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САМОСТІЙНІ ЗАВДАННЯ 5 

Check your Grammar Knowledge II 
(Перевірте свої знання з граматики) 

 
I. Insert verbs in the proper form. (Вставте дієслова у потрібну 
форму). 

1. It was the first time when he … to solve the problem without 
somebody’s help (to manage). 

2. … your brothers – in – law ever … to go to a travel around Europe       
(to plan)? 

3. When he entered the hall they …… the discussion and going to 
the dinning room (to finish). 

4. They …. and … of each other since childhood (to know, to take 
care). 

5. I wonder why … he … to take part at the conference without any 
doubt (to agree). 

6. How long … you … before Mary came and brought you the letter      
(to wait). 

7. Do you know if we … to play tennis with our friends before 
classes (to be going). 

8. Hurry up! The train … in 10 minutes. A taxi has already given 
and is waiting for us (to leave). 

9. I let you know as there … some changes in the program (to be). 
10. How many people …… you …… to the party? Do we need extra 

waiters (to invite)? 
11. He ran into the room and asked angrily if we … the letter          

(to receive).  
12. He …… all dishes before he …… . Home (to wash, to leave). 

 
II. Translate. (Перекладіть). 

Поки чоловіки говорили, жінки готували вечерю. 
– Як часто ти береш участь у вечірках? 
– Не дуже часто. Я люблю маскаради. Останній раз я там був 

минулого тижня. 
– Дивіться! Марія знепритомніла! 
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– Вона вчора весь вечір перекладала статтю, чи не так? 
– Коли ми приїхали, батько вже пішов. 

Він сказав, що його двоюрідна сестра закінчила перекладати 
статтю до минулого понеділка. 
Він чекав на свекруху на зупинці біля магазину протягом 15 
хвилин, коли задзвонив телефон. 
Він узяв листа, якого приніс листоноша напередодні, і прочитав 
його. 

– Мені цікаво, як звати ту високу блондинку, яка стоїть біля 
вікна? 
Коли викладач приніс статтю, студенти чекали біля 
аудиторії. 

– Ваш прийомний син дуже добре говорить англійською. 
– Він вивчав її три роки. 
– Спати! Я вимикаю світло. Як правило, діти йдуть спати у 9-й 

годині. 
Поки хлопці розпалювали багаття, ми дивились на озеро. 

– Ви знаєте, де зошит Тома ? Я його шукаю. 
Хто не читає газет у неділю? 


