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ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

Test #1 “WORLD-FAMOUS ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS“ 

  

 

Bonnano   ______was the engineer in charge, sought to compensate for the lean by 
making the new stories slightly taller on the_____ side. But the_____ masonry 
caused the ________ to sink still further. Work was suspended______ _______ as 
engineers sought solutions, but the ______ was ultimately topped out in the 
___century, still learning. The_________ have been strengthened by the_______ 
of _______ grout and various types of bracing and __________.  
 

II.   Give English equivalents to the following terms. 

Баптистерій, дзвіниця, нерівний, похилений, укріпити, цементний 

розчин, портик, кругле вікно-розетка, різьба, бічний неф, античність, апсида, 

тесаний камінь

Variant 1 
 

I. Complete the extract using the words from the box. 
 
 

Cement, tower, 14th reinforcement several times, Pisano , 
structure , foundations ,          extra, short , injection 

 

  



ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ГРАМАТИКИ 

 
 

Test 1 “Conditionals” 
I. Supply the correct form of the missing verbs. 
1. I (to lend) ______ him money tomorrow if he really (to need) ________it. 
2. If he (to be)_______a millionaire, he ______ (to buy) this house. 
3. If you (to have)__________longer legs, you (to run) ________ faster. 
4. If I (to manage)_______ to repair my car earlier, I (to drive) ______ to London. 
I. Complete the following sentences containing either real or unreal conditional 
clauses. 
1. If we don’t understand our teacher, _____________________________________  
2. If I won a lot of money,_________________________________________  
3. If we had known you were coming, __________________________________ 
4. If he had told the truth, ___________________________________________ 
II. Translate the following sentences into English. 
1. Шкода, що вас не цікавить ця тема. 2. Емілі зателефонує мені, якщо вирішить 
поїхати з нами до Шотландії. 3. Шкода, що ви не відвідали виставку вчора. 4. 
Якби він замкнув двері, злодій би не потрапив до квартири. 5. Якби ти мене 
послухав раніше, у тебе б зараз не було цих проблем. 

  

 

 

 


