
Тест на визначення рівня володіння англійською  мовою: beginner чи 
elementary? 

Цей тест розрахований на тих,хто хоче   дізнатися, на який рівень навчання 
англійської мови претендувати: Beginner або Elementary. 

На рівні Beginner навчання починається з нуля. Це рівень, на який може йти 
той, хто ніколи не вчив мову або вчив дуже давно і не результативно, тобто 
знань майже не залишилося. 

На рівні Elementary граматика теж починається з самих основ, але все ж він 
розрахований на тих, хто має хоча б поверхневе знайомство з мовою, має не 
великий  лексичний запас і має уявлення про прості граматичні явища. З 
цього рівня зазвичай починають навчання ті, хто вивчав англійську мову в 
школі або пробував займатися сам. 

Ключ до тесту 

Якщо ви набрали менше 10 правильних відповідей - ваш рівень Beginner. 
Вам рекомендується почати вивчення англійської мови  з самого початку. 
Якщо ви набрали більше 10 правильних відповідей - ваш рівень 
Elementary. Фундамент знань закладено, продовжуйте працювати над 
вдосконаленням своіх знань .Якщо ви  дали правильні  відповіді  на 19-20 
питань - можливо, ваш рівень знань вище, пройдіть тест Elementary або 
Pre-Intermediate. 

 

 

 



 
Тест на визначення рівня володіння англійською  мовою: beginner 
або elementary? 

1)My favourite sport …… tennis.   A) are           B) is        C )be 

2) Roberto is Italian. He’s …… Italy       .A)from          B) to         C)at 
3)…… you help me, please? A) Have      B) Do      C)   Can 

4)KIEV  is the …… of  UKRAINE. A) country  B) nationality  C) capital 

5)I leave for work …… quarter past eight. A) in         B)at             C)on 
6)The doctor told me that I …… smoke. A) must not     B) won’t    C)doesn’t have 
7) …… that man in the red hat?       A)Whose      B)Who     c)Who’s 
8) Is …… your new car? It’s great!   A)  these     B) that       C)there 
9)This letter is for Tom. Give it to ……    A) him   B)he    C) his 

10)We …… to school every day.  A) went   B) goes     C)go   

11)She often …… fish because it’s good for her.   A) eats    B)eat    C) eates   

12)She …… a letter at the moment.  A)write  B)  is writing    C) writes  

13)What …… on Saturdays?     A) are   you   doing   B) do you    C) do you do  

14)Look at Jane! She …… a red dress today!   A) wearing  B) is wearing   C) is wear 

15)Yesterday we …… to the cinema and saw a great film. 
A) go    B) gone have    C)went 
16)When …… Rome? Last summer or last winter?  

A)did you visit  B)are you visiting  C) do you visit 

17)London is …… than New York.         A )nosiest     B)noisy       C) noisier 

18)Paris is the …… city I’ve ever seen. 

A) beautiful B) more beautiful  C)most  beautifyl 

19)…… your homework yet?A)Do you finish B)Have you finished C)Are you finishing 

20)…… you help me with my project, please?        A)Will       B) Do     C) Are 
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