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Зараз, щоб перевірити рівень свого 

англійського, не потрібно виходити з 

дому- все можна зробити online. 

 Заходь на  www.free-english-

online.org тут окрім основної інформації, 

знайдеш  прислів’я і скоромовки, зможеш 

послухати пісні  іноземних виконавців та 

подивитися  кілька передач в оригіналі. 

 Для тих , хто  хоче підтягнути 

граматику-www.real-english.ru  

 На  www.englishuniversity.ru  можна 

самостійно підготуватися до складання  

міжнародних іспитів або зайнятися 

діловим англійським. 

 А ось на www.tonail.com  завдяки 

цікавим іграм, тестам, фільмам зможеш 

вчити мову і розважатися одночасно. 

 На сайті www.crazylink.ru відшукаєш 

те, що необхідно для поповнення 

словникового запасу , так як там зібрано 

багато книг і розповідей на англійській 

мові. 
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Якщо тобі сподобались ці 

інтернет-сторінки – розкажи  

про них друзям! 

Бажаємо успіху!  
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