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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

ВАРІАНТ № 1 
І. Read and translate the following text and put five types of questions to the underlined 
fragment. 

Every culture has its coming-of-age rituals. In late 20th-century suburbia, a standard 
rite was learning to drive. Housebound teenagers would transform into free-range 
adults the moment. They got their license – at least, whenever Mum let them borrow 
the car. If the prophets of the self-driving revolution are right, however, by the 
middle of this century people will not need to drive any more than we need to ride 
horses. Learning to drive is an investment decision: for an outlay of time and money 
today, you acquire a skill that will (hopefully) save you time and money in the 
future. In previous decades, most people could proceed on the reasonable 
assumption. That they’d be shuttling kids and groceries for the rest of their lives; the 
cost of learning would be paid off over a very long period.  
 
ІІ. Answer the following questions. 

1. What visual means should use during the presentation? What is their purpose? 

2. When was first mobile phone design? 

3. What rules of Billboard advertisements do you know? 
ІІІ. Translate the following sentences into English. 

1. Дизайн дахів сучасних аеропортів  передбачає захист від негоди та 

сонячного проміння. 

2. Соціальний зміст преси, радіо та телебачення формує громадську думку. 

3. Наукова конференція школа досвіду науковців. 

4. Резюме дуже важливий документ у процесі пошуку роботи. 

 



 


