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1. Give a written translation of the text. 

        Some of the energy we can use is called renewable energy. These include solar, wind, 

geothermal and hydro energy. These types of energy are constantly being renewed or restored. But 

many of the other forms of energy we use in our homes and cars are not being replenished. Fossil 

fuels took millions of years to create. They cannot be made over night. And there are finite or 

limited amounts of these non-renewable energy sources. They cannot be renewed or replenished. 

So, we must all do our part in saving as much energy as we can. In your home you can save energy 

by turning off home appliances, TVs and radios that are not being used, watched or listened to. 

You can turn off lights when no one is in the room. By putting insulation in walls and attics, we 

can reduce the amount of energy it takes to heat or cool our homes. 

.  

   2. Make 5 types of questions to the sentence.                                                            

 

Fossil fuels took millions of years to create.  

   

  3.  Translate the sentences into English. 

1. Викопне паливо не можна ні відновити, ні поповнити.  

2. Побутові прилади повинні бути відключені, якщо ви ними не користуєтесь.  

3.Проблема раціонального використання енергії має бути вирішена найближчим часом.                                                                                                       

4. Споживачі енергії постійно дбають про енергоефективність, яка може бути досягнена 

декількома шляхами.                                                                                                        5. 

Неефективне використання електроенергії спричиняє забруднення навколишнього 

середовища. 

                                                          

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов за фахом  

Протокол № __ від «___»______________20__ р. 
 

Завідувач кафедри ________________ ___Акмалдінова О.М.______  
підпис прізвище, ініціали 
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