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Unit 1 | Lesson 1.2 
У множині дієслово to be вживається у формі are у 1-ій, 2-ій та 3-ій особі. 
 
Unit 1 | Lesson 1.3 
В повсякденному мовленні переважно використовуються скорочення у стверджувальній та 
запернчній формі. 
 
Unit 2 | Lesson 2.2 
Вказівні займенники this а також that використовуються з іменниками однини, натомість these а 
також those з іменниками множини. 
Вказівні займенники this (цей, ця, це) а також these (ці, це) вказують на предмети, що 
знаходяться досить близько від доповідача, на відміну від that (той, та, те) those (ті), які вказують 
на предмети, що є більш віддаленими від нас. 
 
Unit 2 | Lesson 2.3 
У загальних питаннях дієслово to be ставимо на початку речення перед підметом. 
У коротких відповідях у стверджувальній формі не слід використовувати скорочені форми. 
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Unit 3 | Lesson 3.2 
Конструкція there is використовується з іменниками однини, натомість конструкція there are 
використовується з іменниками множини. Ці словосполучення використовуються для 
позначення наявності чогось в певному місці, місцезнаходження предметів. 
 
Unit 3 | Lesson 3.3 
Для утворення запитання з there is/ there are дієслово to be ставимо у правильній формі перед 
словом there. 
 
Unit 4 | Lesson 4.2 
Дієслово have got використовується, коли мова йде про приналежність чогось комусь. Для 
розмовної мови більш характерне використання скорочених форм у стверджувальних 
реченнях (‘ve/ ’s) та запереченнях (heven’t/ hasn’t). 
 
Unit 4 | Lesson 4.3 
У коротких відповідях у стверджувальній формі не використовуються скорочені форми. 
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Unit 5 | Lesson 5.2 
Модальне дієслово can перед інфінітівом без частки to використовується для вираження 
вміння. Can має ідентичну форму для всіх осіб. У заперечній формі додається not (can’t). 
 
Unit 5 | Lesson 5.3 
Щоб утворити загальні питання з модальним дієсловом can, дієслово у реченні ставимо перед 
підметом. 
 
Unit 6 | Lesson 6.2 
Present Simple використовується для вираження певного факту або чиїсь звички та вподобання, 
для вираження дій, що регулярно відбуваються або часто повторюються. 
У реченнях в стверджувальній формі, у всіх особах окрім 3-ої однини дієслово виступає у 
незмінній формі. 
У реченнях в стверджувальній формі, якщо підмет виражений іменником або займенником в 
третій особі однини, тоді до дієслова додається закінчення -s або -es. 
 
Unit 6 | Lesson 6.3 
Прислівники частоти дозволяють нам сказати, як часто щось відбувається. В англійській мові 
прислівники частоти ставимо перед дієсловом. За винятком дієслова to be, яого позиція є 
завжди перед прислівником частоти. 
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Unit 7 | Lesson 7.2 
Щоб утворити заперечення у формі Present Simple, вживаємо do not або does not перед 
дієсловом. У розмовній мові переважно використовуємо скорочені форми don’t та doesn’t. Don’t 
використовується для всіх осіб окрім 3-ої особи однини. 
Doesn’t вживаємо для 3-ої особи однини (he, she, it). 
 
Unit 7 | Lesson 7.3 
У запитаннях у формі часу Present Simple існує незмінна схема побудови: Do/Does + підмет + 
дієслово. Do використовується для всіх осіб окрім 3-ої особи однини. Does вживаємо для 3-ої 
особи однини. 
 
Unit 8 | Lesson 8.2 
Після дієслів love, like, don’t like, hate використовуємо форму дієслова із закінченням -ing. 
 
Unit 8 | Lesson 8.3 
Спеціальні запитання утворюються за допомогою слів: 
Who? - Хто? 

https://grammarway.com/ua/nouns
https://grammarway.com/ua/pronouns
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What? - Що? 
When? - Коли? 
Where? - Де? 
Whose? - Чий\ Чия\ Чиї? 
How many? - Скільки? 
 


