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I. Пояснювальна записка
Програма укладена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової й
повної загальної середньої освіти та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень
В1).
Об’єктами контролю є читання як вид мовленнєвої діяльності, а також лексичний і
граматичний аспекти іншомовної комунікації – використання мови. Завдання для визначення
рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з
розумінням основної інформації, повної інформації та пошук окремих фактів.
Контроль лексичної й граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення
рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і утворювати лексичні
одиниці та граматичні конструкції відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах
сформульованих завдань.
У вступному випробуванні з англійської мови беруть участь випускники загальноосвітніх
навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищого навчального закладу та
навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
II. Мета вступних випробувань
Виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у абітурієнтів
відповідно до Держаного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних
навчальних програм та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни абітурієнт повинен
знати:
– Правила правопису окремих лексичних одиниць, правила побудови речень, правила вживання
часових форм, основні граматичні конструкції, звороти мови.
– Лексичний мінімум одиниць з програмних тем курсу, розмовні формули.
вміти:
– При читанні розуміти інформацію, виділяти головне.
– Перекладати тексти з англійської мови на українську та з української на англійську.
– Граматично правильно висловлювати думки з заданої теми у письмовій формі.
– Знаходити необхідну інформацію під час читання адекватно до його цілей;
– Узагальнювати зміст прочитаного.
III. Структура та зміст вступного випробування
Вступне випробування складається із двох блоків.
Перший блок: перевірка та оцінка рівня граматичної компетенції вступників. Написання
лексико-граматичних тестів має на меті перевірити набуті знання у результаті вивчення
обов’язкової програми з дисципліни «Англійська мова».
Другий блок: виявлення рівня сформованості вмінь учнів читати і розуміти тексти. У тестах
оцінюється:
– рівень розуміння тексту;
– уміння абітурієнта знаходити необхідну інформацію під час читання адекватно до його цілей;
– узагальнювати зміст прочитаного;
– виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або
словотворчими елементами.
–
–
–

Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині і множині. Присвійний відмінок. Артикль. Основні
випадки вживання означених та неозначених артиклів. Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Займенник.
Вживання займенників. Види займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні речення
нульового, першого, другого та третього типів. Наказовий спосіб дієслів. Правильні та
неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні
дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова. Конструкція to be going to do smth.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця й часу. Основні
прислівникові звороти. Quantifiers. Intensifiers.
Числівник. Основні розряди числівників.
Прийменник. Види прийменників та їх вживання.
Частка. Особливості вживання частки to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис
Структура різних типів речень.
Прості речення.
Безособові речення.
Складні речення (складносурядні та складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
Узгодження часів.
Словотворення
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів;
Слова, утворені від префіксів прикметників і дієслів.

IV. Зразки тестів та вимоги до виконання письмових завдань:
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фахове вступне випробування
для абітурієнтів, які вступають на навчання зі спеціальності 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки
за першим (бакалаврським) рівнем на другий курс

I. COMPLETE THE SENTENCES:
1. Complete the sentence with a suitable tense form
1. a 2. b 3. c
2. Complete the sentences with prepositions
1. a 2. b 3. c
3. Use articles where necessary
1. a 2. b 3. c
4. Complete the sentences using the correct degree of comparison
1. a 2. b 3. c
5. Choose the correct variant of the sentence in the plural form
1. a 2. b 3. c
6. Complete the sentences using the correct alternative
1. a 2. b 3. c
II. READ THE PASSAGE AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER:
1. Complete the sentences
1. a 2. b 3. c

2. Find mistakes in the sentences and correct them. In each sentence there is only one mistake
1. a 2. b 3. c
3. Complete questions choosing the correct answer
1. a 2. b 3. c
4. Choose the correct form of the verb
1. a 2. b 3. c
5. Choose the word to match the definition
1. a 2. b 3. c
Абітурієнти виконують тести множинного вибору. Відповіді записуються на аркушах для
відповідей. Виправлення та вибір кількох відповідей на одне завдання не допускаються. Нечітке
написання відповіді вважається за помилку.На аркушах з тестами та на аркушах для відповідей
зайві позначки не ставляться.

V. Критерії оцінювання фахового вступного випробування для абітурієнтів, які
вступають на навчання зі спеціальності 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки
за першим (бакалаврським) рівнем на другий курс
Завдання, які виносяться на вступне фахове випробування оцінюються за 200-бальною системою.
Оцінка
Кількість правильних
Сума Оцінка
%
за національною
відповідей
Балів
ECTS
шкалою
90 і більше

57-60

184-200

A

82 -- 89

51-56

168-183

B

відмінно

добре

75 -- 81

44-50

152-167

C

67 -- 74

38-43

136-151

D
задовільно

60 -- 66

31-37

100-135

E

59 і менше

30

Менше
100

FX

незадовільно
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Variant A

I. COMPLETE THE SENTENCES:
1. Complete the sentence with a suitable tense form
1. Don’t rush me. I … as fast as I can.
A. work
B. am working
C. was working
2. She … to London once a week.
A. drives
B. is driving
C. drove
3. … that bird over there? How marvellous its singing is!
A. Did you see
B. Are you seeing
C. Do you see
4. Listen! Someone … at the door.
A. is knocking
B. are knocking
C. knocks
5. I am sorry. I … the vase the other day.
A. break
B. broke
C. has broken
2. Complete the sentences with prepositions
1. – How do you want to get there? – … car or … bus.
A. in, in
B. by, by
2. Pubs are good places to go … lunch.
A. for
B. on
3. … Sundays we go … parties … the afternoon.
A. on, to, in
B. at, with, in
4. Come and see me … 7 o’clock … tonight.
A. in, at
B. at, of
5. What is the longest river … the world?
A. in
B. at

C. with, with
C. of
C. in, from, on
C. at, –
C. Of

3. Use articles where necessary
1. He is … man whom we all admire.
A. a
B. the
C. –
2. … cows and … elephants don’t eat … meat. They eat … grass.
A. –, –, a, the
B. the, the, – , –
C. –, –, –, –
3. Would you like …cigarette? — I don’t smoke. It’s … bad habit.
A. a, a
B. –, a
C. the, the
4. Why were you so late? — Well, I took … taxi from … air-port to … hotel where I was staying and
… driver got lost.
A. a, the, the, a
B. the, the, the, a
C. a, an, a, the
5. Is this … film that you saw on … Sunday. — That’s right.
A. a, –
B. the, the
C. the, –
4. Complete the sentences using the correct degree of comparison
1. This time he looked … at the signature than previously.
A. attentively
B. more attentively
C. the most attentively
2. The temperature today is … than it was yesterday.
A. high
B. higher
C. the highest
3. That was … response in the group.
A. quick
B. quicker
C. the quickest

4. She delivered a … speech than her colleague did.
A. careful
B. more careful
5. He is not as … as he looks.
A. old
B. older

C. the most careful
C. the oldest

5. Choose the correct variant of the sentence in the plural form
1. The wife of the sailor stood on the shore.
A. The wife of the sailors stood on the shore.
B. The wifes of the sailors stood on the shore.
C. The wives of the sailors stood on the shore.
2. This cherry is very sweet, but the cabbage doesn’t seem fresh.
A. These cherries are very sweet, but cabbages don’t seem fresh.
B. Those cherries are very sweet, but the cabbages don’t seem fresh.
C. These cherries are very sweet, but the cabbages didn’t seem fresh.
3. Here is your lost key.
A. Here are your lost key.
B. Here are your lost keys.
C. Here is your lost keys.
4. Put the box on the shelf.
A. Put boxes on the shelf.
B. Put the boxes in the shelfes.
C. Put the boxes on the shelves.
5. Can you see that goose?
A. Can you see this goose?
B. Can you see those geese?
C. Can you see these geese?
6. Complete the sentences using the correct alternative
1. We haven’t got … cheese left.
A. any
B. some
2. We don’t need … sugar.
A. many
B. some
3. She paid ten dollars … this book.
A. at
B. for
4. I shall stay in Odessa … about two months.
A. in
B. with
5. He read the story … beginning … end … two hours.
A. at, to for
B. from, to, in

C. many
C. any
C. with
C. for
C. from, till, on

II. READ THE PASSAGE AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER:
Is This Somebody’s Seat?
Mr. Jones liked to be comfortable, so when he got into a train he always used to put his briefcase
on the seat beside him and pretend that it belonged to another passenger who had gone to buy something
in the station.
One day he did this when the train was very crowded. Other passengers came and sat in all the other seats
except the one which his briefcase was lying on. Then an old gentleman arrived, looked at Mr. Jones’s
case and said: “Is this somebody’s seat?”
“Yes”, answered Mr. Jones. “A friend of mine is traveling with me, and he has gone to buy some
cigarettes. He will return soon”. Mr. Jones opened the window and looked out, to make th e old gentleman
think that he was anxious about his friend.
“All right”, said the old gentleman, “I’ll sit here until your friend comes back, and then I’ll stand
somewhere”. He put the briefcase up onto the luggage rack above him and sat down. Mr. Jones did not

feel happy about this, but he wasn’t able to do or say anything, because all the other passengers were
watching and listening.
Several minutes passed, the whistle blew, and the train began to move. Then the old gentleman jumped
up suddenly and said, “I’m very sorry, but your friend seems to have missed the train. We don’t want him
to be separated from his briefcase, do we? I don’t believe he would like that at all”, and before Mr. Jones
was able to do or say anything to prevent him, he took the briefcase down and threw it out of the window
which Mr. Jones had opened.

1. Complete the sentences:
1. When he got into a … he always used to put his briefcase on the seat beside him.
a) train
b) car
c) bus
2. One day he did this when the train was very … .
a) crowded
b) empty
c) broken
3. Other passengers came and sat in all the other seats except the one which his … was lying on.
a) wardrobe
b) briefcase
c) bag
4. He has gone to buy some … .
a) bread
b) cigarettes
c) newspapers
5. He was … about his friend.
a) worried
b) happy
c) anxious
6. He put the briefcase up onto the … rack above him and sat down.
a) suitcase
b) bag
c) luggage
7. Mr. Jones … happy about this.
a) did not feel
b) was
c) has felt
8. Several … passed, the whistle blew.
a) minutes
b) seconds
c) hours
9. I don’t … he would like that at all.
a) believe
b) like
c) say
10. He took the briefcase down and … the window.
a) threw it out of
b) threw it out to
c) put it on his knees

2. Find mistakes in the sentences and correct them. In each sentence there is only one mistake:
1. Will you read louder a little, please?
A B
C
2. The furniture are modern and quite new.
A
B
C
3. The daughter is as prettier as her mother.
A
B C
4. There are any fruit trees in the orchard.
A B
C
5. I am ever as glad to meet you.
A B
C
3. Complete questions choosing the correct answer:
1. We have got a lot of friends, .... ?
a) haven’t we
b) hasn’t we
2. … he a member of your family?
a) Is
b) Did
3. … your sister … hard at her English last year?
a) Was/work
b) Did/work
4. … you often have to … together?
a) Are/work
b) Do/worked
5. … he begin his lectures next month?
a) Will
b) Does

c) don’t we

c) Does
c) Did/worked
c) Do/work
c) Did

4. Choose the correct form of the verb:
1. I … big cities, when I was a little boy.
a) like
b) liked
c) shall like
2. Terry … in a bank from 1981-2006. And now it’s 2007.
a) works
b) worked
c) will work
3. She travels a lot. Today she is in London. Tomorrow she … in Rome.
a) is
b) was
c) will be
4. Telephone me this evening. I … at home.
a) will be
b) was
c) am
5. We … a new flat recently.
a) will buy
b) buy
c) have bought
5. Choose the word to match the definition:
1. One who has received an academic or professional degree
a) school-mate
b) companion
2. Full of life and spirit
a) well-bred
b) jolly
3. A female head of a household
a) servant
b) nurse
4. Disobedient
a) noisy
b) kind
5. To have a sensation of dryness in the throat, desire to drink
a) to be hungry
b) to be greedy

c) graduate
c) naughty
c) house-wife
c) naughty
c) to be thirsty
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Variant Б

I. COMPLETE THE SENTENCES:
1. Complete the sentences with a suitable tense form
1. The burnt porridge … disgusting.
A. is smelling
B. smells
C. smell
2. What clothes … he … at home?
A. do wear
B. is wearing
C. does wear
3. She never … at sad films.
A. cries
B. cry
C. is crying
4. Recently Mother … quite a tasty dinner.
A. cook
B. have cooked
C. has cooked
5. The children … milk when Aunt Pollie entered the room.
A. were drinking
B. drank
C. Drink
2. Complete the sentences with prepositions
1. They usually have dinner … the canteen. But Marry dines … her aunt’s.
A. on, at
B. in, at
C. into, for
2. What do you say … a bottle … beer?
A. to, of
B. by, of
C. on, of
3. Japan is a country … the western part … the Pacific Ocean.
A. from, at
B. by, of
C. in, of
4. Are you going … home? No, I’m going … the library.
A. -, to
B. to, to
C. at, to
5. The pudding is … your taste I hope. But let’s have some herring to begin….
A. to, with
B. to, at
C. into, with
3. Use articles where necessary
1. It was … good luck to win in this game.
A. a
B. the
C. –
2. … life is too short to do everything.
A. A
B. The
C. –
3. Is there … cheese in … soup?
A. –, the
B. a, the,
C. the, the
4. Do you go to … Dr. Palmer? — Yes, he’s … best doctor I’ve ever had. He’s very nice. You
couldn’t meet … nicer man.
A. –, a, the
B. –, the, a
C. the, the, a
5. This is … 4th order she’s making. She’s had … mash and … parsley sauce with … orange juice.
A. the, a, a, –
B. the, –, –, –
C. the, a, –, –
4. Complete the sentences using the correct degree of comparison
1. She’s … person I know.
A. clever
B. cleverer
C. the cleverest
2. This exercise is … than the last one.
A. good
B. better
C. the best
3. Yesterday was … day we have had in this summer.
A. hotter
B. the hottest
C. hot

4. The twenty-second of December is … day in the year.
A. the shortest
B. shorter
C. short
5. We had a … holiday yesterday than today.
A. bright
B. brighter
C. the brightest
5. Choose the correct variant of the sentence in the plural form
1. This is an English dictionary.
A. This are English dictionaries.
B. Those are English dictionaries.
C. These are English dictionaries.
2. This is John’s mouse.
A. These are John’s mouse.
B. These are John’s mice.
C. This are John’s mice.
3. We’ve got to buy a kilo of meat, some muesli, cheese and a hamburger, an orange and half a kilo of
grapes.
A. We’ve got to buy three kilos of meat, some muesli, cheese and four hamburgers, six oranges
and two kilos of grapes.
B. We’ve got to buy any kilos of meat, some muesli, cheese and any hamburgers, oranges and
any kilos of grapes.
C. We’ve got to buy some kilos of meat, some muesli, cheese and some hamburgers, oranges
and some kilos of grapes.
4. The woman’s dress is smart.
A. The women’s dresses are smart.
B. The womens’ dresses are smart.
C. The women’s dress is smart.
5. Neither this handkerchief nor that scarf costs much.
A. Neither those handkerchiefs nor that scarfs cost much.
B. Neither these handkerchiefs nor those scarves cost much.
C. Neither these handkerchiefs nor that scarves costs much.
6. Complete the sentences using the correct alternative
1. My days are so busy that I have … time for relaxation.
A. no
B. some
C. much
2. Did you buy … stamps?
A. some
B. any
C. much
3. I hope he will come back … Kyiv … five days.
A. –, at
B. to, in
C. –, by
4. I’m afraid there’re only … packets of orange juice left.
A. some
B. any
C. much
5. I didn’t spend … hours on the homework.
A. many
B. much
C. some
II. READ THE PASSAGE AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER:
Is This Somebody’s Seat?
Mr. Jones liked to be comfortable, so when he got into a train he always used to put his briefcase
on the seat beside him and pretend that it belonged to another passenger who had gone to buy something
in the station.
One day he did this when the train was very crowded. Other passengers came and sat in all the other seats
except the one which his briefcase was lying on. Then an old gentleman arrived, looked at Mr. Jones’s
case and said: “Is this somebody’s seat?”
“Yes”, answered Mr. Jones. “A friend of mine is traveling with me, and he has gone to buy some
cigarettes. He will return soon”. Mr. Jones opened the window and looked out, to make the old gentleman
think that he was anxious about his friend.
“All right”, said the old gentleman, “I’ll sit here until your friend comes back, and then I’ll stand
somewhere”. He put the briefcase up onto the luggage rack above him and sat down. Mr. Jones did not

feel happy about this, but he wasn’t able to do or say anything, because all the other passengers were
watching and listening.
Several minutes passed, the whistle blew, and the train began to move. Then the old gentleman jumped
up suddenly and said, “I’m very sorry, but your friend seems to have missed the train. We don’t want him
to be separated from his briefcase, do we? I don’t believe he would like that at all”, and before Mr. Jones
was able to do or say anything to prevent him, he took the briefcase down and threw it out of the window
which Mr. Jones had opened.

1. Complete the sentences:
1. When he got into a … he always used to put his briefcase on the seat beside him.
a) train
b) car
c) bus
2. One day he did this when the train was very … .
a) crowded
b) empty
c) broken
3. Other passengers came and sat in all the other seats except the one which his … was lying on.
a) wardrobe
b) briefcase
c) bag
4. He has gone to buy some … .
a) bread
b) cigarettes
c) newspapers
5. He was … about his friend.
a) worried
b) happy
c) anxious
6. He put the briefcase up onto the … rack above him and sat down.
a) suitcase
b) bag
c) luggage
7. Mr. Jones … happy about this.
a) did not feel
b) was
c) has felt
8. Several … passed, the whistle blew.
a) minutes
b) seconds
c) hours
9. I don’t … he would like that at all.
a) believe
b) like
c) say
10. He took the briefcase down and … the window.
a) threw it out of
b) threw it out to
c) put it on his knees

2. Find mistakes in the sentences and correct them. In each sentence there is only one
mistake:
1.
Betty always is very busy.
A
B C
2.
Will you help me with your homework?
A
B
C
3.
The Smirnovs lives in the suburbs of London.
A
B
C
4.
Canada is as far so America.
AB
C
5.
In the Great Britain people speak mostly English.
A
B
C
3. Complete questions choosing the correct answer:
1. What foreign language … he speak: German or French?
a) do
b) was
c) does
2. Japanese is a difficult language, …?
a) isn’t it
b) doesn’t it
c) is it
3. … the monitor … an English book yesterday as he had promised?
a) Did/brought
b) Did/bring
c) Was/bring
4. … he leave for St. Petersburg next week?
a) Does
b) Did
c) Will
5. … your flat comfortable and cozy?

a) Is
b) Does
c) Do
4. Choose the correct form of the verb:
1. Usually he … very hard. He … at 7.30 and … at 8 o’clock in the evening.
a) works/starts/finishes
b) will work/starts/finishes c) works/ started/ finished
2. I clean my teeth every morning. Next morning I … my teeth too.
a) clean
b) cleaned
c) will clean
3. Yesterday it … all morning. It … at lunchtime.
a) will rain/stop
b) rains/stops
c) rained/stopped
4. Leave the old bread in the garden. The birds … it.
a) will eat
b) have eaten
c) ate
5. We … out this evening.
a) will probably go b) probably went
c) probably go
5. Choose the word to match the definition:
1. To utter words or syllables
a) print
b) to transcribe
c) to pronounce
2. That may be clearly seen or heard
a) louder
b) distinct
c) noticed
3. To name, to write or to print in order the letters of a word
a) to retell
b) to repeat
c) to spell
4. Speaking softly and quietly, under one’s breath
a) talking
b) helping
c) whispering
5. A metallic bowl for boiling water
a) tea-pot
b) saucer
c) kettle
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Variant В

I. COMPLETE THE SENTENCES:
1. Complete the sentence with a suitable tense form
1. The water … . Turn off the kettle.
A. boils
B. boiled
C. is boiling
2. Water … at 100 °C.
A. boils
B. boiled
C. is boiling
3. Who… you?
A. wait for
B. are waiting for
C. is waiting for
4. Suddenly she got very angry and … his address away.
A. threw
B. throws
C. was throwing
5. She can’t be present at the meeting as she … her German exam at 3 p.m. tomorrow.
A. will take
B. will be taking
C. Takes
2. Complete the sentences with prepositions
1. Put the book is … the bag.
A. at
B. in
2. There is a sofa … the room.
A. at
B. in
3. It is half … 10.
A. at
B. from
4. Don’t be late. Come … 7 o’clock.
A. to
B. at
5. They must be … home now.
A. at
B. on
3. Use articles where necessary
1. … Alps are higher than … Urals.
A. -, B. A, a
2. … tea is very hot. I can’t drink it now.
A. The
B. A
3. He is reading … newspaper article now.
A. an
B. a
4. They are fond of … flowers.
A. the
B. a
5. What’s … matter with him?
A. the
B. a
4. Complete the sentences using the correct degree of comparison
1. Ukrainian is … than Russian.
A. the most difficult
B. more difficult
2. Peter is … than Jack.
A. the tallest
B. tall
3. It is … place of all I know.

C. into
C. on
C. past
C. past
C. Into

C. The, the
C. –
C. –
C. –
C. –

C. difficult
C. taller

A. quiet
B. quieter
4. She knows English … than her fellow-students.
A. the best
B. good
5. His daughter is as … as his wife.
A. more beautiful
B. beautiful

C. the quietest
C. better
C. the most beautiful

5. Choose the correct variant of the sentence in the plural form
1. This sofa is new and comfortable.
A. Those sofas are new and comfortable.
B. These sofas are new and comfortable.
C. This sofas are new and comfortable.
2. There is a green lawn in front of the house.
A. There are green lawns in front of the house.
B. These are green lawn in front of the house.
C. There are a green lawns in front of the house.
3. There is much snow in the street.
A. There are many snow in the street.
B. There is much snow in the streets.
C. There are much snow in the street.
4. We have got a parrot at home.
A. We have got parrots at home.
B. We have got a parrots at home.
C. We have got parrot at homes.
5. She has got a white mouse.
A. She has got a white mice.
B. She has got white mice.
C. She has got white mouse.
6. Complete the sentences using the correct alternative
1. There are … plates on the table.
A. some
B. any
2. He has … English books.
A. any
B. much
3. There is … jam in the jar.
A. any
B. some
4. She hasn’t … relatives.
A. much
B. some
5. There are … tables in this room.
A. much
B. any

C. much
C. a great many
C. many
C. many
C. a number of

II. READ THE PASSAGE AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER:
Is This Somebody’s Seat?
Mr. Jones liked to be comfortable, so when he got into a train he always used to put his briefcase
on the seat beside him and pretend that it belonged to another passenger who had gone to buy something
in the station.
One day he did this when the train was very crowded. Other passengers came and sat in all the other seats
except the one which his briefcase was lying on. Then an old gentleman arrived, looked at Mr. Jones’s
case and said: “Is this somebody’s seat?”
“Yes”, answered Mr. Jones. “A friend of mine is traveling with me, and he has gone to buy some
cigarettes. He will return soon”. Mr. Jones opened the window and looked out, to make the old gentleman
think that he was anxious about his friend.
“All right”, said the old gentleman, “I’ll sit here until your friend comes back, and then I’ll stand
somewhere”. He put the briefcase up onto the luggage rack above him and sat down. Mr. Jones did not

feel happy about this, but he wasn’t able to do or say anything, because all the other passengers were
watching and listening.
Several minutes passed, the whistle blew, and the train began to move. Then the old gentleman jumped
up suddenly and said, “I’m very sorry, but your friend seems to have missed the train. We don’t want him
to be separated from his briefcase, do we? I don’t believe he would like that at all”, and before Mr. Jones
was able to do or say anything to prevent him, he took the briefcase down and threw it out of the window
which Mr. Jones had opened.

1. Complete the sentences:
1. When he got into a … he always used to put his briefcase on the seat beside him.
a) train
b) car
c) bus
2. One day he did this when the train was very … .
a) crowded
b) empty
c) broken
3. Other passengers came and sat in all the other seats except the one which his … was lying on.
a) wardrobe
b) briefcase
c) bag
4. He has gone to buy some … .
a) bread
b) cigarettes
c) newspapers
5. He was … about his friend.
a) worried
b) happy
c) anxious
6. He put the briefcase up onto the … rack above him and sat down.
a) suitcase
b) bag
c) luggage
7. Mr. Jones … happy about this.
a) did not feel
b) was
c) has felt
8. Several … passed, the whistle blew.
a) minutes
b) seconds
c) hours
9. I don’t … he would like that at all.
a) believe
b) like
c) say
10. He took the briefcase down and … the window.
a) threw it out of
b) threw it out to
c) put it on his knees

2. Find mistakes in the sentences and correct them. In each sentence there is only one mistake:
1. Don’t go home alone. Nobody know how dangerous the road is.
A
B
C
2. Why aren’t you eating something?
A B
C
3. The son is as taller as the father is.
A
B
C
4. I speak seldom German with my friends.
A
B
C
5. In Sunday I go for a walk with my cousins.
A
B
C
3. Complete questions choosing the correct answer:
1. There is a green lawn in front of your house,…?
a) isn’t it
b) isn’t there
c) doesn’t it
2. … you … to the Dean last week?
a) Did/speak
b) Do/speak
c) Will/speak
3. Which story … he … to the child yesterday?
a) does/read
b) was/read
c) did/read
4. … your brother go to India for six months?
a) Has
b) Do
c) Does
5. What colour … the walls in your flat?

a) are
b) do
c) is
4. Choose the correct form of the verb:
1. … at home next evening?
a) Will you be
b) Shall you be
c) Were you
2. I think Diana … the exam tomorrow.
a) will pass
b) passed
c) passes
3. We … the party last night. We … a lot and … with a lot of people.
a) enjoyed/danced/talked b) enjoy/dance/talk c) enjoy/ will dance/ will talk
4. … the exams will be difficult?
a) Do you think
b) Will you think
c) Did you think
5. The Earth … round the Sun.
a) will go
b) went
c) goes
5. Choose the word to match the definition:
1. A brief interruption of work for temporary relaxation
a) test
b) lesson
c) break
2. A small house; any modest country or suburban dwelling
a) flat
b) cottage
c) apartment
3. A room or place where bread and other provisions are kept
a) living-room
b) study
c) pantry
4. A room or a place appropriated to the care of children
a) kitchen
b) living room
c) nursery
5. A long thin silver sea fish
a) beet
b) bacon
c) herrin
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