіііиіез 

3. Тшепіу рег сепі о£ іЬе Ьуіу іпЬаЬіІапІ8 Ьауе . . . . 
а) Ьі§Ьег есіисаііоп Ь) Ьі§Ь іпсоте с) іЬеіг ошп йгтз 

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

5. ТЬе 8іе£апук Зсіепіійс ЬіЬгагу Ьа8 ... іп ііз £ипсіз о£ гаге Ьоокз. 
а) рісіиге Ьоокз Ь) тосіегп роеігу с) а гісЬ соіїесііоп о£ 

ипі^ие Ьізіогіс есііііопз 

Ргодге55 сЬеск 
1. Підберіть відповідне тлумачення до слів: 

1. іоипсіег а) Іо Ьесоте оґ Іо таке зотеїЬіпд 1аг§ег іп питЬег оґ 
атоипі; 

2. з1аі£ Ь) аіі іЬе реоріе іп а §гоир оґ соипігу шЬо шеге Ьогп аі 
аЬоиІ іЬе 8ате Ііте; 

3. §гас!иа1е с) а регзоп шЬо £оипсІ8 оґ езІаЬіізЬез зотеіЬіп§; 
4. гезеагсЬ А) а §гоир о£реоріе шЬо шогк £ог а рагіісиїаг 

ог§апігаІіоп; 
5. £огтег е) а сіеіаііесі апсі сагейіі зіисіу о£ зотеіЬіп§ Іо йпсі оиі 

тоге іп£огтаІіоп аЬоиІ іі; 
6. §епегаІіоп £) Іо Ье а т е т Ь е г о£ а §гоир ог ог^апіхаїіоп; 
7. Іо Ьеіопд Іо 8) ап еагіу І іте, ргеуіоиз; 
8. іпсгеазе Ь) а регзоп шЬо ЬОІСІЗ а сіе§гее £гот а ипіуегзіїу; 
9. соасЬ І ) а зрогі іп шЬісЬ Ьеауу теїаі оЬ^есІз аге ІіЙесі; 
10.\уеі§Ьі1іЙіп§ і) а регзоп шЬо Ігаіпз реоріе Іо сотреіе іп сегіаіп зрогіз. 

2. Заповніть пропуски ВІДПОВІДНИМИ прийменниками. 

а) сіигіп§ Ь) аі с) аіопд сі) о£ е) іпіок) Ьу 
£) £ог §) іп Ь) ой і) Іо ]) айег 1) о£ 

1. \¥е зіисіу іЬе ЬУІУ Зіаіе ІІпіуегзііу РЬузісаІ Сиііиге. 
2. ТЬе асасіетіс уеаг із СІІУІСІЄСІ Ішо Іегтз. 
3. ТЬе зіисіепіз о£ оиг іпзіііиіе Ьауе ехсеііепі сопсііііопв зіисііез. 
4. Зіисіепіз Ьеіопдіпд іЬе сіиЬз саггу оп гезеагсЬ шогк. 
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5. ¥оип§ реоріе Ьауіп§ зоте ехрегіепсе ап(1 асЬіеуетепІз зрогіз сап 
епіег оиг Ііпіуегзіїу. 

6. Оиі о£ 9 Оіутріс тесіаіз \УОП Роіізії аіЬіеІез, 4 \уеге тмі іЬеіг 
зіисіепіз. 

7. ТЬе 5іе£апук НЬгагу Ьаз а гісЬ соїіесііоп о£ ипідие Ьізіогіс есііііопз \УЬІСЬ 

аге \УОГ1(І ітрогіапсе. 

3. Підберіть закінчення поданих речень. 

1. ТЬе питЬег оПесІигез шіЬ зсіепіійс а) \уе зЬаіІ §гасІиаІе аз ^иа1ійес̂  
сіе£геез ... зресіаіізіз. 

2. ТЬе соигзе о£ зіисііез ... Ь) іпсгеазез міЬ еуегу уеаг. 
3. Оиг Ііпіуегзіїу \уаз £оипсіес1 іп 1946 ... с) іазіз ЙУЄ уеагз. 
4. ТЬе зіисіепіз ... сі) із Ьоизесі іп іЬгее Ьиіїсііпдз. 
5. АЙег а ЙУЄ уеаг соигзе ... е) Іаке іЬеіг ехатіпаїіопз 1\\псє а 

уеаг іп ОесетЬег апсі іп }ипе. 

4. Підберіть антоніми до наступних слів. 

1. рготіпепі а) сЬап§еаЬ1е 
2. іпсгеазе Ь) ипкпо\уп 
3. ехсеііепі с) сіесгеазе 
4. ехрегіепсе сі) аш£и1, <1геас1£и1 
5. сопзіапі е) іпехрегіепсе 

5. Підберіть СИНОНІМИ до наступних слівю 

1. сиггісиіит а) §гасіиаІіоп іЬезіз 
2. іпзіііиііоп Ь) езІаЬіізЬтепІ 
3. іпЬаЬіІапІ с) сіїігеп 
4. сііріота рарег сі) соигзе, рго§гатте 
5. аззетЬІуЬаІІ е) §геаіЬа11 

6. Заповніть пропуски поданими словами та словосполученнями. 

a) $сіепіфс сіиЬз А) рготіпепі зсіепіізіз апсі іеаскегз 
b) оиі$іапсІіп£/оипсіег$ е) шІІ-ециірре<1 %утпа$іитв 
c) іеаскіщ $іа$ /) аіі-гоипсі рку$ісаІ апсі іпіеііесіиаі 

сіеуеіортепі 
§) кіфег есіисаііоп 
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1. її 8 атоипіесі Іо 35 реоріе. 
2. Атоп§ іЬе оґ іЬе ІІпіуегзііу іЬеге шеге зиск аз 

А. Тег-Оуапезуап,А.Ьіртап, V. Апсігіуеузку, Т.ТгеІіІоуа, М.Іаґагоу 
3. Зрогіз ґасіііііез оґ оиг ІІпіуегзііу іпсіисіе ґог 1гаіпіп§. 
4. ТЬеге із а питЬег оґ аі оиг ІІпіуегзііу. 
5. ТЬе зіисіепіз оґ оиг ІІпіуегзііу Ьауе ехсеїіепі сопсііііопз ґог іЬеіг 

6. Тшепіу рег сепі оґ іЬе ЬУІУ іпЬаЬіІапІз Ьауе . 
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У N113 
Техі А 

ТНЕ ІЛЧІТЕО КІІЧСООМ ОР СКЕАТ ВВІТАІІЧ АІ\Ю ІЧОКТНЕКІЧ ІКЕ1.АІЧО 

1. Вивчіть слова та словосполучення: 

Іо арроіпі [Ье ШІПІ8ІЄГ5 - призначати, затверджувати 
іністрів 

соп8[і[и[іопа1 топагсЬу - конституційна монархія 
Іо сотраге шііЬ, Іо - порівнювати, зіставляти 
сіешіїу - густота 
[о еіесї - вибирати, обирати 
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Іо ехізі 
ехігетеіу ітрогіапі ґог Ігасіе 
ґог іЬе йгзі І іте 
§епега1 еіесііоп 
Ьеасі оґ іЬе §оуегптепІ 
ізіапсі 
іагде ріаіп 
1е§епс1агу оиііаш 
1е§із1аІіоп 
Іо таке ир іЬе §оуегптепІ 
теасіош 
Іо пауі§а1е 
Іо оссиру 
ойїсіаі іап§иа§е 
рориіаііоп 
Іо геі§п 
геїаііуеіу 
гергезепіаііуе Ьосіу 
гои§Ь зеа 
Іо гиіе іЬе 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 ШУІІТЕО КІІЧСЮОМ ОР ЄКЕАТ ВКІТАМ 
А № ІЧОКТНЕШЧ ІКЕІ.АШ 

Оійсіаі пате: Ііпііесі Кіп§с1от оґ Сгеаі Вгіїаіп апсі їчГогіЬегп Ігеіапсі 
АЬЬгеуіаІіоп: ТІК 
СаріїаІ: Ьопсіоп 
Неаа оґ 8іаІе: Оиееп ЕіігаЬеіЬ II (Ргот 1953) 
Неасі оґ Сіоуегптепі: Ргіте Міпізіег 
Каїиге оґ §оуегптепІ: Сопзіііиііопаі топагсЬу 
Рориіаііоп: ОУЄГ 58.000.000 
Агеа: 244,035 8^иа^е кііотеїгез 
Гап§иа§е: Еп§1ізЬ 
ТЬе Ііпііесі Кіп§сіот І8 уегу зтаіі сотрагіп§ шіЬ іЬе Ьі§§езІ соипігіез оґ 

іЬе шогісі зисЬ аз Киззіа, СЬіпа ог іЬе ІІ8А. И оссиріез опіу 0.2 рег сепі оґ 
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іЬе шогісі'з зигґасе апсі ііз Іоіаі агеа із аЬоиІ 244,000 зциаге кііотеїгез. ТЬе 
рориіаііоп оґ Ше ІЖ із ОУЄГ 58,000,000 реоріе. Вгіїаіп із а геїаііуеіу сіепзеіу 
рориіаіесі соипігу. Епдіапсі Ьаз іЬе Ьі§ЬезІ рориіаііоп сіепзіїу апсі Зсоїіапсі 
(Ье ІСПУЄ8І. 

Еп§1ізЬ І8 оійсіаі апсі паїіопаї 1ап§иа§е оґ іЬе Шііесі Кіпріот. Еп§1ізЬ із 
іЬе зесопсі тозі тсісіу зрокеп 1ап§иа§е іп ІЬе шогісі апсі оійсіаі 1ап§иа§е іп 
ОУЄГ 60 соипігіез. 

ТЬе соипігу шЬозе оШсіаі пате із іЬе Шііесі Кіп§сіот оґ Сгеаі Вгіїаіп 
апсі №>гіЬегп Ігеіапсі із тасіе ир оґ Еп§1апсі, \Уаіез, Зсоїіапсі апсі МогіЬегп 
Ігеїапсі апсі І8 зііиаіесі оп іЬе ВгіІізЬ Ізіез. ТЬіз §гоир оґ ізіапсіз Иез Ьеішееп 
іЬе №)ПЬ 8еа апсі іЬе Аііапііс Осеап апсі сопзізіз оґ Ішо 1аг§е ізіапсіз, Сгеаі 
Вгіїаіп апсі Ігеіапсі, апсі 550 зтаііег ізіапсіз агоипсі іЬет. її із зерагаїесі ґгот 
іЬе сопііпепі оґЕигоре Ьу іЬе Еп§1ізЬ СЬаппеї. Іп іЬе шезі іЬе ІЖ із зерагаїесі 
ґгот Ігеіапсі Ьу іЬе ІгізЬ 5еа апсі іЬе ІМогіЬ СЬаппеї. ТЬе зеаз агоипсі Вгіїаіп 
аге оЙеп гои§Ь апсі сЬґйсиІІ Іо пауі§а1е сіигіп§ зіогтз Ьиі іЬеу аге ґиіі оґ ЬзЬ 
апсі аге ехігетеіу ітрогіапі ґог Ігасіе. Вгіїаіпз таіп рогіз аге Ьопсіоп, Ниіі, 
Ьіуегрооі, С1аз§о\у апсі оіЬегз. 

Уои \уі11 поі йпсі ЬідЬ тоипіаіпз оґ 1аг§е ріаіпз іп Вгіїаіп. ТЬе Ьі^ЬезІ 
тоипіаіп, Веп № У І З , ІЗ іп Зсоїіапсі. Іп іЬе сепіге оґЕп§1апсі із а гап§е оґЬііІз 
саііесі іЬе Реппіпе СЬаіп шЬісЬ із аізо кпошп аз іЬе "ЬаскЬопе оґЕпдіапсГ 

ТЬеге аге уегу тапу ГІУЄГЗ іп Сгеаі Вгіїаіп Ьиі іЬеу аге поі уегу 1оп§. ТЬе 
1оп§езІ ГІУЄГ із іЬе ЗЄУЄГП іп Еп§1апс1, Ьиі іЬе тозі ґатоиз із іЬе ТЬатез 
Ьесаизе іі §ауе гізе Іо іЬе саріїаі оґ іЬе соипігу - Ьопсіоп. 

Мапу реоріе зау іЬаі Сгеаі Вгіїаіп Іоокз ііке а 1аг§е шеіі-кері рагк. ТЬеге 
аге Ьеаиііґиі дагсіепз, Ьеісіз, теаскшз, Іакез апсі июосіз іЬеге. ТЬе Ьезі-кпошп 
тюсі із ЗЬегшоосі Рогезі шЬеге КоЬіп Ноосі опсе ІІУЄСІ, іЬе 1е§епс1агу оиііаш 
\УЬО гоЬЬесі іЬе гісЬ апсі §ауе іЬеіг топеу Іо роог. ТЬе тозі ґатоиз іаке із 
ЬосЬ №зз іп Бсоїіапсі \\'ЬісЬ із заісі Іо Ьауе а шаіег топзіег. 

Сгеаі Вгіїаіп із поі уегу гісЬ іп тіпегаї гезоигсез іЬои§Ь іЬеге із оіі іп іЬе 
ИогіЬ 8еа, соаі іп АУаіез апсі іп іЬе погіЬ оґЕпдІапсІ, Ііп апсі оіЬег поп-ґеггоиз 
теїаіз іп іЬе зоиіЬ. 

ТЬе Ьі§§езІ сіїіез оґ Вгіїаіп аге Ьопсіоп, Вігтіп§Ьат, МапсЬезІег, Ьеесіз, 
Ьіуегрооі, С1аз§о\у апсі зоте оіЬегз. 

ТЬе Шііесі Кіп§сіот із а сопзіііиііопаї оґ рагііатепіагу топагсЬу. її теапз 
іЬаі іі із Ьаз а топагсЬ (еііЬег а яиееп оґ а кіп§) аз ііз Неасі оґ 8іа1е Ьиі іЬе 
топагсЬ Ьаз уегу іііііе рошег. ТЬе Оиееп (оґ Кіп§) геі§пз Ьиі зЬе (Ье) сіоезп'ї 
гиіе. Рагііатепі апсі іЬе ехізіепі §оуегптепІ Ьауе іЬе рошег. ТЬе ргезепі 
ВгіІізЬ топагсЬ із С^иееп ЕІігаЬеіЬ (зіпсе 1953) апсі іЬе пехі Ііпе Іо іЬгопе 
із Ьег зоп, СЬагіез, іЬе Ргіпсе оґ ДУаІез, апсі іЬеп Ьіз зоп, Ргіпсе У/і11іат оґ 
\Уаіез. 
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Ткеге І8 по шгіііеп сопзіііиііоп іп Сгеаі Вгііаіп. ТЬе таіп ргіпсіріез оґ 
ВгііізЬ іе^ізіаііоп аге ехргеззесі іп оіЬег сіоситепіз ііке "Ма§па Сагіа" апсі 
"ВІН оґШ§Ьіз" 

Рагііатепі іп Сгеаі Вгііаіп Ьаз ехізіесі зіпсе 1256 апсі і8 [Ье еісіехі Рагііатепі 
іп іЬе \УОГ1СІ. II сопзізіз оґ і\уо Ноивез - [Ье Ноизе оґ Ьогсіз апсі [Ье Ноизе оґ 
Соттопз. 

ТЬе Ноизе оґ Ьогсіз соп8І8(8 оґ 1000 рееґ8 \УЬО аге по[ еіесіесі Ьу [Ье реоріе. 
ТЬе Ьоизе оґ Соттопв І8 а па[іоп-здісіе гергезеп[аііуе Ьосіу, \\'ЬісЬ І8 еіесіесі 
Ьу [Ье реоріе аі а §епегаі еіесііоп, \уііЬіп 5 уеагз оґ іЬе 1а8І еіесііоп. АЙег 
[Ье §епега1 еіесііоп [Ье С)иееп арроіпіз іЬе Ьеасі оґ [Ье §оуегптеп[ - іЬе 
Ргіте Міпізіег. Аз а гиіе [Ье Ргіте Міпізіег І8 [Ье іеасіег оґ [Ье рагіу [Ьаі 
Ьаз \\юп еіесііоп. ТЬе Ргіте Міпізіег арроіпіз [Ье тіпізіегз іо таке ир іЬе 
§оуегптепі. 

ТЬеге аге НУ о таіп рої і іісаі раг[іез іп Сгеаі Вгііаіп: іЬе Сопзегуаііуе рагіу 
апсі іЬе ЬаЬоиг раг[у. ТЬе Сопзегуаііуе рагіу сате іпіо Ьеіп§ іп іЬе 19іЬ 
сепіигу. ТЬе ЬаЬоиг рагіу \уаз ґоипсіесі іп 1900. ТЬе ЬаЬоиг рагіу \уоп еіесііоп 
ґог іЬе йгзі і іте іп 1945. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \\Тіаі із іЬе оійсіаі пате оґ Сгеаі Вгііаіп? 
2. \¥Ьаі із іЬе сарііаі оґ Сгеаі Вгііаіп? 
3. УЛіаі рагіз сіоез Сгеаі Вгііаіп сопзізі оґ? 
4. \\Тіаі ГІУЄГ сіоез Ьопсіоп зіапсі оп? 
5. \\'Ьо із іЬе Ьеасі оґ іЬе зіаіе? 
6. XV Ь о із іЬе Ьеасі оґ іЬе §оуегптепі? 
7. \УЬаі із іЬе рориіаііоп оґ Сгеаі Вгііаіп? 
8. \\Тіаі сіо уои кпош аЬоиі іЬе сопз[ііиііоп оґ Сгеаі Вгііаіп? 
9. \УЬаі [\\'о таіп роШісаі раг[іез сіо уои кполу? 
10. \ЛПіаІ осеап апсі \уЬаі зеаз із Сгеа[ Вгііаіп шазЬесІ Ьу? 

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

1. ТЬе ІІпііесі Кіпріот із поі уегу зтаіі сотрагіп§ ЛУІІЬ [Ье Ьі§§езі соипігіез 
о ґ і Ь е \УОГІСІ. 

2. 8со(1апс1 Ьаз [Ье зта11ез[ рориіаііоп оґ іЬе ґоиг соипігіез оґ іЬе ІЖ. 
3. Сгеаі Вгі[аіп із зерага[есі ґгот [Ье соп[іпеп[ Ьу іЬе Еп§1ізЬ СЬаппеі, іЬе 

ИогіЬ 8еа апсі іЬе №)гіЬ СЬаппеі. 
4. ТЬе \уаіегз агоипсі Сгеаі Вгііаіп аге сіап§егоиз іп Ьасі шеаіЬег. 
5. ¥ои \уі11 поі йпсі Ьі§Ь тоипіаіпз оґ 1аг§е ріаіпз іп Вгііаіп. 
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6. ТЬе ТЬатез І8 іЬе іоп^езі апсі іЬе сіеерезі ГІУЄГ іп (Ье ІЖ. 
7. ТЬе тозі £атоиз \уоос1 іп Зсоііапсі І8 8ЬетоосІ Рогезі шЬеге КоЬіп Носкі 

опсе ІІУЄСІ. 

8. ТЬеге аге соаі сіерозііз іп іЬе зоиіЬ о£ Еп§1апіі. 

5. Доповніть словосполучення, складіть з ними речення і перекладіть їх 
на українську мову. 

1) §епега1 а) топагсЬу 
2) іоіаі Ь) еіесііоп 
3) 8^иа^е с) Ьосіу 
4) ехігетеіу сі) ітрогіапі 
5) тіпегаі е) §оуегптепі 
6) рагііатепіагу £) агеа 
7) ехізіепі §) кііотеігез 
8) таіп Ь) ргіпсіріез 
9) гергезепіаііуе і) іап§иа§е 
Ю) оійсіаі З) гезоигсез 

6. Доповніть речення відповідними словами. 

1. ТЬе Ргіте Міпізіег а іЬе тіпізіегз іо таке ир іЬе § 

2. ТЬе ЬаЬоиг рагіу \уаз £ іп 1900. 
3. Уои \\гі11 поі йпсі Ьі§Ь т оґ іаг§е р іп Вгііаіп. 
4. ТЬе ІІпііесі Кіп§(іот ізас оґ рагііатепіагу т 

5. Рагііатепі іп Сгеаі Вгііаіп Ьаз е зіпсе 1256. 

7. Завершіть речення, використовуючи слова та словосполучення. 

1. І Ж 4. Веп ИЄУІЗ 7. ЗЄУЄГП 10. Ноизе о£ С о т т о п з 

2. ІчІогіЬ 8еа 5. ЬаЬоиг рагіу 8. СЬаппеі 
3. Еп§1ізЬ 6. ТЬатез 9. МапсЬезіег 

1. ТЬе аЬЬгеуіаііоп £ог іЬе ІІпііесі Кіп§сІот із . 
2. ТЬе ІІпііесі Кіпріот із іосаіесі Ьеішееп іЬе Аііапііс Осеап апсі . 
3. її І8 зерагаіесі £гот іЬе сопііпепі Ьу іЬе Еп§іізЬ . 
4. ТЬе Ьі^Ьезі роіпі іп іЬе ВгііізЬ Ізіез із . 
5. ТЬе 1оп§езі о£ іЬе ВгііізЬ ГІУЄГЗ із іЬе . 
6. ТЬе тозі £атоиз ГІУЄГ із іЬе Ьесаизе іі §ауе гізе іо іЬе сарііаі 

о£ іЬе соипігу. 
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7. ТЬе Ьі§§езІ сіїіез о£ Вгіїаіп аге Ьопсіоп, Вігтіп§Ьат, , 
Ьіуегрооі апсі оіЬегз. 

8. ТЬеге аге Ішо таіп роїііісаі рагііез іп Сгеаі Вгіїаіп: іЬе Сопзегуаііуе 
рагіу апсі іЬе . 

9. Рагііатепі сопзізіз оґ ілуо Ноизев — іЬе Ноиве оґ Ьогсіз апсі іЬе 

10. І8 оійсіаі апсі паїіопаї 1ап§иа§е оґ іЬе Ііпііесі Кіпдсіот. 

8. Заповніть пропуски у реченнях прийменниками. 

а)/оґ Ь) Ьу с) іп сі) іпіо е) ОУЄГ /) о/ %) оп к) о// 

1. ТЬе ІЖ із зііиаіесі іЬе ВгіІізЬ І8ІЄ8. 
2. ТЬе Ноі18Є ОҐ ЬоГСІ8 СОП8І8І8 1000 реегз шЬо аге поі еіесіесі іЬе 

реоріе. 
3. ТЬе зеаз аге ехігетеїу ітрогіапі Ігасіе. 
4. ТЬе ЬаЬоиг рагіу шоп іЬе еіесііоп іЬе ЙГ8І І іте іп 1945. 
5. Сгеаі Вгіїаіп І8 поі уегу гісЬ тіпегаі ге8оигсев. 
6. ТЬе Сопвегуаііуе рагіу сате Ьеіп§ іп іЬе 19-іЬ сепіигу. 
7. ТЬе рориіаііоп оґ іЬе ІЖ із _ _ 58,000,000 реоріе. 

9. Продовжіть речення та перекладіть їх. 

1. Мапу реоріе 8ау іЬаі Сгеаі Вгіїаіп іоокз Ііке . . . . 
2. ТЬе Ьі§Ье8І тоипіаіп, Веп Мєуіз, із іп ... . 
3. ТЬе Шііесі Кіп§с1от І8 уегу зтаїї сотрагіп§ шііЬ . . . . 
4. АЙег іЬе §епегаі еіесііоп іЬе Оиееп арроіпіз . . . . 
5. Еп§1ізЬ із іЬе оійсіаі 1ап§иа§е іп ... . 
6. ТЬе таіп ргіпсіріез оґ ВгіІізЬ 1е§ізіаІіоп аге ехрге8зес1.... 
7. Іп іЬе шезі іЬе ІІК із зерагаїесі ґгот Ігеіапсі Ьу ... . 
8. ТЬе Ьезі-кштп мюсі із ... . 
9. ТЬе зеаз агоипсі Вгіїаіп аге . . . . 
10. ТЬе ргезепі ВгіІізЬ топагсЬ із ... . 

10. Підберіть закінчення речень. 

1. ТЬе Ргіте Міпізіег І8 іЬе Іеасіег оґ а) ... іп іЬе шогісі. 
іЬе рагіу ... 

2. ТЬе Ііпііесі Кіп§сіот оссиріе8 опіу 2 Ь) ... іЬаі Ьаз шоп еіесііоп. 
рег сепі.. . 

3. ТЬе С^иееп геі§пз Ьиі.. . с) ... апсі 8соі!апсі іЬе Іошезі. 
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4. Еп^іапсі Ьаз іЬе Ьі§Ьезі рориіаііоп сі) ... зЬе сіоезп і гиіе. 
сіепзііу ... 

5 . ЕП§1ІЗЬІ8 іЬе зесопсі тоз і лл̂ ісіеіу е) ... о£іЬе шогісГз зигГасе. 
зрокеп 1ап§иа§е ... 

СЕОСКАРНІСАІ МАМЕ5 
11. Заповніть пропуски в таблиці. 

Соипігу Асі^есііуе, 
(Іап^иа^е) 

Регзоп ИаНоп 

і.ІІкгаіпе 1. 1. а ІІкгаіпіап і .іЬе ІІкгаіпіапз 
2. 2. Атегісап 2. 2. іЬе 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.Еп§1ізЬ\уотап, 

Еп^іізЬтап 
6. іЬе Еп§1ізЬ 

7. Ііаіу 7. 7. ап Ііаііап 7. 
8. Егапсе 8. 8. а РгепсЬтап 8. 
9. Сгеесе 9.Сгеек 9. 9. 
10. Ігеіапсі 10. 10. 10. іЬе ІгізЬтеп 
11. Тигкеу 11. 11.а Тигк 11. 
12. Вгагіі 12. 12. а Вгагіїіап 12. 
13. 13. Киззіап 13. 13. 
14. Зсоііапсі 14. 14. 14. іЬе Зсоіз 
15. 15. ЗрапізЬ 15. а Зрапіагсі 15. 
16. Роіапсі 16. 16. а Роіе 16. 
17. 5\уесіеп 17. 17. а 8\уес1е 17. 
18. 3\уіі2ег1апс1 18. 3\УІЗЗ 18. 18. 
19. Еіпіапсі 19. ЕіппізЬ 19. 19.іЬе Ріппз 

12. Заповніть пропуски в реченнях. 

1. І а т £гот іЬе ІІЗА. 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 Вгахії. ЗЬе із . Нег йгзі 1ап§иа§е із . 
4. Ш аге £гот Зсоііапсі. \¥е аге . Оиг йгзі 1ап§иа§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§иаде із 
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7. ТЬеу аге ґгот 8\\'еоіеп. ТЬеу аге ТЬеіг йг8і 1ап§иа§е із 

8. 8Ье із ґгот СЬіпа. 8Ье І8 . Нег ЙГ811ап§иа§е із . 
9. ТЬеу аге ґгот 8шіІ2ег1ап<і. ТЬеу аге . ТЬеіг ЙГ8І 1ап§иа§е І8 

10. Не І8 ґгот Ріпіапсі. Не І8 . НІ8 йгзі 1ап§иа§е І8 . 

1. ВИВЧІТЬ слова і словосполучення: 

• \¥ ІПСІ80Г 

• сііуогсе 
• Ьеіг 
• рготоґег 
• айесііоп 
• тосіевіу 
• тсіеіу 
• асітіге 
• сЬагіІу 
• зиррогі 
• АГО8 (АсциігесІ І т т и п е Бейсіепсу 

8упс1готе) 
• Ьогве гасе 
• зауе 
• сЬапсеІІог 

• саггу оиі 
• еп§а§етепІ 
• сіике 
• Коуаі Иауу 

• Ье кееп оп 8тіЬ 
• ^ иі І 
• ригвие 
• шісіош 
• Іаіе 

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: \А/іпд$ог, тапу, д'могсе, 
Ьеіг, рготоґег, сЬагіїу, виррогі, епдадетепі. Прочитайте та перекладіть ці 
речення. 
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3. Перечитайте текст і дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬаІ із іЬе зигпате о£ іЬе Коуаі £аті1у о£ Вгііаіп? 
2. АЛТіеп сі і сі Кіп§ Сеог§е V сііе? 
3. \УЬеп шаз ЕіігаЬеіЬ II Ьогп? 
4. Нош тапу сЬіІсігеп Ьаз Оиееп ЕіігаЬеіЬ §оІ? 
5. \УЬаІ сіо уои кпо\л' аЬоиІ Ргіпсе СЬагіез? 

4.Прочитайте текст. 

ТНЕ КОУДЬ РАМНУ ОР ШШРБОК 
\¥ІпсІ80г із іЬе зигпате о£ іЬе Коуаі £атііу о£ Вгііаіп. Іп 1917 Сеог§е 

V (1865-1936) сЬап§есі Ьіз £аті1у'з зигпате £гот Захе-СоЬиг§-СоіЬа 
Іо \\гіпсізог. ТЬе 1оп§ Сегтап зигпате \уаз іЬе £аті1у пате о£ АІЬегІ, іЬе 
ЬизЬапсі о£ Оиееп Уісіогіа. ЗЬе шаз Сеог§е У-з §гапсітоіЬег. 

\УЬеп Сеог§е V сііесі іп 1936, Ьіз йгзі зоп Ьесате Кіп§ ЕсЬуагсі VIII. Есішагсі 
\уаз Ьогп іп 1894, а уеаг Ье£оге Ьіз ЬгоіЬег, Сеог§е. Есіздагсі шапіесі Іо таггу 
Мгз. \¥аі1із Зітрзоп Ьиі зЬе шаз сііуогсесі. Не соиісіп'ї Ье кіп§ апу тоге, зо Ьіз 
ЬгоіЬег Ьесате кіп§. Есішагсі сііесі іп Егапсе іп 1972. 

Іп 1923 Сеог§е таггіесі ЕІігаЬеіЬ Вошез-Ьуоп. ТЬеіг с!аи§Ьіег ЕіігаЬеіЬ 
шаз Ьогп іп 1926 апсі апоіЬег сіаи§Ьіег, Маг^агеї, шаз Ьогп іп 1930. Сеог§е 
Ьесате Кіп§ Сеог§е VI іп БесетЬег 1936. Не сііесі іп 1952 апсі Ьіз сіаи§Ьіег 
ЕіігаЬеіЬ Ьесате Оиееп ЕІігаЬеіЬ II. ЗЬе таггіесі РЬііір МоипіЬаІІеп, іЬе зоп 
о£ Ргіпсе Апсігеш о£ Сгеесе, іп 1947. 

Оиееп ЕІізаЬеіЬ Ьаз §оІ £оиг сЬіІсігеп. СЬагіез шаз Ьогп іп 1948, Аппе іп 
1950, Апсігеш іп 1960 апсі Есішагсі іп 1964. Опе сіау СЬагіез із §оіп§ Іо Ье Кіп§ 
СЬагіез III, зигпате \Уіпсізог. 

ТЬе Оиееп'з Ьеіг СЬагіез, Ргіпсе оі Шаїез, таггіесі І.,асіу І)іапа Зрепсег апсі 
Ьаз Ішо сЬіІсігеп, Ргіпсе \¥і11іат апсі Ргіпсе Непгу. ТЬе Ргіпсе о£ \Уа1ез із 
\уе11-кпо\уп аз а кееп рготоіег о£ ВгііізЬ іпіегезіз. Ніз ші£е Оіапа, Ргіпсезз о£ 
\Уаіез, шоп іЬе айесііоп о£ тапу реоріе Ьу Ьег тосіезіу апсі Ьеаиіу. ЗЬе шаз 
шісіеіу асітігесі £ог Ьеіріп§ сЬіІсігеп іЬгоидЬоиІ іЬе сЬагіІіез апсі Ьег зиррогі 
£ог іЬе а§есі апсі ііі, рагіісиїагіу АГОЗ зиЯегегз. Оіапа сііесі іп 1997. 

Аппе, Ргіпсезз о£ Коуаі, із шсіеіу кпошп £ог Ьег іпіегезі іп Ьогзез апсі Ьогзе-
гасіп§. ЗЬе із пст СЬапсеіІог о£ іЬе Ііпіуегзіїу о£ Еопсіоп апсі саггіез оиі тапу 
риЬііс еп§а§етепІз. 

Ргіпсе Апс1ге\у, Оике о£Уогк, ЗЄГУЄСІ аз а Ьеіісоріег рііоі іп іЬе Коуаі Иауу. 
Іп 1986 Ье таггіесі Мізз ЗагаЬ Рег§изоп апсі Ьаз Ітео с1аи§Ьіегз. Ргіпсе Есіадагсі 
із кееп оп ікеаіге. Не с]иіиесі іЬе Коуаі Магіпез, апсі із пош ригзиіп§ а сагеег 
\УІІЬ а іЬеаІгісаі сотрапу. ТЬе С^иееп МоїЬег, іЬе шісіош о£ іЬе Іаіе Кіп§ 
Сеог§е VI, сеІеЬгаІесі Ьег опе Ьипсігесі ЬігіЬсіау іп 2000 апсі сііесі іп 2002. 
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5. Співставте дати з відповідними подіями. 

1. ІП 1917 а) ЕіігаЬеіЬ шаз Ьогп. 
2. іп 1936 Ь) Кіп§ Сеог§е VI сііесі. 
3. іп 1894 с) ЕіігаЬеіЬ II таггіесі РЬііір МоипіЬаІІеп. 
4. іп 1972 сі) СЬагіез шаз Ьогп. 
5. іп 1923 е) Кіп§ Е(і\уагс1 VIII шаз Ьогп. 
6. іп 1926 ґ) Сеог§е V сЬап^есі Ьіз ґатіїу'з зигпате. 
7. іп 1952 §) Сеог§е таггіесі ЕіігаЬеіЬ Вошез-Ьуоп. 
8. іп 1947 Ь) Сеог§е V сііесі. 
9. іп 1948 і) Кіп§ Есі\уагсі сііесі. 

б. Заповніть таблицю інформацією з тексту. 

Кате оґ а 
гоуаі регзоп 

Ратііу геїаііопз ТІІІЄ Баїе оґ 
ЬігіЬ 

Оссираііоп 

ЕІігаЬеіЬ Моікег Тке С^иееп 1926 Тке С^иееп 
РЬііір 
МоипіЬаІІеп 
СЬагіез 
Аппе С^иеепз сіаидЬіег 
Апсігеш 
Ес1\уагс1 

ТехіС 
1. Перекладіть слова та словосполучення: 

. Іо§ор§§іп§ 
• іо соїіесі гесогсіз оґ зіатрз 
• риЬ 
• ІЄІ811ГЄ 
• ассогсІіп§ Іо (Ье Іаіезі й§игез 
• Ьи§е іпсіоог шаіег рагкз 
• Іо шоггу аЬоиІ іЬе шеаіЬег 

2. Утворіть словосполучення та перекладіть їх на українську мову. 

1. Іо §о а) зЬорріп§, р§§іп§ 
2. Іо ріау Ь) ҐооїЬаІІ таїсЬез 
3. соііесі с) гесогсіз 
4. Іо уізіі сі) сіагіз, ҐооїЬаІІ 
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5. Іо Іаке 
6. Іо зрепсі 
7. іо кеер 
8. іо шаІсЬ 

Е) СІГІУІП£ ІЄ880П8 

£) йі 
§) £гее і іте 
Ь) геїаііуез 

5РОКТ5 ІМ ЄКЕАТ ВШТАШ 
ІЬе ВгіІізЬ аз а паііоп сіо аіі кіпсіз о£ іЬіп§з іп іЬеіг £гее ііте: іЬеу §о 

зЬорріп§ оґ р£§іп§, іЬеу ріау сіагіз оґ £ооіЬа1і, іЬеу соііесі гесогсіз ог зіатрз, 
іЬеу §о іо сЬигсЬ оґ іо іЬе риЬ. 0£ соигзе, зоте о£іЬеіг £гее і іте асііуіііез, Ііке 
уізіііп§ геїаііуез ог іакіп§ <ігіуіп§ іеззопз, тау поі Ье £ип, Ьиі шЬаіеуег іЬеу 
сіо, іЬе \уау іЬеу зрепсі іЬеіг £гее і іте із ргоЬаЬіу ргоуісііпд оіЬег реоріе \\'ііЬ 
\\гогк. Ьеізиге із іЬе £азіезі §гошіп§ іпсіизігу іп Вгіїаіп. 

Ассогсііп§ іо іЬе іаіезі й§игез, іЬе тозі рориіаг асііуііу о£аіі із шаікіп§: 35 
тіИіоп ВгіІізЬ реоріе ге§и1аг1у\уа1кішо тіїез ог тоге а сіау. Моге епег§е1іса11у, 
10 тіїїіоп реоріе §о Іо "кеер йі" сіаззез ог Іаке рагі іп аегоЬісз ог уо§а, апсі 
Ьа1£ аз тапу сіо зоте шеі§Ьі 1гаіпіп§ іп а §ут. АЬоиІ 9 т іп реоріе §о сусііп§, 
4 т іп §о )о§§іп§, апсі іЬе зате питЬег ріау £ооіЬа11 апсі §о1£. ОіЬег рориіаг 
зрогіз аге Ьошііпд, Іеппіз апсі зс]иазЬ. 

\УаІсЬіп§ оіЬег реоріе р1ауіп§ із аізо а рориіаг Іеізиге асііуііу: іЬе £ауоигіІе 
зрогіз атоп§ ТУ уіешегз аге £ооіЬа11, Ьогзе гасіп§, сгіскеї апсі Іеппіз. Виі 
а1іЬои§Ь тіїїіопз шаісЬ іЬе таїсЬез оп ТУ, поі зо тапу §о ге§и1агіу Іо іЬе 
зіасііит Іо шаісЬ £ооіЬа11 таїсЬез. 

ТЬе ргіуаіе ЬеаііЬ апсі йіпезз сіиЬз апсі іЬе зате питЬег о£ риЬІіс Іеізиге 
сепіегз Ьауе Ьееп Ьиііі сіигіпд іЬе разі 20 уеагз. ІЬезе тосіегп сепіегз \л'ііЬ 
з\уіттіп§ рооїз, іеппіз соигіз апсі §утз аге ріасез £ог реоріе Іо §о Іо зрепсі 
іЬеіг іеізиге І іте - апсі іЬеіг топеу. Ратіїіез сап єуєп зрепсі іЬеіг Ьоіісіауз 
аі Ьи§е іпсіоог шаіег рагкз, шЬеге іЬеу сап ріау ог геїах аіі сіау 1оп§ шііЬоиІ 
\уоггуіп§ аЬоиІ іЬе шеаіЬег оиїзісіе. Виі іЬіз тау поі Ье Ьеіріпд іЬет Іо §еІ 
йііег: іЬе ВгіІізЬ тау Ьесоте а паііоп о£зріазЬегз Ьиі по а паііоп о£ зшіттегз. 
ТЬе Ьі§ с}иезІіоп йіпезз ехрегіз аге азкіпд із: "8Ьои1сі зрогі Ье Іакеп зегіоизіу 
ог зЬоиІсі іі рзі Ье £ип?" 

3. Завершіть речення. 

1. ТЬе тозі рориіаг зрогІіп§ асііуііу іп Вгіїаіп із ... . 
2. ТЬе зесопсі тозі рориіаг зрогІіп§ асііуііу іп Вгіїаіп із ... . 
3. ТЬе £азІезІ §го\уіп§ іпсіизігу іп Вгіїаіп із ... . 
4. ТЬе £ауоигіІе зрогі атоп§ ТУ уіешегз із ... . 
5. Мосіегп іеізиге сепігез аге ріасез £ог реоріе іо ... . 
6. \УаІег рагкз аге ріасез шЬеге реоріе . . . . 
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Ргодге55 сНеск 
1. Підберіть відповідне тлумачення до слів: 

1. ап ізіапсі а) сЬоозіп§ а МетЬег оґ Рагііатепі, Ргезісіепі, еіс. Ьу 
уоііпд; 

2. 1е§із1аІіоп Ь) Іо Іаке зтіЬ. (топеу, ргорегіу еіс.) ґгот а регзоп оґ 
ріасе і11е§а11у; 

3. еіесііоп с) а ріесе оПапс! іЬаІ із зиггоипсіесі Ьу шаіег; 
4. Іо гиіе А) а §гоир оґіашз; 
5. ап оиІІа\у е) а питЬег оґ реоріе \\4ю ІІУЄ ІП а рагіісиіаг ріасе; 
6. Іо гоЬ 0 Іо Ьауе іЬе ро\уег ОУЄГ іЬе соипігу; 
7. рориіаііоп 8) іЬе асііуііу оґЬиуіп§ апсі зе11іп§ оґ ехсЬапдіп§ §оос1з 

оґ ЗЄҐУІСЄЗ Ьеішееп реоріе оґ соипігіез; 
8. СІІУОГСЄ Ь) а сгітіпаі шЬо із ііуіпд оиїзісіе зосіеіу апсі Ігуіпд Іо 

ауоісі Ьеіп§ саріигесі; 
9. зигґасе і) іЬе Іор Іауег оґ ап агеа оґ тгіег оґ іапсі; 
10 . Ігасіе )) іЬе іедаї епсііпд оґ а таггіа§е. 

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

а) сіигіщ Ь) Ьу с) іп сі) о/ є) іпіо к) оп 
Л/ог %) о/ к) о/ і) тік ]) агоипсі 

1. ТЬе Шііесі Кіпріот із уегу зтаїі сотрагіп§ (Ье Ьі£§езІ соипігіез оґ 
іЬе шогИ. 

2. ТЬе Ноизе оґЬопЗз сопзізіз 1000 реегз. 
3. ТЬе Сопзегуаііуе рагіу сате Ьеіп§ іп іЬе 19іЬ сепіигу. 
4. ТЬе ЬаЬоиг рагіу шоп еіесііоп іЬе йгзі І іте іп 1945. 
5. ТЬе зеаз агоипсі Вгііаіп аге оґіеп гои§Ь апсі сіііБсиїї Іо пауі§а1е іЬе 

зіогтз. 
6. Уои Ьауе Іо зЬор ґог іЬе Ьезі ргісез. 
7. Сап І рау сгесііі сагсі? 
8. Кіпд Есішагсі із кееп іЬеаІге. 

3. Підберіть закінчення речень. 

1. ТЬе Шііесі Кіпдсіот із ... а)... Ьауе іЬе рошег. 
2. ТЬе зеаз агоипсі Вгііаіп аге ... Ь) ... а сопзіііиііопаі оґ 

рагііатепіагу топагсЬу. 
3. ТЬе ргезепі ВгііізЬ топагсЬ із ... с) ... ґиіі оґ йзЬ апсі аге ехігетеїу 

ітрогіапі ґог Ігасіе. 
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4. ТЬеге аге уегу тапу ГІУЄГЗ іп Сгеаі <!)... Оиееп ШігаЬеіЬ. 
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 таісЬ 
3. рориіаііоп с) Іо гиіе, Іо Ье оп іЬе іЬго^е 

4. Іо таке ир сі) Іо сотрозе, Іо сгеаіе, Іо іпуепі 
5. Іо арроіпі е) Іо сЬоозе, Іо зеїесі, Іо пащіпаїе 

5. Заповніть пропуски в реченнях словами та словосполученнями. 

a) Скіпа с) Скгпезе е) Іізі гіск іп 
b) Шпйіог сі) таггіесі /) гергезепіаііуе Ьосіу к)а$агиІе 
і) тосіезіу апсі ]) скагіїіез апсі к) іпсіоог маіег рагк$ І) шеаікег оиізісіе 

Ьеаиіу зиррогі 

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

2. із іЬе зигпате оґ іЬе Коуаі ґатіїу іп Вгіїаіп. 
3. ТЬе Оиеепз Ьеіг СЬагіез, Ргіпсе оґ\Уаіез, Ьасіу Оіапа Зрепсег 

апсі Ьаз 1\\ю сЬіісігеп. 
4. Бо уои таке а зЬорріп§ ? 
5. ТЬе Ноизе оґ Соттопз із паііоп-у/ісіе ^ . 
6. Сгеаі Вгіїаіп із поі уегу тіпегаі гезоигсез. 
7. іЬе Ргіте Міпізіег із іЬе Іеасіег оґ гЬе рагіу іЬаі Ьаз шоп 

еіесііоп. 
8. Оіапа \уоп іЬе аіґесііоп оґ тапу реоріе Ьу Ьег . 
9. Оіапа шаз шісіеіу асітігесі ґог Ье1ріп§ сЬіісігеп іЬгои§ЬоиІ іЬе 

ґог іЬе а§есІ апсі ііі. 
Ю.РатіІіез сап еуеп зрепсі іЬеіг Ьоіісіауз аі Ьи§е , \уЬеге іЬеу 

сап ріау ог геїах аіі сіау 1оп§ шііЬоиІ \уоггуіп§ аЬоиі іЬе 
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У N І Т 4 

ІЖКАШЕ 

1. Вивчіть слова та словосполучення. 
Техі А 

То Ье іосаіесі 
епііге 
соазі 
іо йргеасі оиі 
шаіег гезегуоіг 
зшатр 
агаЬІе 
іегіііе 
£егІііе Ьіаск зоіі 
госк-заіі 
ігоп оге 
тап^апезе оге 
Іо ргосіаіт 
Іо сопйгт 
ІО 80ІУЄ 
Іо езІаЬІівЬ 
писіеаг шеароп 
Іо зсгар писіеаг шеароп 
Іо ехасегЬаІе 
1аг§е-8са1е 
йпапсе 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. П р о ч и т а й т е текст і п е р е к л а д і т ь його . 

ІЖКАШЕ 
ОіНсіаІ пате: ІІкгаіпе 
Саріїаі: Куіу 
Неасі о£ 8іаІе: Ргезісіепі 
Неай о£ Соуегптепі: Ргіте Міпізіег 
Иаіиге о£ §оуегптеп1: Рагііатепіагу-ргезісіепііаі гериЬІіс 
Рориіаііоп: 48.400.000 
Агеа: 603,700 хсцлаге кііотеїегз 
Ьап§иа§е: ІІкгаіпіап 
Сео£гарку апй рориіаііоп 
ІІкгаіпе, шііЬ іке Іеггіїогу о£ 603.7 іЬоизапсі хс] кііотеїгез апсі іЬе 

рориіаііоп о£ 48.4 тііііоп реоріе, із опе о£ іЬе Ьі§§езІ соипігіез о£ Еигоре. 
Асітіпізігаїіуеіу, ІІкгаіпе із тасіе ир о£ 24 ОЬІазІз апсі опе Аиіопотоиз 
КериЬііс (Сгітеа). ТЬе саріїаі сіїу із Куіу 

ІІкгаіпе із Ьогсіегесі Ьу Роіапсі, Зіоуакіа, Нип§агу, Р о т а т а апсі Моїсіоуа 
оп іЬе \УЄХІ апсі зоиіЬ-\уезІ, апсі Ьу Веіагиз апсі Киззіа оп іЬе погіЬ апсі погіЬ-
еазі; оп іЬе зоиіЬ, ІІкгаіпе із Ьогсіегесі Ьу іЬе Віаск 5еа апсі іЬе 5еа о£ Агоу 

ТЬе 1оп§езІ ГІУЄГ із іЬе І)пірго, апсі іЬе Ьі§§езІ тоипіаіп сЬаіп із іЬе 
СаграіЬіапз. И із іп іЬе СаграіЬіапз іЬаІ іЬе §ео§гарЬісаі сепіге о£ Еигоре із 
іосаіесі. 

Атоп§ 454 сіїіез апсі Іошпз о£ ІІкгаіпе іЬе Ьі§§езІ аге: Куіу (рориіаііоп 
2.6 тііііоп); КЬагкіу (рориіаііоп 1.6 тііііоп); Бпіргореігоузк (рориіаііоп 1.1 
тііііоп); Осіеза (рориіаііоп 1.1 тііііоп); Оопеїхк (рориіаііоп 1.1 тііііоп), 
апсі ЬУІУ (рориіаііоп 802 іЬоизапсі). 

ТЬе рориіаііоп о£ ІІкгаіпе із 48.5 тііііоп реоріе. ТЬе питЬег о£ еіЬпіс 
ІІкгаіпіапз із ОУЄГ 37.5 тііііоп реоріе (77.8 о£ іЬе епііге рориіаііоп); ОУЄГ 8 
тііііоп реоріе аге еіЬпіс Киззіапз (17.3 регсепі о£ іЬе епііге рориіаііоп). 

Сіітаїе апй паїигаї гевоигсез 
ІІкгаіпе'з сіітаїе із Іетрегаїе сопііпепіаі, апсі зиЬігорісаі аі іЬе зоиіЬегп 

соазі о£ іЬе Сгітеа. ТЬе теап Іетрегаїиге іп Іапиагу із — 5° С (+ 23 Р) апсі 
+ 20° С (68 Е) іп Іиіу. 

95 регсепі о£ іЬе ІІкгаіпіап Іеггіїогу із зргеасі оиі ОУЄГ іЬе Еазіегп Еигореап 
Ріаіп; 5 регсепі о£ іЬе Іеггіїогу із Іакеп ир Ьу тоипіаіпоиз агеаз; 14 регсепі 
о£ іЬе іапсі із СОУЄГЄСІ шііЬ £огезІз; 4 регсепі — шаіег ГЄЗЄГУОІГЗ; 1.6 регсепі 
— зшатрз. 12 тііііоп Ьесіагез (30 тііііоп асгез) Ьауе іЬе £ег1ііе ЬІаск зоіі 
(сЬегпогет). 5 регсепі о£ іЬе шогісіз тіпегаї гезоигсез аге сопсепігаїесі іп 
ІІкгаіпе (соаі; ігоп апсі тап§апезе огез; игапіит; дгарЬіІе, апсі госк-заіі). 

47 



Роїііісаі $у$іет 
Оп Аи§изІ 24 1991, Іікгаіпе ргосіаітегі ііз іпсіерепсіепсе, апгі сішїп§ 

іЬе геґегепскіт Ьекі оп ОесетЬег 1 оґ іЬе зате уеаг, іЬе ІІкгаіпіап реоріе 
сопйгтесі іЬеіг сЬоісе оґ іпсіерепсіепі; сіеуеіортепі Ьу зауіпд "уез" Іо іі. 
Іікгаіпе ґасесі а тикіїиае оґ уегу а і Шейк Іазкз шЬісЬ Ьасі Іо Ье зоїуесі шііЬіп 
а зЬогІ регіоа оґ Ііте: а пеш роїііісаі зузіет Ьаа Іо Ье Ьиііі; пеш зІаІеЬоос! 
ргіпсіріез Ьазесі оп 1а\у Ьасі Іо Ье іпігосіисесі; а пеш зузіет оґ паїіопаї зесигіїу 
апа аеґепсе Ьаа Іо Ье сгеаіеа; пеш геїаііопз шііЬ оіЬег соипігіез оґіЬе шогкі 
Ьаа Іо Ье езІаЬІізЬеа — Іікгаіпе шапіесі ґгот іЬе уегу зіагі Іо Ье іпіо іЬе 
Еигореап апа шогіа соттипііу; зосіаі, есопотіс апа есо1о§ісаі геґогтз Ьаа 
Іо Ье саггіеа оиі; іЬе писіеаг шеаропз шеге Іо Ье зсгарреа. ТЬе епогтіїу оґ 
аіі іЬеве 1аг§е-8са1е, Ііте, ІаЬоиг апа ііпапсе сопзитіп§ Іазкз шаз ґигіЬег 
ехасегЬаІеа Ьу іЬе тиіііріе сгізез іЬе соипігу шаз ііуіп§ іЬгоидЬ — есопотіс, 
роїііісаі апа рзусЬо1о§іса1. 

Іп 1996 а пеш сопзіііиііоп шаз ааоріеа; іЬе гипашау іпйаііоп, ЛУЬІСЬ шаз 
епаетіс іп іЬе ґогтег ЗОУІЄІ Шіоп, шаз сигЬеа апа іЬе паїіопаї сиггепсу, 
Ьгуупуа, шаз ІаипсЬеа. 

Іікгаіпе шаз іЬе іігзі атоп§ іЬе розі-зоуіеі соипігіез Іо езІаЬіізЬ шогкіп§ 
геїаііопз шііЬ іЬе Еигореап ІІпіоп. А сЬагІег шаз 8І§песІ шііЬ МАТО іп 1997. 
Іікгаіпе І8 а т е т Ь е г оґ іЬе Соипсіі оґЕигоре апа оґіЬе Зесигіїу Соипсії оґ 
іЬе Ипііеа Каїіопз Огдапігаїіоп. 

Аі ргезепі, Іікгаіпе І8 а рагііатепіагу-ргезісіепііаі гериЬІіс. УегкЬоупа 
Кжіа — "Зиргете Соипсіґ' — І8 таае ир оґ 450 "сіериііез" шЬо аге еіесіеа 
ґог а 4-уеаг Іегт. Іп іЬе 8Ргіп§ оґ 2006, іЬе ШЬ рагііатепіагу еіесііопз шеге 
ЬеМ іп Іікгаіпе. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \УЬаІ І8 іЬе Іоіаі агеа оґ Іікгаіпе? 
2. Нош тапу аатіпізігаїіуе ге^іопз (оЬІазІз) аге іЬеге іп Іікгаіпе? 
3. \УЬісЬ соипігіез аоез Іікгаіпе Ьогаег оп? 
4. \УЬаІ ао уои кпош аЬоиІ іЬе сіітаїе оґ Іікгаіпе? 
5. АУЬеп аіа Іікгаіпе ргосіаіт ііз іпаерепаепсе? 
6. АУЬісЬ Іазкз сіій Іікгаіпе ґасе аЙег іЬе ргосіатаїіоп оґііз іпаерепаепсе? 
7. \\Тіеп шаз іЬе Сопзіііиііоп ааоріеа? 
8. ДУЬісЬ іпіегпаїіопаї огдапігаїіопз із Іікгаіпе езІаЬ1ізЬіп§ геїаііопз шііЬ? 
9. А/УЬаІ із іЬе роїііісаі зіаіиз оґ Іікгаіпе? 
10. \УЬеп шеге іЬе Іазі еіесііопз Ьеіа? 
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4. Прочитайте текст ще раз і вкажіть, які з наведених нижче речень 
відповідають змістові тексту (Ігие), а які ні (їаїзе). 

1. ІІкгаіпе Ьогсіегз оп Роіапсі, Виї^агіа, Нип§агу, Котапіа апсі Моісіоуа 
Веіагиз апсі Ки88іа. 

2. ІІкгаіпе із шазЬесІ Ьу іЬе Віаск 5еа апсі (Ье 5еа о£ Агоу. 
3. 85 регсепі оґ іЬе ІІкгаіпіап Іеггіїогу із зргеасі оиі ОУЄГ іЬе Еазіегп Еигореап 

Ріаіп. 
4. 15 регсепі оґ іЬе Іеггіїогу із Іакеп ир Ьу тоипіаіпоиз агеаз. 
5. 5 регсепі оґ іЬе шогісі'з тіпегаі гезоигсев аге сопсепігаїесі іп ІІкгаіпе (соаі; 

ігоп апсі тап^апеве огез; игапіит; §гарЬіІе, апсі госк-8аіі). 
6. А пеш 8у8Іет оґ паїіопаі зесигіїу апсі сіеґепсе шаз сгеаіесі іп 1985. 
7. ІІкгаіпе шаз іЬе йгзі атоп§ іЬе розі-зоуіеі соипігіез Іо езІаЬкзЬ \\югкіп§ 

геіаііопз шііЬ іЬе Еигореап ІІпіоп. 
8. А сЬагІег шаз зі§песІ шііЬ МАТО іп 2003. 
9. Аі ргезепі, ІІкгаіпе із а ргезісіепііаі-рагііатепіагу гериЬііс. 
10. Оиг соипігу шаз 1ІУІП§ іЬгои§Ь тикіріе сгізез — есопотіс, роіііісаі апсі 

рзусЬоіо§ісаі. 

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 і) гериЬііс 
7. епііге 8) сиггепсу 
8. ґегіііе Ь) кііотеїегз 
9. паїіопаі і) ГЄ8ЄГУОІГ 

10 . зІаІеЬоосі І) сіітаїе 

6. Доповніть речення. 

1. ІІкгаіпе, \УІІЬ іЬе Іеггіїогу оґ 8С] кііотеїгез апсі іЬе рориіаііоп 
оґ реоріе, із опе оґ іЬе соипігіез оґ Еигоре. 

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

3. ІІкгаіпе'з сіітаїе із 
4. Оп Аи§изІ 24 1991, ІІкгаіпе ргосіаітесі ііз іпсіерепсіепсе, апсі сіигіп§ 

іЬе ЬеИ оп ОесетЬег 1 оґ іЬе зате уеаг, іЬе 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. шпкіщ геїаііож 
2. рагііатепіагу-ргезісіепііаі 5. Еигоре 8. Іо Ье ЗОІУЄСІ 

3. асіоріесі 6. іпсіерепсіепсе 9. Аиіопотоиз КериЬІіс 

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

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

геґегепсіит Ьеісі оп ОесетЬег 1 оґ іЬе зате уеаг, іЬе ІІкгаіпіап реоріе 
сопйгтесі іЬеіг сЬоісе. 

5. Іікгаіпе ґасесі а тиііііисіе оґ уегу сШйсиїї Іазкз шЬісЬ Ьасі . 
6. Іп 1996 а пеш сопзіііиііоп шаз . 
7. ТЬе паїіопаї сиггепсу, Ьгуупуа, шаз . 
8. Іікгаіпе шаз іЬе іїгзі атоп§ 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) атощ е) тік /) ікгоиф %)/ог 

1. Іікгаіпе із Ьогсіегесі Роіапсі, Зіоуакіа, Нип§агу, Котапіа апсі 
Моїсіоуа оп іЬе шезі апсі зоиіЬ-шезІ, 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, Ііте, ІаЬоиг апсі йпапсе сопзитіп§ 
Іазкз шаз ґигіЬег ехасегЬаІесі Ьу іЬе тиіііріе сгізез іЬе соипігу шаз 1ІУІП§ 

— есопотіс, роіііісаі апсі рзусЬо1о§іса1. 
4. Мапу сііШсиІІ Іазкз Ьасі Іо Ье ЗОІУЄСІ а зЬогІ регіосі оґі іте 
5. А сЬагІег шаз зі§песі МАТО іп 1997. 
6. "Зиргете СоипсіГ' — із тасіе оґ 450 "сіериііез" ЛУЬО аге еіесіесі 

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

1. ІІкгаіпе, шііЬ іЬе Іеггіїогу оґ . 
2. ТЬе рориіаііоп оґ ІІкгаіпе із . 
3. ІІкгаіпе із Ьогсіегесі Ьу . 
4. ІІкгаіпе'з сіітаїе із . 
5. 95 регсепі оґ іЬе ІІкгаіпіап Іеггіїогу із зргеасі оиі . 
6. ІІкгаіпе із тасіе ир оґ . 
7. Оп Аи§изІ 24 1991, ІІкгаіпе . 
8. ІІкгаіпе шаз іЬе ЙГЗІ атоп§ іЬе розі-зоуіеі соипігіез . 
9. ІІкгаіпе шапіесі ґгот іЬе уегу зіагі Іо Ье . 
10. Атоп§ 454 сіїіез апсі Іошпз оґ ІІкгаіпе іЬе Ьі§§езІ аге . 

10. Знайдіть продовження речень та перекладіть їх. 

1. 5 регсепі оґ іЬе шогісГз тіпегаі а).. .шеге Іо Ье зсгарресі. 
гезоигсез 

2. ІІкгаіпе шапіесі ґгот іЬе уегу зіагі Ь).. До Ье саггіесі оиі; 
3. ТЬе писіеаг шеаропз с)...іЬе ЙЙЬ рагііатепіагу еіесііопз 

шеге ЬеШ іп ІІкгаіпе 
4. Зосіаі, есопотіс апсі есо1о§іса1 

геґогтз Ьасі 
сі)...аге сопсепігаїесі іп ІІкгаіпе 

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

5. Іп іЬе зргіп§ оґ 2006 е)...Іо Ье іпіо іЬе Еигореап апсі 
шогісі соттипііу; 

Т е х і 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 
• ітріетепі 
• Іо йаш 
• Іо сігор 
• Іо зЬгапк 
• Іо гесіисе 
• §гозз паїіопаі ргосіисі 
• шогіЬшЬііе 
• апаіузі 
• сіейпііе 
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2. Прочитайте текст. 

Е С О І Ч О М У О Р І Ж К А Ш Е 

ІІкгаіпе роззеззез а соп8ісіегаЬ1е есопотіс, іпсіизігіаі апсі а§гісиііига1 
роїепііаі; іі кав §аіпесі а \уісіе апсі розіїіуе ехрегіепсе іп зиск іпсіизігіез а8 
теІа11иг§іса1, тіпіп§, епег§у ргосіисііоп, скетісаі апсі теІа1-\уогкіп§. Сгаіп 
кагуезіз сап Ье ир Іо 50 тііііоп теїгіс Іопз а уеаг (ІІкгаіпе Ьаз іопд Ьееп 
кпошп а8 "(Ье Ьгеасі Ьазкеї оґ Еигоре"). 

А( (Ье 8ате (іте, ІІкгаіпе Ьаз іпЬегіІесІ ґгот (Ье 8ОУІЄ( ІІпіоп а таіґогтесі 
апсі іпеґйсіепі есопотіс сотріех апсі ои(сіа(есі та(егіаі Ьазіз. А( ргезеп(, 
ІІкгаіпе із §оіп§ (Ьгои§Ь а сШйсиїї (гапзі(огу регіосі. 8(гис(ига1 геґогтз, 
раг(іси1аг1у іп (Ье іпсіиз(гіаі зрЬеге, аге Ьасіїу пеесіесі Ьи( (Ьеу аге ітріетеп(есі 
еі(Ьег (оо 8Іо\УІу оґ по( а( аіі; іпсіиз(гіез шііЬ (Ье сіозесі сусіе оґ ргосіис(іоп аге 
іпзиШсіеп( іп питЬег; (Ье 1а\у зуз(ет із Яалуесі апсі Ьесаизе оґ і(з ітрегґес(іопз 
саппо( з(ітиіа(е (Ье §ГО\УІЬ оґ (Ье ргіуа(е зес(ог оґ (Ье есопоту, оґ ргоуісіе 
сопсІШопз песеззагу ґог (Ье зиссеззґиі с!еуе1ортеп( оґ зтаікзігесі апсі 
тесііит-зігесі Ьизіпеззез; іпуез(теп(з аге зіош (о соте. 

Іп (Ье роз(-зоуіе( регіосі, (Ье §ҐОЗ8 па(іопаі ргосіис( оґ ІІкгаіпе Ьаз 
сігорресі Ьу 52 регсепі; (Ье іпскіз(гіа1 ргосіис(іоп зЬгапк Ьу 48 регсеп( апсі 
(ке а§гіси1(ига1 ргосіис(іоп шаз гесіисесі Ьу 51 регсепі. ІІпетріоутепІ апсі 
роуег(у Ьесате т а р г зосіаі ргоЬІетз. 

А11 оґ (Ьезе ґас(ог8 соп!гіЬи(е (о (Ье ехізіепсе оґ "іЬе зЬасіош есопоту" 
шЬісЬ Ьаз геасЬесі зисЬ ргорогііопз (Ьа( по\у, ассогс!іп§ (о зоте ез(іта(ез, 
аЬои( Ьаіґ оґ (Ье ІІкгаіпіап §гозз паїіопаі ргосіисі із ргосіисесі іп іЬе "зЬасіош" 
зесіог \УЬІСЬ етріоуз аЬоиІ 11 тііііоп реоріе. А зЬагр зосіаі роїагігаїіоп оґ (Ье 
ІІкгаіпіап рориіаііоп Ьаз гезикесі, шііЬ 10 регсепі оґ (Ье рори1а(іоп еагпіп§ 
40 регсепі оґ аіі (Ье геуепиез. Ргіте-тіпізіегз \УЬО аге сіізтіззесі ргасіісаііу 
еуегу уеаг сіо поі Ьауе епои§Ь Ііте Іо шогк оиі а шогіЬшЬііе есопотіс роїісу. 
ТЬе сиггепі ^оуегптепі Ьаз Ьееп іп рошег ґог (оо зЬог( а ( іте ґог роїііісаі апсі 
есопотіс апаіузіз Іо разз апу сіейпііе }исі§тепІ оп іі. 

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

(Ігие), а які ні (їаіве). 
1. ІІкгаіпе Ьаз іпЬегіІесі ґгот іЬе 5ОУІЄІ ІІпіоп а таіґогтесі апсі іпеґйсіепі 

есопотіс сотріех апсі ои(<іаІес1 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 §гоз5 паїіопаі ргосіисі оґіікгаіпе Ьаз сігорресі 

Ьу 75 регсепі; іЬе іпсіизігіаі ргосіисііоп зЬгапк Ьу 48 регсепі. 
4. ТЬе а§гісиііига1 ргосіисііоп \уаз гесіисесі Ьу 51 регсепі. 
5. Ргіте-тіпізіегз шЬо аге сіізтіззесі ргасіісаііу еуегу уеаг сіо поі Ьауе 

епои§Ь Ііте Іо шогк оиі а шогікшкііе есопотіс роїісу. 
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4. Заповніть пропуски у реченнях поданим І/І словами. 

1. ІО рО$$Є$5 4. роуегіу 7. іпуезітепіз 
2. сІІ$тІ55Є(1 5. НагуеЛз 8. ігатіїогу 
3. ехрегіепсе 6. £ОУеттепІ 9. ипетріоутепі 

1. Іікгаіпе а сопзісіегаЬІе есопотіс , іпскізігіаі апсі а§гіси1іига1 
роїепііаі. 

2. Ті Ьаз даіпесі а \уісіе апсі розіїіуе іп уагіоиз іпсіизігіез. 
3. Сгаіп сап Ье ир Іо 50 ті ї ї іоп теїгіс Юпз а уеаг. 
4. Аі ргезепі, Іікгаіпе І8 §оіп§ іЬгои§Ьа сііЯгїсиІІ регіосі. 
5. аге 8Іош Іо соте. 
6. апсі Ьесатє т а р г зосіаі ргоЬІетз. 
7. Ргіте-тіпі8Іег8 аге _ ргасіісгаїїу еуегу уеаг. 
8. ТЬе сиггепі Ьаз Ьееп і п рошег £ог Іоо зЬогІ а І іте £ог 

роіііісаі апсі есопотіс апаїувів Іо разз а п у сіейпііе ;исі§тепІ оп іі. 

Техі С 
1. Перекладіть слова та словосполучення. 

• игЬап 
• зи1£иг 
• реаі 
• ІІГПЄ8ІОПЄ 
• 8ІаІЄ8 
• йгергоо£с1ауз 
• сигіп§ тіпегаї шаіегз 
• зіаіе всоре 

2. Прочитайте текст. 

і т РЕСІОІМ 
Ьуіу Ке§іоп ів зііиаіесі іп іЬе ШеЛегп рагі о£ Іікгаіпе шЬісЬ І8 Ігасііііопаїїу 

саііесі СаІусЬупа. ТЬіз Ке§іоп Ьогііеп оп Іл^апо-Ргапкіузк, Тегпорії, Уоіуп, 
іііупє, Рге-СаграіЬіап ге§іопз о£ Икгаіпе. ї ї : Ьогсіегз оп Роїапсі іп ехіепзіоп 
о£ аЬоиІ 280.0кт. 

ТЬе агеа о£ іЬе Ке§іоп із 21.8 іЬощапсі к т ог 3.6% о£ ІІкгаіпіап Іоіаі 
Іеггіїогу. ТЬе рориіаііоп І8 2.7 тіїїіоп реоріе, іЬаі таке8 5.4% о£рориіаііоп о£ 
Іікгаіпе. ТЬеге із Ьі§Ь рориіаііоп сіепкіїу іп 1; Ье Ке§іоп - 125 регзопз рег 1 8ер 
кт . ТЬе Ке§іоп сопзізіз о£ 20 сіізігісіз, іпскисііп§ 43 Іошпз апсі 1859 уі11а§ез. 
ІІгЬап рориіаііоп такез ир 61% оСіоіа! диажіїііу. 
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Ьуіу із іЬе саріїаі оґ іке К.е§іоп. її із а зі§пійсапІ асітіпізігаїіуе, іпсіизігіаі 
апсі сиііигаі сепіге оґ ІІкгаіпе шЬісЬ із іпсіисіесі іп іке ІЖЕ8СО іпкегіїапсе 
Іізі. ЬУІУ ІЗ опе оґ іке Ьі§§езІ сепіегз оґ есіисаііоп, §епега1 апсі ЬгапсЬ зсіепсез 
іп іке \УезІегп ІІкгаіпе. 

Тке Ке§іоп із гіск іп шіпегаіз - соаі, паїигаі £аз, оіі, зиіґиг, реаі, заіі, гаш 
таїегіаіз ґог ргосіисііоп оґ сетепі, Іітезіопе апсі зіаіез, Ьиіісііпд апсі Йгергооґ 
сіауз еіс. ТЬе рагіісиіаг гезоигсез оґ СаіусЬупа аге 1аг§е, шЬеге зисЬ шеік 
кпошп іп Еигоре гезогіз аге Ьазесі аз Тгизкауеіз, МогзЬуп, 8ккісіпусіа. 

А іоі оґ розіїіуе скапдез Ьауе Ьееп ОЬЗЄГУЄСІ іп ЬУІУ Ре§іоп сіигіп§ іЬе 
іазі уеагз.Ашоп§ іЬеш аге іЬе Іепсіепсіез оґ есопотіс §ГО\УІЬ апсі зігоп^ег 
сотреііііуе аЬікіу оґ §оосІ5 апсі зегуісез. 

ТЬе ЬУІУ Ке^іоп'З зЬаге іп іЬе зіаіе зсоре оґ Іоіаі іпсіизігу ргосіисііоп такез 
ир аЬоиІ 3%. Ассогсііп§ Іо іЬіз іпсіех іЬе Ке§іоп Іакез іЬе 9-іЬ ріасе атоп§ 
іЬе ге§іопз оґ ІІкгаіпе. 

ЬУІУ Ке§іоп Іакез іЬе іЬігсі ріасе іп ІІкгаіпе аі іке §ГО\УІЬ гаіез оґ іпсіизігу 
ргосіисііоп. 

Моге іЬап а Ьаіґ оґ іпсіизігу ргосіисііоп іп ЬУІУ Ке§іоп із ргоуісіесі Ьу 
ґоосі іпсіизігу, а§гісикига1 ргосіисііоп ргосеззіп§, тесЬапісаі еп§іпеегіп§, 
ргосіисііоп апсі сіізІгіЬиІіоп оґ епег§у Ігапзґегз. 

3. Дайте відповіді на запитання. 

1. \¥Ьеге із ЬУІУ Ке§іоп зііиаіесі? 
2. ШЬаІ із іЬе агеа оґ іЬе Ке§іоп? 
3. ТЬе Ке§іоп із гісЬ іп шіпегаіз, ізпі іі? Ьізі іЬе тоз і ітрогіапі оґіЬет. 
4. \\гЬеге аге іЬе ГЄЗЄГУЄЗ оґ сигіп§ тіпегаі шаіегз? 
5. \УЬісЬ іпсіизігіез аге іЬе Ьезі сіеуеіоресі? 

4. Визначте, які з наведених нижче речень відповідають змістові тексту 
(Ігие), а які ні (ґаІ$е). 
1. ЬУІУ Ке§іоп Ьогсіегз оп Роіапсі іп ехіепзіоп оґ аЬоиІ 280.0кт. 
2. ТЬеге ізп'ї ЬідЬ рориіаііоп сіепзіїу іп іЬе Ке§іоп. 
3. ТЬе рагіісиіаг гезоигсез оґ СаіусЬупа аге 1аг§е ГЄЗЄГУЄЗ ОҐ сигіп§ тіпегаі 

шаіегз. 
4. ТЬе ЬУІУ Ре§іоп'З зЬаге іп іЬе зіаіе зсоре оґІоіаі іпсіизігу ргосіисііоп такез 

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

ргосіисііоп. 
6. Кигаі рориіаііоп такез ир 39 % оґ Іоіаі ^иап і̂̂ у. 
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Ргодге55 сЬеск 
1. Підберіть відповідне тлумачення до слів. 

1. ґегіііе а) іЬе зузіет о£ 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 роіііісаі ог§апігаІіоп іЬаі тапу 

3. іпйаііоп Еигореап соипігіез Ье1оп§ Іо; 
сі) а §епегаі гізе іп іЬе ргісез оґ ЗЄГУІСЄЗ апсі §оосІ8 

4. соазі гезиіііп§ іп а (аII іп іЬе уаіие оґ топеу; 
5.Еигореап Шіоп е) іЬе Іапсі Ьезісіе ог пеаг іЬе зеа ог осеап; 
6. Іо зсгар ґ) іЬаі ріапіз §го\у шеіі іп; 
7. зшатр )) Ье ґасі оґ а питЬег оґ реоріе шііЬоиІ а ;оЬ; 
8. Ьагуезі Ь) соппесіесі \уііЬ а Іо\\'п ог а сіїу; 

і) ап агеа оґ §гоипсі іЬаі із уегу \УЄІ ог СОУЄГЄСІ Ш І І Ь шаіег 
9. ипетріоутепі апсі іп шЬісЬ ріапіз аге §гошіп§; 
10. игЬап І) іЬе атоипі оґсгорз сиі апсі §аіЬегесІ; 

2. Заповніть пропуски відповідними прийменниками. 

а)ир Ь)Ьу с)іп сі) ОУЄГ Е) аЬоиі 
/)/ог $) о/ к) схз і) тік )) ікгощк 
1. Іікгаіпе із тасіе 24 ОЬІазІз апсі опе Аиіопотоиз КериЬІіс 

(Сгітеа). 
2. Іікгаіпе із ЬогсІегесІ РоїапсІ, Зіоуакіа, Нип§агу, Котапіа апсі Моісіоуа 

іЬе шезі апсі зоиіЬ-шезІ. 
3. 8 тіїїіоп реоріе аге еіЬпіс Киззіапз (17.3 регсепі оґ іЬе епііге 

рориіаііоп). 
4. 5 регсепі оґ іЬе шогІсГз тіпегаї гезоигсез аге сопсепігаїесі Іікгаіпе 

(соаі; ігоп апсі тап§апезе огез; игапіит; §гарЬіІе, апсі госк-заіі). 
5. геїаііопз оіЬег соипігіез оґ іЬе шогісі Ьасі Іо Ье езІаЬІізЬесі. 
6. Іікгаіпе із §оіп§ а Ігапзіїогу регіосі. 
7. ЬУІУ К.е§іоп Ьогсіегз оп РоїапсІ іп ехіепзіоп оґ 280.0кт. 
8. Іікгаіпе Ьаз 1оп§ Ьееп кпошп "іЬе 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 оґіЬе Іеггіїогу... Ь) .... арагііатепіагу-ргезісіепііаі гериЬІіс. 
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3. ТЬе ІІкгаіпіап реоріе 
сопйгтесі... 

4. Аі ргезепі, ІІкгаіпе із ... 

с) ... із Іакеп ир Ьу тоипіаіпоиз агеаз 

сі) .... іЬа! іЬе §ео§гарЬісаі сепіге оґ Еигоре із 
Іосаіесі. 

5. II із іп іЬе СаграіЬіапз ... е) .... оґіНе Соипсіі оґ Еигоре апсі оґ іЬе 
Зесигіїу Соипсіі оґ іЬе Шііесі ІЧаїіопз 
Ог§апігаІіоп. 

4. Підберіть СИНОНІМИ до поданих слів. 

1. Іо сопйгт 
2. Іо ргосіаіт 
3. Іо асіорі 
4. епсіетіс 
5 . І о ЗОІУЄ 

a) Іо а§гее Іо, Іо ітріетепі, Іо ассері; 
b) соттоп, шісіезргеасі; 
c) Іо гезоіуе, Іо ехріаіп, Іо апзшег; 
сі) Іо аппоипсе, Іо аззегі, Іо сіесіаге; 
е) Іо ргоуе, Іо уегіґу, Іо зиЬзІапІіаІе. 

5. Підберіть антоніми до поданих слів. 

1. епііге а) Ігіуіаі, іпзідпійсапі, реііу; 
2. 5І§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) зігисіигаі геґогтз §) ипетріоутепі 
b) гезогіз сі) іпЬегіІапсе Іізі ґ) роуегіу Ь) гезоигсез 

1. И із а зі§пійсапІ асітіпізігаїіуе, іпскізігіаі апсі сиііигаі сепіге оґ ІІкгаіпе 
шкісЬ із іпсіисіесі іп іЬе ІШЕ8СО . 

2- . рагіісиіагіу іп іЬе іпсіизігіаі зрЬеге, аге Ьасіїу пеесіесі Ьиі 
іЬеу аге ітріетепіесі еііЬег Іоо зіошіу оґ поі аі аіі. 

3. А зЬагр зосіаі роїагігаїіоп оґ іЬе ІІкгаіпіап рориіаііоп каз гезикесі, шііЬ 
10 регсепі оґ іЬе рориіаііоп еагпіп§ 40 регсепі оґаіі іЬе . 

4. ЬУІУ Ке§іоп Іакез іке ікігсі ріасе іп ІІкгаіпе аі іке оґ іпсіизігу 
ргосіисііоп. 

5. ТЬе рагіісиіаг оґ СаіусЬупа аге 1аг§е, шЬеге зисЬ шеіі-кпошп 
іп Еигоре аге Ьазесі аз Тгизкауеіз, МогзЬуп, 8кЬісіпусіа. 

6- апсі Ьесате та_)ог зосіаі ргоЬіетз. 
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АРРЕМОІХ 
ЕХТКА РКАСТІСЕ 

СКЕЕТІМЄ5, РАКЕШЕИ5 А № 5РЕСІАЬ ЕХРКЕ55ІОМ5 

СгееІіпд5:'НеІ1о' 

Нош сіо уои сіо? ог 
Неііо. №се Іо тееі уои. 

Ні/Неііо. Нош аге уои? 

Соосі тогпіпд, доосі 
аЙегпооп, доосі еуепіпд 

Изесі іп ґог та ї зііиаііопз шЬеп уои т е е і 
зотеопе ґог іЬе ЙГЗІ і іте . ТЬе геріу сап 
аізо Ье Нош <іо уои <іо? ог 
Ріеазесі/пісе Іо тееі уои. 
А с о т т о п дгееііпд шЬеп уои тее і 
зотеопе уои аігеасіу 
кпош. (Аізо Нош'з іі доіпд? іпґті) ТЬе 
изиаі геріу із: Ріпе,іЬапкз. Ап<1 уои? Ог 
роззіЬІу: N01 Ьасі. Нош аЬоиІ уои? 
ТЬезе ехргеззіопз аге изесі аі сіііГегепІ 
Іітез оґ іЬе сіау 
(тозі реоріе зау Соосі тогпіпд ипііі 
ІипсЬііте). ВгіІізЬ 
реоріе сіо поі изиаііу зау Соосі сіау, Ьиі 
Аизігаііапз <іо. 

РагешеІІз: 'доосІЬуе' 

ІЧісе Іо тееі уои. ог 
№се Іо Ьауе т е ї уои. 
8ее уои Іаіег/Іотоггош. 

Вуе. 8ее уои зооп. 

СїоосІпідЬі. 

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

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 
зате сіау/ 
іЬе пехі сіау. 
Уои кпош уои шііі зее зотеопе адаіп, Ьиі 
Ьауе по ріапз 
Іо т е е і іЬет. 
\\'Ьеп уои зау доосІЬуе Іо зотеопе Іаіе аі 
підЬі, ог іґ уои 
(ог іЬеу) аге доіпд Іо Ьесі. 
\Міеп уои зау доосІЬуе Іо а соїіеадие/ґгіепсі 
оп Ргісіау 
аЙегпооп. Уои сап аізо геріу: Уои Іоо. 
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Нарру оссазіопз апсі сеІеЬгаІіопь 

Нарру ВігіЬсІау То зотеопе оп Ьіз/Ьег ЬігїЬсіау. Уои сап аізо 
зау Мапу Ьарру геїигпз. 

Нарру/Меггу СЬгізІтаз То зотеопе Щ8І Ьеґоге оґ оп СЬгізІтаз І)ау 
(25 ОесетЬег). 

Нарру Кеш Уеаг То зотеопе аі [Не Ье§іппіп§ оґ іЬе уеаг. 
Соп^гаїиіаііопз То зотеопе шЬо Ьаз асЬіеуесі 

зотеїЬіпд, е.§. раззесі 
ап ехат, §оІ а _|оЬ, еіс. Ще сап аізо зау 
\Уе11 <1опе. 

Ехрге55Іоп5 ґог зресіаі зііиаііопз 

a) То §еІ зотеопе'з аііепііоп, е.§. Ехсизе те. Із іЬіз уоиг Ьаі? 
b) \¥Ьеп уои шапі Іо §еІ разі оіЬег реоріе (оп а Ьиз оґ іп а 
сгошсіесі гоот). 
c) То Іеіі оіЬегз уои аге §оіп§ Іо іеауе іЬе гоот. 
a) То зау зоггу, е.§. уои зіапсі оп зотеопе'з ґоої. 
b) \Укеп уои шапі зотеопе іо гереаі шЬаІ іЬеу заісі. (\ЛЛііЬ 
іЬіз теапіп§, 
іЬе УОІСЄ тизі гізе аі іЬе епсі оґ іЬе шогсі). 
ІІзесІ Іо ехргезз доосі шізЬез шЬеп уои Ьауе а сігіпк шііЬ 
оіЬег реоріе. 
Іпґогтаїїу іі сап аізо теап '§оос1Ьуе' апй 'іЬапк уои'. 
То шізЬ зотеопе шеіі Ьеґоге а сІШЇсиїї зііиаііоп, е.§. ехат оґ 
рЬ іпіегуіеш. 
То зотеопе шЬеп ікеу зпееге. ТЬеу сап геріу: ІЬапк уои. 

ШНаі теззаде соиісі уои вдгіїе іп а сагсі Іо іЬеве реоріе? 

1. А ґгіепсі. №хІ шеек із 25 Песет Ьег. Нарру Скгі$1та$ 
2. А ґгіепсі шЬо із 21 Іотоггош. 
3. А ґгіепсі. II \уі11 Ье 1 Іапиагу іп іЬгее сіауз' І іте. 
4. А уегу §оосі ґгіепсі шЬо Ьаз ̂ изі раззесі зоте ітрогіапі ехатз. 
5. А ґгіепсі шЬо із §оіп§ Іо Іаке кіз сігіуіпд Іезі іп іЬгее сіауз' І іте. 
6. А ґгіепсі уои шііі уізії шЬеп уои геїигп ґгот уоиг Ьоіісіау, Ьиі уои'ге поі 

зиге шЬеп. 

Ехсизе т е 

5оггу 

СЬеегз 

Соосі Іиск 

ВІЄ88 уои 
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Сотріе іе ІЬе сот/егзаііопз іп а зиіІаЬІе тау. 

\Л/НаІ соиИ уои $ау іп іИезе зііиаііопз? 

1. Уои аге іп а тееііпд. Зотеопе епіегз [Ье гоот апсі зауз уои Ьауе ап 
ітрогіапі ІеіерЬопе саіі. \УЬаІ сіо уои зау аз уои 1еауе?Ехсизе т е . І шогїі 
Ье Іопд. 

2. Зотеопе зауз зотеїЬіпд Іо уои Ьиі уои сіісіп'ї Ьеаг аіі о і" іі. ДУЬаІ сіо уои 
зау? 

3. Уои т е ї а пе\у Ьизіпезз сііепі ґог іЬе йгзі І іте і 5 тіпиіез адо, апсі пош уои 
аге Іеауіпд. \УЬа( сіо уои зау? 

4. Уои аге іп а сгошсіесі Ьиз. її із уоиг зіор апсі уои шапі Іо деі ой. \УЬаІ сіо 
уои зау Іо оіЬег раззепдегз аз уои тоуе разі іЬет? 

5. Уои аге зіауіпд шііЬ зоте ЕпдІізЬ £гіепсіз. \УЬаІ сіо уои зау Іо іЬет шЬеп 
уои Іеауе іЬе гоот іп іЬе еуепіпд Іо до Іо Ьесі? 

6. Уои аге іп іЬе зігееі. А шотап шаїкз разі уои апсі аі іЬе зате І іте зотеїЬіпд 
£а11з оиі оґ Ьег Ьад. ЗЬе Ьаз Ьег Ьаск Іо уои. \¥Ьа[ сіо уои зау? 

7. А £гіепсі Іеііз уои іЬеу Ьауе рзі \УОП зоте топеу. 
8. АпоіЬег £гіепсі із доіпд £ог а рЬ ІПІЄГУІЄШ іЬіз аЙегпооп. 
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С01ЛМТРІЕ5, І А М С У А Є Е 5 АІ\Ю РЕОРІ.Е 

ТНе СОПІІПЄПІЗ 

N00»! 

Соипігіе» 
НО̂ЖЦ — 

її >« ти рїжиЬІс (о ІНО* .їїІ гЬс 
сшліігіск о( іік жогій «і і ітлІІ рд̂ і 
Ч уоиг чшпігу і: по* іпсішісії, сЬсск 
і» Р.п̂ ікЬ патг \»нЬ уоиг №асІі«. 

Реоріе 

ПОІе 5 

Мозі соипігу афесііуез 
епсі іп (і)ап. 

Мапу соипігу ас^есііуез 
епсі іп і$Ь. 

А Геш соипігу асі]есІіуе5 
епсі іп езе. 

(ІСІ)ЄСІІУЄ 

Сегтап, Мехісап, Іатаісап, Киззіап, 
Сапасііап, Аизігаііап, Вгагіііап, Е§урІіап, 
Региуіап, Когеап, Аг§епІіпіап 
ВгііізЬ, Еп§іізЬ, ІгізЬ, 8соІІізЬ, РоїізЬ, 
8\уескзЬ, РіппізЬ, 
ЗрапізЬ, ТигкізЬ 
СЬіпезе, РогІи§иезе, Іарапезе, Уіеіпашезе, 
№ра!езе 

Ехсерііопз: РгепсЬ (Ггот Ргапсе), ОиІсЬ (ґгот Ноііапсі), 8\уізз ( і їот 
8\уіІгегіапсі), Сгеек, I^а^і, Ткаі, Ісеїапсііс, АгаЬ, Ізгаеіі 

60 



(.апдиадез апсі реоріе 

\УогсІ8 Гог 1ап§иа§е8 аге изиаііу (Ье вате ав (Ье 'реоріе' асі^есііуе: ЕпдІівЬ, 
І гепсЬ, Іарапе8е,ТЬаі, 8рапі«Ь, СЬіпе8е, ІЧогшедіап ( ігот ІЧогшау), е(с. 
І Ьеге І8 опе ехсеріїоп: АгаЬіс 

1. Іп шНісН сопїіпепіз аге іНезе ріасез? 

1. Моипі ЕУЄГЄ8( Азіа 4. \Уо§§а \УО§§а 7. ТЬе Мі88І88Іррі 

2. ТЬе ЗаЬага 5. ТЬе Уоіда 8. Моип( Ги]і 

3. ТЬе Атагоп 6. Моип( Кііітагцаго 9. Ьаке Ті(ісаса 

2. ШіісК соипігіез аге іНезе? Мгііе ІЬеіг п а т е з оп іГ іет. 

Вгагії 5раіп Киззіа СЬіпа Зшесіеп ТЬаіІапсІ 

3. ШНеге аге іііезе сарііаі сіїіез? Шгііе зепіепсез. 

І. Токуо Токуо І8 (Ье сарі(а1 оґ |арап. 6. Уіеппа 

2. Коте 7. ЕсііпЬигдЬ 

3. СапЬегга 8. Апкага 

4. Во§о(а 9. Виепоз Аігез 

5. Саіго ІО.Масігісі 

4. Шгііе с іошп іп ЕпдІізН. 

1. ТЬе пате оГ уоиг соип(гу. 
2. ІЬе патез оГ (Ье соип(гіе8 пех( (о уоиг соип(гу. 
3. ТЬе патез оГ апу о(Ьег соип(гіе8 шЬісЬ аге ітрог(ап( Гог уоиг соип(гу іп 

8оте шау. 
4. ТЬе \\гогсІ Гог уоиг Іапдиаде. 
5. ТЬе пате Гог реоріе ґгот уоиг соип(гу. 
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5. ШіісЬ соипігу І5 сІіЯРегепІ? (ТКіпк оііНе Іапдиадех іНеу зреак ІІіеге.) \Л/гііе 
5ЄПІЄПСЄ5. 
1. Епдіапсі, Сапасіа, Ісеїапсі, Аизігаїіа Іп Ещіапсі, Сапасіа апсі Ашігаїіа ікеу 

вреак Еп%1ізк Ьиі іп Ісеїапсі ікеу вреак Ісеїапіііс. 
2. Мехісо, Вгахії, 5раіп, СЬіІе 
3. Ііаіу, Аизігіа, Сегтапу, 8\уіігег1апсі 
4. Могоссо, Е§урі, СЬіпа, 8аисіі АгаЬіа 
5. 5\уіі2ег1апсі, Сапасіа, Зсоіїапсі, Ргапсе 

6. ДОНаі І5 іНе афесііуе іог іНезе соипігіез? 

1. СиЬа СиЬап 

2. Уіеіпат 6. Сегтапу Ю.Зраіп 14.Сгеесе 

3. Когеа 7. Едурі ІІ.Реги 15.Аизігаїіа 

4. ТЬаіІапсі 8. Агдепііпа 12. СЬіпа 16. РоїапсІ 

5. ігад 9. Ноііапсі 13.Вгіїаіп 17.1псііа 

СОМІУШМІСАТІОМ5 
[.єіієгз 

ртн Ьпх 

Воп'і Гогдеі іо риі а зіатр 
оп іЬе епуеіоре. 
Ооп'і іогдеі іо розі іЬе Іеііегз. 

(ІЛС 

ІС1КТ 

чідгпр 
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ТеІєрНопе а т і 

рікше Ьп* 

|иап такез а Іоі оґрЬопе саііз. Не рЬопез Ьіз §іг1 ґгіепсі еуегу сіау. 
ДІЇ вепі т е а ґах уезіегсіау. 
\УкаІ із уоиг рЬопе/ґах питЬег? 
330718 (= сіоиЬіе іЬгее оЬ ЗЄУЄП опе еі§Ьі) 

А ІурісаІ рЬопе сотгегсаііоп 

8ИЕ: Т\УО іЬгее ґоиг зіх ЙУЄ ОЬ. 
МІСК: Неііо. И'з №ск Ьеге. Сап І зреак Іо ІоЬп, ріеазе. 
81Ш: І ' т зоггу, Ье ізп'ї Ьеге аі іЬе т о т е п і . Сап І Іаке а тезза^е? 
№СК: ТЬапкз. Соиісі уои }изІ Іеіі Ь і т №ск саііесі. Г11 саіі Ьаск іаіег. 
8ИЕ: ОК. Пі іеіі Ь іт . СоосіЬуе. 
ИІСК: Вуе. 

Лппе деіз а Іоі оґ е-таііз ґгот №ш Уогк. 
УУЬаІ із уоиг е-таіі асісігезз? 
МоіШапсіег8@сир.сат.ас.ик (= Моіі Ріапсіегз аі С-ІІ-Р сіоі С-А-М сіоі А-С 
сіоі И-К 
Науе уои §оІ апу оґ іЬе іЬіп^з оп іЬе оррозіїе ра§е? Маке а ІізІ. 
іітшегркопе 

Е-таіІ 
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% Імс лгс сЬс патсч оР ІЬ^С гЬіпц .̂5 

І к&фе&геі 

Сотріе іе ІНІ5 рЬопе сопуегзаііоп. 

8А1ЛУ: 333091 
МЕЕКА: Неііо Меепа Ьеге. Сап І Іо Атаї, ріеазе. 
8АЬЕ¥: І ' т , Ье'з аі \тогк іЬе т о т е п і . 

Сап І а те58а§е? 
МЕЕИА: її 8 аіі гі§Ьі. ПІ Ьаск іаіег. 
8АІЛУ: ОК, іЬеп. Вуе. 
МЕЕМА: Вуе. 

№іІе сіошп іИезе питЬегз апсі асІсІге$$е5 іНеп геасі ї Н е т аіоисі. 

1. Т\УО ІеІерЬопе оґ £ах питЬегз іЬаІ аге ітрогіапі Іо уои. 
2. Т\УО е-таіі ас1с1ге88е8 іЬаІ аге ітрогіапі Іо уои. 
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АП5№ЄГ ІНЄ5Є ЯиЄ5ІІОП5. 
1. \УЬісЬ із с|иіске5І - а рЬопе саіі, а (ах, ап е-таіі ог а Іеііег? арЬопе саіі 
2. \ЛгЬісЬ із сЬеарезІ - а рЬопе саіі, а £ах, ап е-таіі ог а Іейег? 
і. Науе уои зепі аіі о£ іЬезе - аіеііег, а £ах апсі ап е-таіі ? Науе уои ГЄСЄІУЄСІ 

аіі о£ іЬет? 
'І. \\гЬісЬ І8 уоиг ґауоигіїе \уау о£ соттипісаііпд ЛУІІЬ а £гіеп<і? 
'>. \УЬісЬ І8 уоиг ґауоигіїе \уау о£Ьизіпе85 соттипісаііоп? 

5НОР5 А Ш 5 Н О Р Р Ш С 

\УЬеге8 іЬе зЬор аззізіапі? (= регзоп \УЬО шогкз іп а зЬор; аізо саііесі заіез 
аззізіапі) 
' І Ье зЬое8 \уеге іп іЬе зЬор \уіпсіо\у. (= іЬе \УІПСІО\У аі іЬе £гопІ о£ іЬе зЬор) 
\Уе \УЄПІ Іо іке пе\у зЬорріпд сепіге. (= а ріасе шііЬ тапу зЬорз, оиїзісіе ог 
іпсіоогз) 
І ^изі \УЄПІ \уіпсіо\у зЬорріпд. (= Іоокіпд гоипсі іЬе зЬорз ууііЬоиІ Ьиуіпд 
апуіЬіпд) 
І )іа уои таке а зЬорріп§ Іізі? (= а іізі о£ іЬіпдз Іо Ьиу) 
І шепі зЬорріп§ уезіегйау. (= І ЬоидЬі іЬіп§з, е.§. сіоіЬез, С І Х а ргезепі £ог 
т у зізіег) 
І гііа ІЬе зЬорріпд уезіегсіау. (= І Ьои§Ьі £ооа апа іЬіпдз £ог іЬе Ьоизе) 
Уои Ьауе Іо зЬор агоипа £ог іЬе Ьезі ргісез. (= §о Іо сШїегепІ зЬорз Іо ііпсі 
ІІіе Ьезі ргісе) 

Туре5 о і $Нор апсі м Ь а ї ІЬеу $еІІ 

пате о/$кор ц>каі ікеу зеїі 

сіерагітепі аітозі еуегуїЬіпд (£игпі1иге, сІоіЬез, еіесігісаі аррііапсез, 
зіоге е.§. ТУ апа \уазЬіп§ тасЬіпе, Іоуз, е.§. аоііз, датез, 

Іе\уе11егу, е.д. гіпдз, еаггіпдз) 
тоз і іЬіпдз, Ьиі езресіаііу £ооа апа ЬоизеЬоіа доосіз, е.д. 

зирегтагкеї сіеапіпд ргоаисіз апа кіїсЬеп ециіртепі, еіс. Іп зоте, 
уои Ьиу теа і аі а теа і соипіег апа ЬзЬ аі а кзЬ соипіег. 
(= ріасе \уЬеге реоріе зегуе уои) 
пеуузрарегз, сідагеїіез, зіаііопегу, е.д. \УГІІІП§ рарег, 

ііе\уза§епі('з) епуеіорез 
ЬиІсЬег('з) теа і 
сЬетізі('з) теаісіпе, ЬаЬу ргоаисіз, зЬатроо, зоар, ІооїЬразІе, еіс. 
ой-іісепсе зресіаіізі зЬор £ог ууіпе, Ьеег апа зоЙ агіпкз 
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ІП а СІОЇІ1Є5 5Нор 

А88І8ТАМТ: Сап І Ьеір уои? 
СШТОМЕК: Тез. І'ш 1оокіп§ 5ог (= І шапі) а Ьіие дітрег. оґ 

N0,1' т _)из! 1оокіп§, ікапкз. (= І сіоп'ї пеесі Ьеір) оґ 
І ' т Ьеіп§ ЗЄГУЄСІ, іЬапкз. (= апоіЬег аззізіапі із акеасіу 

А88І8ТАМТ: 5егуіп§/ке1ріп§ т е ) 
СІІ8ТОМЕК: \УЬаІ зіге аге уои? (е.§. іагде? зтаїі? тесііит? 14? 16?) 

\УЬеге'з Іке сЬап§іп§ гоот? (= Іке гоот \уЬеге уои Ігу оп 
А88І8ТА1МТ: сІоіЬез) 
СШТОМЕК: ЙШп§ гоот? 
СІІ8ТОМЕК: її 8 сктп ікеге оп іке гі§Ьі. 
СШТОМЕК: Тез, ПІ Іаке (Ьіз опе/іЬезе. (= Тез, І шапі Іо Ьиу іЬіз опе/ 
А88І8ТАОТ: іЬезе.) 
СШТОМЕК: N0,1'И Іеауе іі ікапкз. (= N0,1 гіоп'ї шапі Іо Ьиу іі/ікет.) 

Ехсизе т е . \¥Ьеге сіо І рау ґог іЬезе? 
ОУЄГ аі іЬе сазЬ <1езк (аізо Іііі). 
Апсі сап І рау Ьу сгеаіі сагсі? Я Ш В Ж І 

ІЛ/ЬаІ 'депегаГ вдогсі оп ІЬе оррозіїе раде сІе$сгіЬе5 еасії дгоир ої і і е т і 
Ьеіош. 

1 е.§. ІатЬ, Ьееі, рогк 
2 е.§. зЬоез, Ігоизегз, ;аскеІ 
3 е.§. роїаіоез, Ьеапз, опіопз 
4 е.§. зоїа, агтсЬаіг, ІаЬІе 
5 е.§. ІЄІЄУІЗІОП, шазЬіпд тасЬіпе, Іоосі ргосеззог 
6 е.§. гіп£, еаггіпдз, пескіасе 
7 е.§. Іесісіу Ьеаг, ріазііс §ип, Ье§о 
8 е.§. шгі1іп§ рарег, епуеіорез 
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ШНеге шоиісі уои Ьиу ІІіЄ5Є їНіпдз? СЬоозе ґгот {Не зНорї Ьеіош. 

ЬиІсЬег пешза§еп( сЬетіз( зирегтагкеґ с1ераг(теп( зіоге 

\Л/гіІе сіошп ї\лга т о г е іЬіпдз уои соиігі Ьиу іп еасЬ 5Иор. 

\Л/На( шогсі ог рГігаке І5 Ьеіпд сіейпесі іп іЬе$е $епїепсе$? 

1. А зЬор шЬеге уои Ьиу теа(. 
2. А ріасе ші(Ь тапу зЬорз, еі(Ьег оиізісіе ог іпсіоогз. 
3. А регзоп шЬо шогкз іп а зЬор. 
4. ТЬе ріасе шЬеге уои сап Ігу оп с1о(Ьез іп а зЬор. 
5. ТЬе ріасе шЬеге уои рау £ог (Ьіп§з іп а зЬор. 
6. То іоок гойпсі (Ье зЬорз ші(Ьои( р1аппіп§ (о Ьиу апу(Ьіп§. 
7. А зЬор шЬеге уои Ьиу шіпе, Ьеег апсі зоЙ сігіпкз. 
8. А зЬор шЬеге уои Ьиу тесіісіпез, ЬаЬу ргосіис(8) зЬатроо, е(с. 

С о т р і е і е ІНІ5 зНорріпд сііаіодие шііЬ а зиіІаЬІе м/огсі ог рЬгазе. 

А88І8ТА№Г А: Сап І Ьеір уои? 
СШТОМЕК: Тез, І ' т (1) а Ьіоизе Ііке (Ьіз, Ьи( іп Ьіие. 
А88І8ТА1ЧТ А: І зее. Апа шЬа( (2) аге уои? 
СШТОМЕК: Ег, 12 изиаііу. 

О К , ГИ ^из( § о а п а зее іґ ШЄ'УЄ §о( апу. 

А53І8ТАМТА: Ріпе. 
СШТОМЕК: Сап І Ьеір уои? 
А88І8ТАИТ В: N0, і('з ОК, І ' т (3) (Ьапкз. 
СШТОМЕК: Неге ше аге. ТЬе 1аз( опе іп з(оск. 
А88І8ТАОТ А: Сгеа(. Сап І (гу і( оп? 
СШТОМЕК: Тез, оґ соигзе. ТЬе (4) із рз( ОУЄГ (Ьеге, 
А88І8ТАОТА: [раизе] 

Нош шаз і(? 
СШТОМЕК: УеаЬ, Йпе. ГИ (5) 
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