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Прізвище та ім’я учня: Помітка вчителя:
_________________________________ _________________________________
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Тема: Моя сім’я і друзі 
1. (6 балів) Заповни пропуски, використовуючи слова з дужок.

/auf dem Lande, in der Stadt, groß, klein, nicht groß, elf, zehn, Vater, fünfzehn, acht, dreißig, 
fünfunddreißig, hundert, vier, fünf, sechs, sieben, acht, auch, Mutter/

1. Ich heiße _________________ . Ich bin ____________ Jahre alt und gehe in die Schule.

2. Ich lerne in der Klasse ____________________ .

3. Meine Familie ist ____________________ .

4. Wir wohnen ________________________________ .

5. Ich habe einen ________________ und eine ________________ .

6. Der Vater ist __________________ Jahre alt und die Mutter ist ________________ Jahre alt.

7. Meine Großeltern wohnen ___________________________ .
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2. (6 балів) Віднайди слова заховані в ребусах. Запиши їх.

_____________________ _______________________ _______________________

_____________________ _______________________ _______________________
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Тема: Моя сім’я і друзі
1. (6 балів) Які зі словосполучень можна використати для опису твого друга / твоєї подруги? 
Склади з ними речення і запиши їх.

größer als ich, kleiner als ich, ist ein Schüler, ist eine Schülerin, sieht gut aus, sieht schlecht aus, ist 

älter als ich, ist jünger als ich, seine Haare sind dunkel / hell, ihre Haare sind lang / kurz, ein nettes 

Gesicht, spielt gern, fährt gern Rad, hat zu Hause viele Spielsachen, hat Haustiere

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________
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2. (6 балів) Віднайди слова заховані в ребусах. Запиши їх.

_____________________ _______________________ _______________________

_____________________ _______________________ _______________________
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Тема: Моя сім’я і друзі
1. (6 балів) Які з цих виразів можна використати, описуючи твою сім’ю? Склади з ними речення і 
запиши їх. 

Mutter ist jünger als Vater, Vater ist jünger als Mutter, Großeltern sind älter als Onkel und Tante, 

Vaters Haare sind kürzer als Mutters Haare, keine kleinere Geschwister, gibt es größere Geschwis-

ter, Großeltern sind sehr nett.

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________
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2. (6 балів) Визнач, що в наведених реченнях неправильно. Запиши виправлений варіант.

Ich einen Freund habe. Petro er heißt. ist Er mein Mitschüler. Petro höher ist als ich. Sein ist oval 

Gesicht, sind blau die Augen, das Haar ist kurz und hell. Petro Sport gern treibt. gern Er spielt 

Fußball und um die Wette läuft. Er gern geht in die Schule und gut lernt.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Тема: Моя сім’я і друзі
1. (6 балів) Використай словосполучення: die Gemüse gießen, das Holz hacken, die Erdbeeren pflü-
cken, im Garten arbeiten, опиши чим займаються дорослі та діти.

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________
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2. (6 балів) Опиши риси характеру твого друга/твоєї подруги. Скористайся взірцем:
  

Er / sie hat einen schweren Charakter, ist aber ein ehrlicher und zuverlässiger Freund / eine ehrli-
che und zuverlässige Freundin.

Використай у розповіді словосполучення:

hilfsbereit, treu, humorvoll, brav, ehrlich, zuverlässig, bescheiden, lieb, schwer, leicht, fest

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


