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СЬоо8е !Ье рге8еп! 8Ітр1е ог рге8еп! соп!іпиои8.

1. (Уои / соте) !опідЬ!?

2. (Не / еа!) гісе еуегу гїау?

3. I (теогк) а! !Ье тотеп !.

4. (Не / соте) !о Ьопгїоп ойеп?

5. Не (ріау) !еппі8 поте.

6. (Уои / соте) !о !Ье сіпета іа!ег?

7. ТЬеу (по! / соте) !о !Ье раг!у !отогготе.

8. Не (по! / ріау) доі( поте.

9. (Уои / ріау) !еппі8 !Ьі8 8ипгїау?

10. ТЬеу (до) !о а ге8!аигап! еуегу 8а!иМау.

11. 8Ье (по! / до) !о !Ье сіпета уегу ойеп.

12. Уои и8иаііу (аггіуе) іа!е.

13. Не погтаііу (еа!) гїіппег а! Ьоте.

14. (Уои / 8!игїу) еуегу підЬ!?

15. (ТЬеу / теогк) іа!е и8иаііу?

16. Уои (по! / до) ои! іа!ег.

17. I (по! / теогк) !опідЬ!.

18. (8Ье / теогк) а! !Ье тотеп!?

19. I (по! / гїгіпк) сойее уегу ойеп.

20. Іиііе (8іеер) поте.
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Маке іке рге8епі 8Ітр1е ог рге8епі сопііпиош.

1. Уои (поі / ііке) скосо1аіе.

2. 8ке (поі / 8іигїу) аі іке то теп і.

3. т е  ойеп (до) іо іке сіпета.

4. Не и8иа11у (поі / гїо) кіз котетоогк.

5. Ткеу (поі / еаі) гісе еуегу гїау.

6. т е  (поі / 8іигїу) еуегу підкі.

7. (Уои / 1іке) 8рісу &оГЇ?

8. (8ке / до) іо 8соі1апгї ойеп?

9. (Не / еаі) пото?

10. т е  (до) іо іке сіпета ікі8 тоеекепй

11. Ткеу (8іигїу) пото.

12. I (с1еап) іке кііскеп еуегу гїау.

13. о£сл еуегу 8ипгїау.

14. т е  (поі / 81еер) пото.

15. Не (поі / до) іо іке рагк уегу ойеп.

16. Іі (гаіп) а 1оі кеге.

17. І (до) оп кокгїау іотоггото.

18. Ното 1опд (8ке / 8іау) іп Ьопгїоп?

19. І ойеп (геагї) аі підкі.

20. т е  (поі / гїгіпк) тиск  тоіпе.
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СЬоозе їЬе рге8епї 8Ітр1е ог їЬе рге8епї сопїіпиош. ^ а їс к  оиї ґог 8їаїіуе уегЬ8.

1. Іиііе (геагї) іп їЬе даМеп.

2. т а ї (тое / Ьауе) ґог гїіппег їопщЬї?

3. 8Ье (Ьауе) їтоо гїаийкїеге.

4. I (8їау) іп 8раіп ґог їтоо тоеек8 їЬі8 8иттег.

5. Не ойеп (соте) оуег ґог гїіппег.

6. ТЬе с1а88 (Ьедіп) аї піпе еуегу гїау.

7. т а ї (уои / еаї) аї їЬе тотеп ї?

8. т а ї (8и8іе / гїо) їотоггото?

9. I (пої / тоогк) оп 8ипйау8.

10. 8Ье (пої / 8їийу) пото, 8Ье (тоаїсЬ) '

11. Ното ойеп (уои / до) їо ге8їаигапї8?

12. I (пої / до) оп ЬоШау їЬі8 8иттег.

13. І 'т  8оггу, I (пої / ипгїегеїапгї).

14. 8Ье (тоогк) а8 а тоаіїге88 ґог а топїЬ.

15. 8Ье (їаке) а 8а18а гїапсіпд с1а88 еуегу Тие8ГЇау.

16. II (Ье) соМ Ьеге іп тоіпїег.

17. Таке уоиг итЬге11а, ії (гаіп).

18. ТЬі8 саке (їа8їе) Йе1ісіои8.

19. ТЬе Ьад (Ье1опд) їо ґаск.

20. ^Ь еп (уои / аггіуе) їопідЬї?
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