
Part 1
Sentences and Clauses. Nouns. Adjectives. 
Prepositions. Pronouns. Adverbs. Quantity

1 .SENTENCES AND CLAUSES

1.1. Clauses are basic structures of which sentences are composed.

In most cases clauses include the subject and the predicate, though there are also verb- 
less clauses (see further). Sentences are made o f one or more clauses. Sentences containing 
one clause are called simple, and those having more than one clause -  complex. For example:

1 clause -  He was happy (1)
2 clauses -  He said he was happy (2)
3 clauses -  He said he was happy where he was (3)

1.2. Sentence elements
N.

There are two basic elements of the sentence: the subject and the predicate, in the most 
general terms the subject is the “theme” of the sentence (something that is being discussed), 
and the predicate is something new that is said about the subject. For example, in (1) “he” is 
the subject, while “was happy” -  the predicate. The predicative part o f the sentence may be 
subdivided into further elements, which will be discussed later. Generally five elements of 
the sentence structure are distinguished: subject, verb, complement, object, adverbial. These 
five elements are abbreviated as S,V,C,0,A, where V, C, 0, A represent the predicate. Sentence 
(1), for example, may have different forms, depending upon the structure o f the predicate.

He has been happy here fo r  a long time (4)
He should have been happy here fo r  a long time (5)
In sentences (4) and (5) you can see that the verb part o f the sentence consists of 

more than one word: “has been” in (4) and “should have been ” in (5). In such cases the
full (meaning) verb (i.e. the verb which can be the only verb in the sentence) comes the
last. The verbs that stand in front of the full (meaning) verb are called “auxiliary”, i.e. they 
help to form complex (consisting of more than one verb) structures. The auxiliaries are also 
called “operators If  there are several auxiliaries in the sentence, like in (5), then the first 
auxiliary is an operator.

1.2.1. Operators

Operators are the words which are used to carry out operations, namely the opera
tions of building up the interrogative and negative structures (see below). The number of 
operators is limited. They include: a) 10 modals (can, could, may, might, must, ought to,
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shall, should, will, would; b) have (as an auxiliary) and sometimes as a full verb (British 
English, quickly becomes outdated); c) be (both as an auxiliary and a full verb); d) do (as 
an auxiliary); e)need, dare and used to.

1.3. The communicative classification of sentences

There are four types of simple sentences: declarative, interrogative, imperative and 
exclamatory.

1.3.1. Declarative sentences

The fundamental pattern of the simple sentence is the formula NP (Noun Phrase) + 
VP (Verb Phrase), where NP stands for the subject and the related words, while VP -  for 
the predicate and the related words. There are a number of basic sentence patterns, which 
have a different composition o f the VP, and which would be analyzed later. Below there are 
only a few remarks about some more common structures.

1.3.1.1. “Have” and “have got”

British English
* Though the sentence “I  have a p e n ” is absolutely grammatical, there is a tendency 

to substitute ‘‘have ” with “have got ” to express possession, relationship, illness, etc. ( “I ’ve 
got a pen ”, “I ’ve got a brother ”, “He s got a stomachache ”) in the spoken language.

“However this is true only about the Present, while in other cases “have” is mostly 
used: “I  had a pen ”, “I ’ll have a brother”, etc.

*In writing, especially in the formal style, “have ” is preferred: “The company has a 
number o f  questions as fa r  as this issue is concerned”.

“have got ” can’t express the idea o f repetition or habit, so “have ” is used: “ We don ’t 
usually have coffee at home ”.

American English
*ln informal speech “g o t” is sometimes used instead o f “have g o t”-, “I  got a pen ”.
*ln other cases “have” is preferred.
When “have” doesn’t have the meaning o f possession, only “have” but not “have 

got"  is used, e.g. “have lunch/a beer/a bath/a w alk”, etc.

1.3.1.2. There is/are

*This structure is used to inform about the location o f new objects. There are two 
basic conditions for its use: l) the object should be indefinite (i.e. it can’t be used with the 
definite article); 2) there should be an indication about the location o f the object(s), though 
such indication may be sometimes omitted, because it might be clear from the situation or 
due to some other factors. Compare:

There is a book on the table (6) — The book is on the table (7)
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In sentence (6), “a book” is mentioned for the first time and is not concrete for the 
listener, while in sentence (7) this book has already been mentioned or is otherwise known 
to the listener.

* “There are ” is often used in counting: “There are 20 students in the group ”.
*The general meaning o f “there is/are” structure is that of existence.
Therefore it can be used to express this meaning even if  the location is not indicated: 

Once upon a time there was a king (8)
There has never been a king like him (9)

* “There is/are” is often used in combination with “sense/use/point + in + V-ing”; 
“need + to + V”:

There is no sense/ use/point in going there (10)
There is no need to go there (10a)

“There" can be used not only with “b e”, but also with some other verbs to express 
the meaning of existence:

with modals, “appear” ox “seem ”-.
There might be a house there (11)
There appears to be a house there (12)
There seems to be a house there (13)

with verbs which express a state:
There once lived a king (14)
There once existed a queen (15)
There remained nothing more to be seen (16)

with verbs which express the meaning o f arrival: /
Suddenly there came the soldiers (17)
There followed a long speech (18)

Sentences (17) and (18) are more characteristic o f a formal style.

1.3.1.3. Impersonal structures

Sometimes there is no obvious subject in the sentence, in such cases several variants 
are possible

* “I t” as an “empty” subject (without a real meaning) is used
-  to express time, weather and temperature:

It s nine o ’clock (cold, ten degrees above zero) (19)
-  to introduce information about distances:

I t ’s a hundred miles to London (20)
-  to prepare the “real” subject (an infinitive or a clause):

It s nice to see you (21)
I t ’s nice that you came (22)

-  in the expression “it’s (high) time”:
I t ’s time to start working (23)
It s high time fo r  you to go (24)

* “You" as an empty subject is used when the speaker is generalizing without mean
ing anyone in particular:

You never know with women (25)
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“One ” can be used instead o f “you ” in sentences like (25). The use o f “one ” makes 
the sentence more formal.

* “They ” is sometimes used as an empty subject, especially in the expression “they say 
They say he fa iled  his exams (26) *Tt

1.3.2. Interrogative sentences 

1.3.2.1. Yes/no questions

This type of questions is asked by moving the operator to the front o f the subject: 
This is a book — Is this a book? (27)
He will come soon -  Will he come soon? (28)
I  have been waiting fo r  you  — Have I  been waiting fo r  you? (29)

If there is no operator in the declarative sentence, the question form is made with the 
operator “d o ”\

They know him — Do they know him? (30)
They knew him — D id they know him? (31)

1.3.2.2. “wh-” questions

*This type of questions begins with a question word. The most important question 
words are: who, where, when, why, which, what, how, how much (many, etc.). In “wh-” 
questions a question word is put in front of the operator:

This is a book -  What is this? (32)
He will come soon -  When will he come? (33)
They knew him -  Whom did they know? (34)

*If the wh- question is about the subject, then the question word simply replaces the 
subject. There are no other changes:

He will come soon — Who will come soon?
They know it -  Who knows it?

1.3.2.3. Tag questions

*This type of the question consists o f two parts -  A and B:
This is a book, is not it?

A B
where B is a tag, and means “Do you agree?” or “Is it true?”
The tag is made of an operator and a personal pronoun.
The tag uses the same operator, which was used in part A, except the operate 

“dare ” and “used to ”.
She can speak English, can’t she?
There are many people here, aren’t there?
You’ve got some money, haven’t you?

*If there is no operator in part A, the operator “do ” is used in part B:
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They love dancing, don ’t they? (41)
He likes boxing, doesn’t he? (42)
She went to the concert, didn't she? (43)

*The personal pronoun used in the tag corresponds to the subject in part A:
The book is interesting, isn ’t it? (44)
Jane loves rock music, doesn’t she? (45)
Pele and Maradona played well, d idn’t they? (46)

*If part A is positive, then part B is negative and vice versa.
He doesn’t like computer games, does he? (47)
Mary can’t speak French, can she? (48)
There aren’t any shops there, are there? (49)

*If you agree with the positive part of the tag question, use “Yes ”, if  with the nega
tiv e -u se  “N o ”.

John is a doctor, isn ’t he? -  Yes, he is (a doctor) (50)
John is an engineer, isn ’t he? -  No, he isn ’t (an engineer) (51)
John isn ’t a doctor, is he? -  Yes, he is (a doctor) (52)
John isn ’t an engineer, is he? -  No, he isn ’t (an engineer) (53)

*The question tag for “I  am ” is usually “aren’t I ”:
I ’m late, aren’t I? (54)

though the tag for “Ia m  n o t” is “am I ”:
I  am not late, am I? (55)

*If the imperative is used in part A, then the tags might be “can(‘t)you ’, "couldyou ”, 
“will (won’t) you ” or “would you

* Won’t is used for invitations. The other tags -  for commands:
Come in, w on’t you? (56)
Stop talking, can ’t you? (57)

If there is a negative imperative in part A, only “will you ” can be used:
D on’t forget the food, will you?  (58)

If there are negative words in part A (e.g. hardly, little, never, scarcely, nothing, no
body, etc.), the positive tag is used in part B. The pronoun “i t ” is used in part B to replace 
“nothing ” in part A, and the pronoun “they ” -  to replace “nobody

Nobody wanted to risk, did they? (59)
Nothing can be found  here, can it? (60)

“Someone”, “somebody”, “everybody” in part A are usually replaced by “they” in
partB:

Somebody took my books, d idn’t they? (61)
*If the “let s ” imperative is used in part A, then “shall we ” is used as a tag in part B: 

Let s have a cup o f  coffee somewhere, shall we? (62)
*The meaning o f the tag question depends upon the intonation with which it is pro

nounced. A rising intonation in part B shows that the speaker is uncertain and is waiting for 
an answer. A falling intonation shows that the speaker is certain, and this is a more or less 
rhetorical question.
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1.3.3. Negative Sentences

*The most general rule for the negative sentence formation is to put “not"  after the 
operator:

This is not a place to smoke (63)
I  haven’t seen you fo r  ages (64)
You shouldn’t have done that (65)
He doesn’t like fish  (66)

*Negative imperative sentences begin with “don’t ” and the verb:
Don't tell me y o u ’ve been at work! (67)

*Negative infinitives are made by placing “n o t” in front of the infinitive:
The same goes about the -ing forms:

I t ’s nice not to see her any more (68)
What I  like most o f  all is not seeing her any more (69)

*With verbs “believe ”, “imagine ”, “think”, etc. used to express negative ideas, “not” 
is attached to the introducing verb:

I  don ’t believe w e ’ve met before (70)
(= I think we haven’t met before)

*Some words like “already”, combinations with “som e”, are usually not used in 
negative sentences. “Som e” is changed into “any” and “already” into “y e t”.

I  haven’t seen anybody there (71)
I  haven’t seen him yet (72)

Some words have a negative meaning. Such words can he used instead of “not” and 
in such sentences “som e” is changed into “any”. Some of those words are: never, seldom, 
barely, rarely, scarcely, hardly, little, few. Affirmative tags are used in part B of tag questions 
after such words in part A, and the operator “do ” is not used in the sentences with such words: 

I  never drink wine (73)
You hardly drank anything, did you? (74)

*Negative questions have a different word-order in contracted and non-contracted 
forms. The contracted form follows the operator, while the non-contracted form follows 
the subject:

C an’t you speak louder? (75)
Can you not speak louder? (76)

Negative questions usually imply that the speaker expects an affirmative answer, 
that’s why in many cases those are not questions but requests, (see (75), (76)), exclamations 
or invitations:

Isn ’t it a terrific game? (77)
Won 'tyou get a hot dog fo r  me, please? (78)

The negative question can also express surprise or even astonishment:
H asn’t he done it yet? ( I ’m surprised and even angry) (79)

“no ” and “not “no ” means the same as “not a ” or “not any ”.
In sentences with “there is/are ” “no ” can be used instead o f “no t” both in singular 

and plural:
There is no (not a) book on the table (80)
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There are no (not any) books on the table (81)
NB: in sentence (81) you can’t use “no t” without “any”.
The use o f “no ” is more emphatic as compared with “no t”. Only “no ” can be used 

at the beginning of the sentence:
No smoking is allowed here (82)

Combinations with “no ” (nobody; no one, nothing, nowhere) are used in the same way.
* “None ” means “not any o f ’ and it is used in the same way as “no to make the 

negative emphatic and at the beginning o f the sentence:
None o f  them passed the exam (83)
He liked none o f  the dishes (84)

* “Neither” is used at the beginning of the sentence before the noun in singular if 
there are no other words between “neither” and the noun:

Neither man is what I ’m looking fo r  (85)
If there is an article (possessive, demonstrative) in front of the noun, “neither o f ’ is

used:
Neither o f  the books is what I ’m looking fo r  (86)

* “Neither” and “nor” can both mean “also no t” if they stand at the beginning of 
the sentence:

I  don’t like the game -  Neither (Nor) do I  (87)
Another variant o f sentence (87) can be:

I  d o n ’t like it either (88)
* ’’The structure “neither”... “nor” connects two negative ideas in the sentence:

Neither John nor Mary wanted to go (89)
He neither ate nor drank (90)

1.3.4. Imperative sentences

Imperative sentences usually don’t have the subject:
Go home! (91)

*To make the imperative sentence emphatic, place “do ” at the beginning:
Do go home! (92)

*Negative imperative is formed by placing “don’t ” at the beginning:
D on’t go home! (93)

* “N ever” and “always ” are placed at the beginning of the sentence:
Never come home so late! (94)
Always come home in time! (95)

* Negative imperative with “le t’s ” is formed in the usual way:
D on’t le t’s argue about that! (96)

NB: Sentence (96) is rather old-fashioned. The more common variant is:
L e t’s not argue about that! (97)
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(98)
(99) 

( 100) 
( 101)

1.3.5. Exclamations
*how + adj (S+V) / adv (S+V) / S+V 

Ice cream! How nice!
How terrible it is!
How gracefully she walks!
How she s changed!

*what + (adj) + Noun
What a(n) (interesting) book! (102)
What beautiful women! (103)

NB: Though exclamations begin with a question word, there is no subject-operator 
inversion in (99), (100), (101).

The rules for different types o f sentences may be summarized in the following way 
(see Table 1)
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*NB: In “There is/are” structures the subject o f the sentence is “there’' 
Table 1. The general classification o f sentences in English.
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2. NOUNS

A noun is a word used to identify a person or a thing.

2.1. Number

2.1.1. Count nouns

Singular and plural forms. Many nouns have two forms: the singular form, which is 
used to refer to one person or thing; and the plural form, which is used to refer to more than 
one person or thing: book-books, day-days, brother-brothers. You can put numbers in front 
of them: three brothers, ten minutes.

When you speak about one person or thing you can put ‘a ’, ‘an ’ or ‘one ’ in front of 
the noun: a book, an apple, one day.

The nouns, which can have the singular form and the plural form may be called 
variables.

2.1.1.1. Regular plurals

In most cases the plural is written ‘-s hat-hats, tree-trees. When the plural ending 
‘-s ’ follows a voiceless consonant, [f], [k], [p], [t] or [T] preceded by a short vowel, it is 
pronounced [s]: belief-beliefs, week-weeks, cup-cups, pet-pets, moth-moths.

The plural is written ‘-es’after ‘sh ’, ‘s s ’, ‘x ’, or ‘s ’, and it is pronounced [iz]: bush- 
bushes, glass-glasses, box-boxes, bus-buses. The same after ‘ch ’, when the ‘ch ’ is pronoimced 
[t$]: church-churches, speech-speeches. Some nouns have the letter ‘e ’after ‘c ’, ‘z ’, or ‘g ’, 
and only ‘s ’ is added in their plural, which is also pronounced [iz]: service-services, prize-

When the ‘s ’ follows a voiced consonant, a vowel or [T] preceded by a long vowel, 
it is pronounced [z]: bottle-bottles, idea-ideas, system-systems, path-paths.

When nouns end in a consonant followed by ‘y  ’, the plural is ‘-es ’: country-countries, 
lady-ladies, opportunity-opportunities. When the ‘y  ’ follows a vowel letter, you just add ‘s ’ 
to form the plural: boy-boys, day-days, valley-valleys.

The graphic Regular Plural Rule is represented in Algo 1 (page 15).

2.1.1.2. Compounds

Compound nouns consist of two or more words which are joined together to form a 
new lexical unit. They may be written as one word {spoonful), with a hyphen {mother-in- 
law) or separately {police station).

a) Compounds with a mass noun as a final element have no plural forms {moonlight, 
sunshine)',

b) Compounds with a count noun as a final element normally take the plural ending 
at the end of the compound {bookshelves, police stations)',

c) Compounds having a “man/woman ” component change both parts in the plural if 
both parts of the compound are evenly stressed { m e n ^ ^ a n tp ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e r ^ ) i& ‘ff&iex^„.



if the stress is on the second element, the plural ending is added only to it (man-holes, 
woman-haters). The same is true about: boy (girl) friends, lady drivers',

1. Does the noun in the singular end in -s(e), z(e), c(e), g(e), -x, -sh,

YES NO

Add - es 
(glass-glasses, box-boxes) 
The ending is read as [iz] 
[gla:siz], [boksiz]

YES

Change “y” into “i” and add -es 
(sky - skies) The ending is 
read as [z] [skaiz]

2. Does the noun in the singular 
end in “consonant + y  ”?

NO

3. Does the noun in the singular 
end in unvoiced consonants 
[p], [t], [k], [f] * or a short 
vowel + [T] ?

YES

Add - s 
(cup-cups, lift-lifts)
The ending is read as [s] 
[kAps], [lifts]

NO

“ A d d -s ” 
(dog-dogs, war-wars, path-paths) 
The ending is read as [z], [dogz], 
[wO:z], [pa:ôz],

* The following nouns ending in - / change the final letter into -v and -es: calf-calves, 
self-selves, sheaf-sheaves, half-halves, shelf-shelves, wolf-wolves, loaf-loaves, leaf-leaves, 
wife-wives, life-lives, thief-thieves, knife-knives, elf-elves, scarf-scarves, turf-turves, wharf- 
wharves.

** The following nouns ending in -o have the plural endings in -oes: domino-dominoes, 
echo-echoes, embargo-embargoes, hero-heroes, Negro-Negroes, potato-potatoes, tomato- 
tomatoes, veto-vetoes.

NB: the following nouns can have plural ending in either -os or -oes: buffalo, cargo, 
flamingo, fresco, ghetto, innuendo, mango, manifesto, memento, mosquito, motto, salvo, 
stiletto, tornado, torpedo, volcano.

d) If the 
the noun com

e) In oth
f) There; 

five” pattern. 3
Graphic; 

ing way:

1 .Is th e :

i
No change (n

\
2. Is the stres 
between the ( 
compound?

J
Both element 
form** (won,

Only the nou 
the plural for
(passers-by\ j

* “cou 
martial, notai

** NB
* * t 

(e.g. My in-1:

ALGO 1. THE FORMATION AND PRONUNCIATION OF REGULAR PLURAL



d) If the compound consists of “count noun + preposition / prepositional phrase”, only 
the noun component takes the plural form (passers-by; fathers-in-law, men-of-war);

e) In other cases the plural ending is added to the last element (cover-ups, show-offs)-,
f) There are a few compounds (in legal English) which are based on the “count noun+ adjec

tive” pattern. They form plural like in (d) (attorneys general, courts martial, notaries public).
Graphically the rule for the compounds plural formation may be shown in the follow

ing way:

1 .Is the final component o f  the compound a mass noun?

■ 1YES

I
No change (moonshine)

YES

V
2, Is the stress evenly distributed 
between the elements of the 
compound?

YES

Both elements take the plural 
form** (women-teachers)

NO

2. Does the compound have the 
"man /w o m a n ” component?

NO

3. Is the compound based on 
“count noun + preposition(al) 

phrase)/adj” pattern?

NO

Only the last element 
takes the plural form 
(woman-haters)

YES

Only the noun component takes 
the plural form
(passers-by, fathers-in-law)***

NO

Add -s to the last component 
o f the compound
(cover-ups, show offs)

* “count noun +adj” pattern includes mostly legal terms: attorneys general, courts 
martial, notaries public.

** NB: boy friends, girl friends, lady drivers.
***if the whole family o f a wife / husband is meant the form “in-laws” may be used 

(e.g. My in-laws are arriving tonight).

ALGO 2. THE FORMATION OF COMPOUNDS PLURAL
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2.1.1.3. Irregular plurals

a) The following nouns have special plural forms, usually with vowel sounds 
different from their singular forms: child -  children, fo o t -  fee t, goose -  geese, louse -  lice, 
man — men, mouse — mice, ox — oxen, tooth — teeth, woman — women',

b) Some count nouns have the same form for both singular and plural: a sheep, nine 
sheep. Many o f such nouns refer to animals or fish.

Here is a list o f some of them:

bison cod trout fruit aircraft dice
deer fish - plaice grapefruit hovercraft insignia
grouse halibut pike series spacecraft offspring
moose mullet species

(e.g. He gave a series/several series o f  lectures). Names o f nationalities ending in -ese 
may be used both in singular and plural (e.g. He is a Chinese /  They are Chinese).

c) Foreign plurals
The use of foreign plurals is mostly limited to scientific or technical literature. In 

everyday speech there is a strong tendency to form the plural o f foreign words according 
to the general rule.

2.1.2. Invariable nouns

Some nouns refer to general things such as qualities, substances, processes and top
ics rather than to individual items or events. These nouns have only one form, are not used 
with numbers, and are not usually used with the indefinite article (‘a ’ or ‘an’): We need food 
and water. Other nouns may be related to such things as religion, death, marriage, money, 
material, feelings, etc.

Nouns like these are called non-count (uncountable) or mass nouns.

2.1.2.1. Singular invariables

When you use a non-count noun as the subject of the verb, use a singular form of the 
verb (The ice was very thin).

Some nouns are uncountable in English but countable in Ukrainian / Russian: advice, 
baggage/luggage, furniture, hair, homework, information, news, progress, rubbish, work, 

finance, waste, etc.
When you want to talk about separate portions o f such things, use words like: a piece 

(o f advice, baggage/ luggage, furniture, information, news), a strand (o f hair), etc.

NB: Some of such words can be used in singular and plural, but they have different 
meanings. Compare:

*This door is made o f  glass *1 ’d  like a glass ofjuice
*1 ’d  like some cake *He bought two cakes
*1 have a lot o f  time *1 had a good time
*She s got wonderful hair *She s got a hair in her coffee
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Although non-count nouns refer to things which cannot be counted and are not used 
with numbers, you often want to refer to an amount o f something which is expressed by an 
uncount noun.

Sometimes you can do this by putting ‘all’, ‘enough’, ‘little’ or ‘some’ in front of the noun. 
We have little time. (104)
There s some chocolate cake over there. (105)

You can also put a quantifier in front of the noun: drops o f water, a cup of coffee, 
four gallons of petrol.

2.1.2.2. Invariable nouns ending in ‘-s’

Some nouns, which end in ‘-s’ and look as if  they were plural, are in fact non-count 
nouns: when they are the subject of a verb, the verb is in the singular, for example “news” 
(News travels fast or No news is good news). These nouns refer mainly to subjects o f study, 
activities and diseases.

acoustics economics mathematics statistics
aerobics electronics mechanics ceramics
aeronautics genetics physics classics
athletics linguistics politics gymnastics

When those nouns don’t refer to subjects o f study and activities, they may be used 
in plural, e.g. The statistics (=figures) on murders are interesting. His politics (=actions) 
are clearly right-wing.

Some nouns of this kind refer to games: billiards, bowls, cards, darts, draughts, skittles.
Some to diseases: diabetes, measles, mumps, rabies, rickets, shingles.

2.1.2.3. Nouns used only in the plural (pluralia tantum)

There are two groups o f nouns that are usually plural: nouns referring to clothes and 
some other things that people wear, and nouns referring to tools and some other things that 
people use.

Here are some common plural nouns which refer to clothes and other things that 
people wear:

bermudas culottes panties spectacles
braces glasses pants tights
briefs jeans pajamas trousers
cords knickers shorts trunks
corduroys overalls slacks underpants

Here are plural nouns referring to tools and other things that people use:

binoculars dividers pincers scales tongs
clippers nutcrackers pliers scissors
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If you want to refer to a single piece of clothing or a single tool, you can use ‘some’ 
or ‘a pair o f ’ in front of the noun:

Can I  try some jeans on? (106)
I  wanted a pair o f  scissors (107)

You can refer to more than one item by using a number with ‘pairs o f ’:
Jane has three pairs o f  leans (108)

When you use ‘pair o f ’ with a plural noun, the verb is singular if it is in the same 
clause. If  the verb is in a following relative clause, it is usually plural.

It is likely that a new pair o f  shoes brings more happiness to a child than a new 
car brings to a grown-up (108a)
He put on a pair erf brown shoes, which were waiting there fo r  him (108b)

Here are some other plural nouns:

V.

REGULA
PLURAL

N+s

expenses greens particulars proceeds remains
goods looks premises specifics troops

2.1.2.4. Collective nouns

There are a number o f nouns which refer to a group of people or things. These nouns 
are called collective nouns. They have only one form, but many collective nouns have other 
meanings in which they are count nouns with two forms.

These common collective nouns can also be count nouns and have the singular and 
the plural forms:

army committee enemy herd
association community family majority
brood company flock public
cast council gang staff
class (in a school) crew government team
club (e.g. sports club) crowd group union

When you use a collective noun, you can use either a singular verb or a plural verb 
after it:

Our fam ily is poor /  My fam ily are perfectly normal. (109)
Note that the words ‘bacteria ’, ‘data ’ and ‘media ’ are now often used as collective 

nouns, that is with either a singular or a plural verb and no change in form. Some careful 
speakers think they should only be used with a plural verb because they have the rare singular 
forms ‘bacterium ’, ‘datum ’ and ‘medium ’ and are therefore count nouns.

Although you can use a plural verb after a collective noun, these nouns do not behave 
like the plural forms of count nouns. For example, you cannot use numbers in front of them. 
You cannot say ‘Three enemy were killed  ’. You have to say ‘Three o f  the enemy were killed ’.

To summarize the number classes o f the Noun here is the following scheme (see 
Table 2)
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NUMBER CLASSES

VARIABLE NOUNS INVARIABLE NOUNS

REGULAR
PLURALS

I R R E G U L A R
PLURALS

SINGULAR
INVARIABLES

PLURAL
INVARIABLES

N+s 1. OLD WAYS A. Non-count: concrete F. Paired nouns

a)* voicing

b)* vowel change

c)* -en plural 

b)* zero - plural

B: Non-count: abstract

C. Proper nouns

D. Nouns in -s

E. Abstract adjectives

is -has

G. Nouns in - s

H. Unmarked plural

I. Personal adjectives

are - have

2. COMPOUNDS

a)* with man/woman component

b)* count noun + prep(adj)

c)* other compounds

examples: la- shelf -  shelves, lb  -  man -  men; lc  -  child -  children;
1 d -  deer -  deer; 2a -  woman-teacher -  women-teachers (even stress on both com

ponents) but woman hater -  woman haters (the stress is on the last element); 2b -  passer-by 
-  passers-by; 2c -  cover-up -  cover-ups; A -  water; B -  love; C -  John; D -  news; E -  the 
unknown; F -  trousers; G -customs; H -  police; I -  the poor.

Table 2. Noun Number Classes

2.2. The case

2.2.1. The common/genitive (possessive) case

English nouns have a two-case system: the common case (boy) and the genitive case 
(boy s). The genitive case is also called the possessive case.

*The possessive (genitive) o f a name or other noun is usually formed 
by adding apostrophe ( ‘s) to the end.

Jane s mother d idn’t answer (110)
I  heard the girl s steps on the stairs (111)

If you are using a plural noun ending in ‘-s ’ to refer to the possessor, just add an 
apostrophe (‘).
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I  heard the girls ’ steps on the stairs (112)
*However, if you are using an irregular plural noun which does not end in -s ’ add 

apostrophe ‘-s ’ to the end o f it.
It would cost at least three policemen s salaries per year (113)

If  something belongs to more than one person whose names are linked by ‘and’, the 
apostrophe ‘s is put after the last name.

They met outside Helen and Tim s apartment (114)
It you want to say that two people each possesses part of a group of things, both their 

names have apostrophe ‘s.
The son was a superb blend o f  his fa ther’s and mother’s best qualities (115)

*When you are using a name which already ends in ‘- s simply add an apostrophe, for 
example ‘St. James ’ Palace ’ or add the apostrophe ‘s, for example ‘St. James s Palace 
These spellings are pronounced differently. If you simply add an apostrophe, the pronun
ciation remains unchanged, whereas if  you add an apostrophe ‘s (‘s’), the possessive is 
pronounced [iz],

*The rules o f ‘apostrophe ‘s’ pronunciation are the same as of plural -s (see ALGO 1): 
If  you are using a compound noun, add an apostrophe ‘s to the last item in the com

pound.
He went to his mother-in-law s house (116)

Apostrophe ‘s can be added to abbreviations and acronyms in the same way as to the 
other words.

The majority o f  NATO s members agreed (117)

The Choice of ‘s’ genitive.
The nouns can be classified in the following way:

Table 3. Classification of nouns



*Classes 1-5 normally take the -s genitive: Michael Jackson’s song; the girl’s new 
friend; the Parliament’s decision: the tiger’s paws: Ukraine’s factories;

*In addition to that the genitive may also be used with some kinds of class 7 nouns:
a) with geographical and institutional names

-  New York’s traffic
-  The University s history

b) with temporal nouns:
-  a two weeks ’holiday
*In other cases the ‘-of ‘ genitive is used: the cover of the book; the bank of the river. 
Graphically the rule for the choice of the genitive may be shown in the following way:

1 .Does the noun belong to classes 1-5 in Table 3?

YES 1 NO

Use the - ’s’ genitive (Michael Jackson s song; 
the g ir l’s new friend; the Parliament’s decision; 
the lion s paws; Ukraine s factories)

YES

Use the ‘s’ genitive (New York's traffic; 
the university s history)

YES

2. Is it a geographical or 
institutional name?

NO

3. Is this a temporal 
noun?

NO

Use the s ’ genitive (a two weeks ’ holiday) Use the ‘o f’ -  genitive 
*(the cover o f  the book; 
the score o f  the match)

ALGO 3. THE CHOICE OF GENITIVE

The G roup Genitive
The postmodified nouns take ‘-s’ at the end o f the postmodification.

Non-modified Nouns Postmodified Nouns
The President ’s decision The President o f  the Company ’s decision
NB: in the premodification -  The Company President's decision

25



The Ellipsis
The noun modified by the -s genitive may be omitted if the context makes its identity 

clear, while with the ‘o f ’ phrase a pronoun is normally required.

- 's ’genitive - ‘o f ’ genitive

The New York s population is The population o f  New York is
greater than London s greater than that o f  London

*Place nouns followed by a superlative are normally used with the ‘-s' qenitive: the 
town s oldest football club: the world s best singer.

The double genitive
An ‘o f ’ genitive may be used in combination with the '-5 ’ -  genitive: 

a song o f  Michael Jackson s 
A B

There are a number o f conditions for the use o f this construction:
a) Noun A must be indefinite, i.e. you can’t say * ’’The song o f  Michael Jackson s ” (How

ever it is possible to say: ‘‘That song o f  Michael Jackson s ”);
b) Noun B must be definite and personal (class 1—2 in Table 3), i.e. you may say: “A 

song o f  Michael Jackson s ”, or “A song o f  my fr ien d ’s ”, but can’t say **A song o f  a 
singer’s ” or “A wheel o f  the c a r ’s

2.3. The gender

There are almost no grammatical gender distinctions in English. Nouns o f classes 
1 and 2 (see Table 3) are “he ” or “s h e The rest are usually “i t”. However, there are a few 
exceptions.

2.3.1. Personal names

A. Different words for masculine / feminine

bachelor -  spinster man -  woman
brother -  sister monk -  nun
father -  mother uncle -  aunt
gentleman -  lady nephew -  niece
king -  queen

bridegr 
duke -  
empero 
g o d - g  
hero -1  
poet -  p 
major -

C. Dual g< 
Those c 

“child” for “i 
cook, doctor, J 

I f  it’s E 
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2.3.2.

A. Higher
Gender 

them (e.g. the 
for male and :

ANIMAL
CATTLE
CAT
CHICKEN

DOG
DUCK
FOX
GOAT
GOOSE
HORSE
LION
PIG
SHEEP
TIGER
BEE

B. Morphologically marked masculine / feminine Table 4. Male



bridegroom -  bride host -  hostess
duke -  duchess steward -  stewardess
emperor -  empress waiter -  waitress
god -  goddess widower -  widow
hero -  heroine usher -  usherette
poet -  poetess postmaster -  postmistress
major -  majoresse author -  authoress

C. Dual gender words
Those can stand for both masculine or feminine, e.g. “parent” for “fa th er” ox “mother”, 

“child” for “son ” or “daughter ”. There are many dual gender nouns in English, e.g. artist, 
cook, doctor, friend, guest, neighbour, nurse, person, professor, speaker, student, teacher, etc.

If it’s necessary to distinguish gender with such nouns, special gender markers can 
be used, e.g. “a boy fr ien d ” -  “a girl fr ie n d ”, “a man speaker” -  “a woman speaker”, “a 
male nurse ” -  “a fem ale nurse ”.

2.3.2. Animals

A. Higher and lower animals.
Gender in such animals is mostly observed by people who have a special concern for 

them (e.g. the owners o f such animals).Higher animals may have special names not only 
for male and female but also for young species and for a group o f species (see Table 4).

ANIMAL MALE FEMALE YOUNG GROUP
CATTLE BULL COW CALF HERD
CAT (TOM) CAT OUEEN KITTEN -
CHICKEN COCK HEN CHICK BROOD (FOR 

CHICKS)
DOG DOG BITCH PUP(PY) PACK
DUCK DRAKE DUCK DUCKLING FLOCK
FOX DOG VIXEN CUB -
GOAT BILLY (GOAT) NANNY (GOAT) KID HERD
GOOSE GANDER GOOSE GOSLING FLOCK GAGGLE
HORSE STALLION MARE FOAL HERD
LION LION LIONESS CUB PRIDE
PIG BOAR SOW PIGLET HERD
SHEEP RAM EWE LAMB FLOCK
TIGER TIGER TIGERESS CUB PRIDE
BEE DRONE BEE - SWARM

Table 4. Male-female-young-group distinctions for some of higher animals.
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In other cases animals are referred to as she-snake, male frog, etc.

B. Higher organisms
Names of countries are treated as “it” when they are referred to as geographical units: 

Look at Ukraine. It s one o f  the largest countries in Europe (118)
But as political/ economic units the countries may be referred as “she” :

Ukraine managed to increase her exports (119)

C. Ships, cars, etc.
Those are sometimes treated as “she”, especially if the speaker is proud o f them: 

Here is the Titanic. Is not she beautiful! (120)
My new car! She s terrific! (121)

2.4. The article

2.4.1. General

One and the same noun can be used either in specific (concrete) or general nominat
ing meanings.

Is there a blackboard in the room ? (122)
Look at the blackboard, please (123)
There are no blackboards here (124)

The word “blackboard” is used in the concrete meaning in sentence (123) and in the 
general nominating meaning in (122) and (124). As it follows from the examples above, 
articles are the formal indicators o f the meaning the nouns are used in.

Whenever we use a noun in the concrete meaning, we use the definite article, while 
to simply nominate an object we use either the indefinite or zero article.

According to the difference between the definite article, on the one hand, and the 
indefinite and zero articles, on the other, we may show the relations between them in the 
following way:

a(n) Count nouns, singular

(-) Count nouns, plural or uncount nouns

concrete general
meaning nominating

meaning

FIG. 1. THE ENGLISH ARTICLE SYSTEM



The difference between the indefinite article and the zero article. The indefinite 
article, which can be traced to the pronoun “one”, slightly retains this meaning and therefore 
can be used only with countables in the singular, whereas the zero article is used with all 
other nouns to show the general-nominating meaning.

On the basis o f Fig. 1 we may construct a simple rule for the article use in speech:

If you have to choose an article, determine the following: 
1 the noun used in the concrete meaning?1.

NOYES

I. Is the noun countable?

NO

(THE) 
{Open the door)

YES

{The desk is made o f  wood) 

NO

١. Singular?

YES

{These are books){This is a book)

ALGO 4. THE CHOICE OF ARTICLES (GENERAL RULE)

Though the rule presented in ALGO 4 is absolutely correct, the main difficulty is in 
the first step: the answer to the question “concrete/ non-concrete” is sometimes far from
being simple. To provide a better orientation below follows a short description o f the main
types o f situations characteristic o f each type o f articles.

2.4 .2. The use of articles. Class nouns

2.4.2.1. The definite article

a) the object is seen and pointed to at the moment of speech:
Look at the blackboard (125)

b) the object has already been mentioned (Reference to the known):
This is a book. The book is interesting (126)

c) the object is part o f another object, which has already been mentioned:
My fla t is nice, but the kitchen is small (127)
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(128)
d) the situation makes the object concrete (inclusion): 

The teacher wants to see you right now

^ome people explain the use o f the dehnite article in such situations by the fact that 
every person has his own personal “universe” in which everything in concrete. The people 
who share the same universe, e.g. live in the same town or country, mark the parts of such 
“universe” with the definite article. Those parts may be the environment they work in, e.g. 
the universi^^, the second fioor, the library, the cafeteria, the dean’s office, etc.; the town they 
live in, e.g. the centre, the underground, the railway station, the airport, etc.; the country they 
live in, e.g. the seaside, in the West, all over the country, on the border, etc.; the institutions, 
e.g. the police, the ?arliament, the government, etc.; the individuals: e.g. the ?resident, the 
speaker, the Uean, etc.

e) the object is unique (flnica Nouns):
Take me to the moon and love me there among the stars (129)

f) substantivized adjectives (the whole class o f people described by an adjective):
The rich don’t understand the poor. (130)

g) nouns used in the generic meaning (one imaginary member o f the class represents 
the whole class):

The tiger lives in thejungle  (131)
NB: In this case it is also possible to use the plural (without “the”):

Tigers live in thejungle (132)
and sometimes even the singular (with “a”):

A tiger lives in ajungle  (133)
In this case we mean a separate representative of the elass. 

h) In the sentence where there are particularizing attributes whieh make the object concrete:
The students we met at the party were all tall (134)

Additional particularization may be applied by means of indicating the object’s loca- 
tion, number, colour, shape, size, quality, belonging, material, etc.:

-  Which one is your brother?
-  H e ’s the second man in the row. (135) 

Or: -  Which suit wouldyou choose, black ٠٢ brown?
-  The brown one, please. (136) 

It is sometimes difficult to distinguish the particularizing fi-om the descriptive attributes.
The particularizing attribute distinguishes one particular example o f the class fi-om another: 
see (135), (136), while the descriptive attributes simply describe, add more information about 
the object, but don’t make it specific.

Oompare the examples below:

Descriptive attributes Partieularizing attributes

A. Which do you prefer: Brazilian or 
Indian coffee?
B. Usually I prefer Brazilian (coffee).

A. Try this Brazilian and this Indian coffee and 
tell me which one is better.
B. I like the Brazilian coffee, the Indian doesn’t 
have such delicious taste
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*One of the ways to particularize an object is to show its number. Use the definite 
article only with ordinal numerals as they show the e^^ct location of an object, and use the 
zero article with cardinal ones:

The first page -  Page one (137)
*Articles with the a ttribu te  “o ther”
The pronoun “another ” is the form of the pronoun “،>̂ ،?٢ ” with the indefinite article, 

?lural forms are “others” and “the others”. Usually we use “the other”, when there is a 
choice between two objects, one o f which has been named. The same concerns “the oth- 
،?٢̂ ”, but in this case we ^ o w  the e^act number o f objects named. If  the e^act number is 
notlcnown, w euse “another” ox “others”'.

I  have two children. One is a boy and the other is a girl. (138)
Will you give me another book? (139)

*The article use with the attributes “all” aud “both”. “A ll” is used with the defiffite 
article when we limit the number o f objects spolcen about, e.g.:

A ll the students ofourfaculty. (140)
A ll students are optimists. (141)

“Both ” always means two concrete objects, therefore it may be used either with the 
definite article or with the zero article, as ‘“both” is a sufficient particularizer itself

*There are some attributes that may be used with the definite article only. They are: 
“the sam e”, “the right” (correct)/wrong”, “the only”, “the follow ing”, “theprevious”, 
“the very”, “thepresent”, “one o f  the...”, “most o f  th e ...” “some o f  the ...”, “all o f  th e ...”.

*There are also some attributes that are usedwith the indefinite (orzero) article only. 
They are: “quite”, “rather”, “such”.

*Attributes may be applied to the nouns by means of the preposition “٠/ ”. In order to 
determine whether the "٠/ ” -  attribute is particularizing or not, you should talce into account 
the fact whether the noun modified by this attribute is represented as a separate unit against 
the whole class, or not. If  it is, then the attribute is not particularizing:

He is a friend  o fthefam ily  (They arefriends o fthefam ily) (142)
but if  it i^ not represented like that, the attribute is particularizing:

She is the daughter o fa  soldier (143)
(Here “sh e” is characterized fi-om the point o f view of the kind o f object she is, ab- 

stracting from separate and conerete. To a certain extent we may say that the whole class 
of things is meant here).

The handles o fthe  bag are ؛٠٠  long
(Parts o f  the concrete object) (144)

The of-phrase with the name of buildings, monuments and institutions always results 
in the use o fthe definite article, e.g. ^ ٠٢^■̂  University but the University ofKharkiv.

Generally the descriptive attributes answer the question “What kind o f?”, while 
the particularizing ones -  the question “which particular ? ”, e.g. “which particular 
handles?” in example (144). The distinction beffi^een descriptive and particularizing attri- 
butes may be firrther illustrated by the following examples:



IndustryNomination

Light industryHeavy IndustryDescriptive Attribute 
(what kind of Industry?)

-  the food processing industry
-  the textile industry

-  the furniture manufaeturing 
industry

-  the oil industمآلل
-  the machine-building 
industry
-  the cement producing 
industry

?articularizing Attribute

(which pa^icular 
indusqy?)

FIG. 2. DESCRIPTIVE vs PARTICULARISING ATTRIBUTES

2.4.2.2. The indefinite article

a) the object is mentioned for the hrst time (nomination):
A beautiful woman came /« ؛٠  the ٢٠٠ «̂ (145)

b) the object is mentioned in the meaning of “any member ofthe class” (nomination): 
I ’ve never seen ٠« extraterrestrial (146)
A  shark cannot marry a frog  (147)

c) in situations o f classihcation or dehnition (a representative ofthe class). There are 
three strucffires peculiar for this type o f situation:

1) N  + be + (adj) +N = John is a ^ ٠^  musician (148)
2) What + (adj) + N٠/ = What a beautiful woman! (149)
3) N  + apposition = Pele, aform erfootball star, was there (150)

d) the noun is used in “the meaning o f one”:
Madonna had two concerts a week (151)

2.4.2.3. The zero article

a) Non-eount or plural nouns in the situation which corresponds to the siffiation (a) 
with the indehnite article. In this case “some” may be used instead ofthe indefinite article:

(Some) beautiful women entered the room (152)
b) the same corresponding to the sifiration (b) with the indefinite article:

I ’ve never seen (any) extraterrestrials (153)
Sharks can’t marry frogs (154)

c) the same corresponding to the sihلation (c) with the indefinite article:
1) N  + be + (adj) + N =  They were good musicians (155)
2) What + (adj) + N! = What clean water! ( 6 ةا )
3) N  + apposition = Pele and Maradona, formerfootball stars,

were there ( 7 ةا )
To summarise the use ofthe articles with class nouns here is the graphic rule.
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If you have to choose an article with a noun, determine the following: 
1. Is the noun a part o f a fixed expression?

NO

2. Is the noun countable?

NO

Traditional use 

YES

3. Is the noun represented as “a part” or “a portion? 

YES '' NONO

3.Unica Noun? 

YES

4. Are there attributes Go to step 4, countables (-)
to the noun? (This is water)

NO

(the)
(The sun is shining)

YES

NO

5. Is the noun in singular?

YES

5. Are these attributes particularizing? 

YES ' NO

5. Representative 
o f a class

NOYES

5. Representative 
o f a class

NO

6. Is the noun 
in singular

(the)
(The man you love)

7. Nomination?(a)
(These are 

houses)

1. Nomination?

NO

(This is a 
house)

NO

( Id o n ’t like 

people who

ssip) y e s

(I know a girl 

who recites well)

the8. The meaning (-)
o f “one” (I see houses)

(a)
(I see a house)

NO

(the)(a)
(I walked a mile)

ALGO 5. THE USE OF ARTICLES WITH CLASS NOUNS (COMPLETE RULE)
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4 أ.3. . The use ofarticles. Proper nouns.

,used with no article ؛
A. The Names of Persons

1.1. Normally, names o f persons ؛
a) Peter is my neighbour. (158)
b) The s^me is true for the cases when we have a combination o f the “rani؛ 

(title)+Name” type:
Colonel ^rown; professor Smith;
c) or “relationship +Noun”: Aunt Jane; Uncle Peter.
d) In cases b) and c) words like “colonel, “aunt” are regarded as proper nouns, tnere- 

fore no article is used. This explains the absence ofarticles in the case when nouns 
denoting family relationships are used even without names.
Have you seen Mother? (159)

e) However, this is true only for the cases when these nouns are used by the members 
ofthe family: otherwise the articles are u^ed according to the general rule.
The son is very like the fa ther  (160)

f) No article is used when we have a word-combination ofthe “old (young, poor, dear,
little, honest, lazy) + Name” type:
He is the husband o f  dear Jane Wain (161)

1.^. Sometimes names o f persons may be used with the definite article.
a) It happens when w use a family name in the plural:

/  like the Browns very much (162)
b) When there are (or seem to be) two or more people o fth e  same name, and the 

speaker wants to sp e c if  which one he refers to:
You are not the Andrew I  married (163)

c) When you emphasise that you mean a very famous and well-known person:
You say Shakespeare lived here. Do you mean
the Shakespeare ٠٢ somebody else? (164)

d) In word-combinations ofthe “profession + Name” type:
The poet Emily Dickinson ١۶٢٠/،? many poems. (165)

e) In word-combin^tions o fthe “adjective (participle) + Noun” type (except the ad- 
jectives mentioned in 1.1.):
/  ٦٧̂  lucky to see thefam ous Brown in action. (166)

1.3. Sometimes names o f persons may be used with the indefinite article.
a) When, while using the proper noun we actually mean not that particular person 

but someone else who has the well-known characteristics o fthe person n^med: 
You are quite a Monte Cristo (167)

b) In the word-combination “a certain + Name”. Sometimes, though, “certain” is 
omitted but implied:
A  certain Mary Brown phoned you  (168)
There’s a Mr. James Hall to see you  (169)

c) When one representative ofthe whole family is meant:
... but they all gathered when a Brown died, married, or was born (170)

34



Below is the graphic rule summarizing the article use with the names of persons. 

1. Is the name modified by a norm, adjective, or participle?

NOYES

I it a family name in the plural?

NO

it a noun denoting rank, 
le, title, or relation?

YESNOYES

(the) 3. Is there a particularizing 
I  like the Browns attribute? 
very much

NOYES

3. Is it a noun 
denoting profession?

NO

Colonel B. 
Prof. C. 
Uncle D.

YES

(the) 4. Is the name used
You are not the Andrew as a class noun?
/  married

NO

(the) 4. Is it one o f the adjectives
The painter E. “poor, old, young, good,

dear, little, honest, lazy”?

YESNOYES

This is Mike 
James

(a)
You ’II never 
be a Napoleon

it the adjective 
“certain”

NO

Poor Emily

YES

6. (the)
I  saw the famous 
Brown in action

(a)
A certain 
Mr. Grey

ALGO 6. THE CHOICE OF ARTICLES WITH THE NAMES OF PERSONS
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B. Geographical Names

1.1. Normally geographical names are used with no article:
London; England; Central America

1.2. ^ e n  there is a particularizing aPribute, the definite article is used:
The London /  remember was not the London oftoday  (171)

1.3. Tne names o f oceans, seas, rivers are used with the definite article:
The Black Sea, the Indian Ocean, the Thames (172)

1.4.1. The names o f lakes are used with no article if  the word “lake” is present:
Lake Windermere, Lake Ontario (173)

1.4.2. When the word “lake” is omibed the definite article is used:
The Baikal, the Ontario

1.5.1. The names o f mountain chains are used with the definite article:
The Alps, the Cordiliers

1.5.2. However, if a single mountain peak is named, no article is used:
Everest, Mont Blanc

1.6.1. Names of groups o f islands are used with the definite article:
The Bermudas, the Carribeans

1.6.2. But if  an isolated island is meant, no article is used:
Madagascar, Ceylon

1.7.1. Names o f towns, countries, and provinces are used with no article except:
the Hague, the Netherlands, the West Indies, the Ruhr, the Riviera, the Crimea, the 
Caucasus, the Congo, the Lebanon, the United States

1.7.2. Names in abbreviations are used with the definite article: 
the ERG, the USA

1.8. Names o f streets and squares are used without articles except: 
the High Street, the Strand, and some others

Taking into account everything said above, we may now construct the following rule



NO

1. Is there a particularizing attribute?

YES_______________________

2. Is it the name of an ocean, 
a sea, or a river?

NO

(the)
It wasn’t the London o f  the ’30s 

YES

1 it the name of a lake? 

NO

4. Is it the name of (a) mountain (s)?

(the)
The Indian Ocean, The Black Sea, The Rhein 

YES

The word “lake” The word “lake”
present is not present؛

Lake Ontario
(the)

the Ontario

YES NO

i
A chain of mountains A mountain peak 5. Is it the name of (an) island (s)?

NO

(the) (-)
The Caucasus Elbrus

YES

A group of islands An isolated island 6. Is it the name of a street,
square, town, country, province?

، . I  o ( i
the Bermudas Madagascar London, Poland, Normandy,

Oxford Street, Trafalgar Square

Exceptions: the Congo, the Lebanon, the Netherlands, the West Indies, the Riviera, the Ruhr, 
the Crimea, the Hague, etc.

ALGO 7. THE CHOICE OF ARTICLES WITH GEOGRAPHICAL NAMES
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C. O ther proper names, etc.

1. Names o f hotels, ships, and newspapers are used with the definite article: 
The Metropol hotel, the Arctica icebreaker, the Guardian

norm ؛ al^ used with no article:Names o f months, days, meals, and seasons are normally used with no article:
May is a spring month (174)
Tuesday is the second day o fthe week (175)
We have dinner at seven (176)
Spring is a wonderful season (177)

^.1. However, when modified by a particularizing attribute, these nouns are used with 
the definite article:
/  remember the May o f  1999 (178)
It was the Tuesday Ann arrived on (179)
The dinner was substantial (180)
It happened in the spring oflOOO (181)

2.2. When modified by a descriptive attribute, the nouns o f that kind are used with the 
indefinite article:
A cold May is a usual thing here (182)
Ifhappened on a Tuesday (183)
It was a hearty breakfast (184)
It was a cold spring (185)

I present: 
(186)

(187)

Names o f languages are used with the definite article if the word “language’ 
This book was printed in the English language

absent, normally no article is used:1.1. If  the word “language” 
He speaks English well

(188)
I. However, if there is a particularizing attribute, the definite article is used: 
The English o f  America is not identical to the English o f  Britai



On the basis o f everything said above we may construct the following rule:

1. Is it the name o f a hotel, a ship, or a newspaper?

1 NOYES

2. Is it the name of a day, 
a month, a season, or a meal?

NO

١. The name of a language?

4. Is the word “language” present?

NOYES

5. Is there 
a particularizing, 
attribute?

NO

(the)
The English 

language

YES

He speaks 
English

(the)
The English 
o f  America

(the)
The Hotel Splendid
The Arctica icebreaker The
Guardian

YES

; there an attribute to the noun? 

YES . NO

May, Tuesday, 
Dinner, Spring

NO

4. Is the attribute 
particularizing?

YES

(a)
A cold May,

(the)
The May 

o f  1999, etc

ALGO 8.
THE CHOICE OF ARTICLES WITH THE NAMES OF DAYS, MONTHS, 

SEASONS, MEALS, HOTELS, SHIPS, NEWSPAPERS AND LANGUAGES
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3. ADJECTIVES 

3.1. General
The adjective is a word which gives more information abont a thing or a person and 

is added to the noun used to name that thing or person, or is pieced afier the iin^ verb ( ‘be’, 
‘become’, ‘look’, ‘remain’, ‘seem’, etc.).

She bought a loa f o f  white bread (189)
The walls were white (190)

Most adjectives can be used to m o d i^  nouns or afier link verbs. Those which m od i^  
nouns are called attributive adjectives (see 189) and those used after link verbs are called 
predicative adjectives (see 190).

3.2. The position of adjectives

PredicativeAttributive

(192)

( 194)

( 195)

■Adj

(204)

a) link verb 4 
He is rich

b) make + Adj
She made him happy

c) action verb + Adj (result) 
They shot him dead

d) eat it hot model 
I always eat my meal hot 
(= I always eat my meal 
when it it is hot)

e) adjs which are used only 
predicatively

* temporary conditions
ill, faint (=unconscious), well, unwell 
She has l^en unwell (205)
* adjs with the prehx a- 
afraid, alert, alike, alive, alone, 
ashamed, asleep, awake, aware (0ه

a) Adj + Noun
He is a rich man (191)

b) Something (body, etc.) - Adj.
I ’d like something tasty (193)

c) Fixed expressions (N-f Adj)
a court m artial, the Attomey General, 
the ?resident elect, the ?ostmaster 
General

d) involved, conceded, present, proper 
Compare
•Talk to everybody involved (196)
• it’s an involved (= complicated) 

explanation (197)
•Fverybody concerned is here (198)
• He had a concerned (=worried)

Look (199)
•Talk to everybody present (200)
•Look at the present situation! (201)
• Let’s talk about the book proper

(=itsel^ (202)
• Let’s talk about a proper
(= which suits) book (203)
e) adjs which can be used only 

attributively
• inner, outer, latter, former, late (=dead)
• mere, sheer, utter
• adjs with an adverbial meaning 

(a heavy drinker, an old ffiend)
• certain (=some), particular, chief, 

main, principal, sole, only

Table 5. The attributive vs predicative position of adjectives
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Some predicative adjectives are usually followed by a prepositional phrase and have 
to be followed by a particular preposition. Here are some of them.

a) Adj + at: amazed, amused, astonished, bad, brilliant, clever, good, hopeless, 
quick, shocked, surprised, weak;

b) Adj + about: angry, anxious, crazy, curious, doubtful, ^lad, happy, honest, mad, 
mistaken, sad, serious, sincere, sorry, suspicious, wrong;

c) Adj + for: bad, convenient, famous, late, prepared, qualified, ready, sorry, suit-
able, useful, responsible, eligible;

d) Adj + to: accustomed, adjacent, allergic, attentive, attuned, blind, close, con- 
trary, devoted, harmfirl, married, new, subject, superior, peculiar, proportional, 
proportionate, sensitive;

e) Adj + of: afraid, ahead, ashamed, capable, certain, characteristic, confident, 
critical, envious, fond, full, guilty, independent, jealous, incapable, indicative, 
proud, sick, mindfirl, sure, suspicious, representative, tired;

و  Adj + with: compatible, angry, disgusted, satisfied, annoyed, filled, familiar, busy, 
patient, disappointed, delighted, pleased;

g) Adj + from: absent, different, safe, separate;
h) Adj + oo: dependent, intent, keen;
i) Adj + in: experienced, interested.

Table 6. Adjectives and ?repositions. 

3.3. The order of adjectives

determiner-1 determiner-2 ordinals Quantifiers adjectives Noun ?hrase

all article. first little)few adj N ?
both demonstrative last many)much
half (this, that, etc.) next lots of

possessives

Table 7. The position of the adjective.

If there are several adjectives modifying the same noun phrase, then their order is as 
follows.

1
¥alue Size

Temperaffire

4
Shape Golour Grigin

7
Material

nice big old round white domestic woollen
expensive small new circular blue Trench stone
cheap heavy cold square red rural plastic

Table 8, The order of adjectives.
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It is recommended to learn this sequence by memorizing some sentence, e g. “Voices 
sound at shining comets ”, where the letters in bold type correspond to the sequence in Table 
8 (v -  value, s -  size, a t -age\temperature, sh -  shape, com -  colour -  origin -  material).

NB: 1) compounds are never separated by adjectives (a famous ancient Roman city 
center);

2) some participles (I and II) may be put in front of the origin\material adjectives (a 
painted wooden door; a rising tropical sun);

3) ‘little’ is often used in different combinations (a pretty little house; a sweet, little lady);
4) if  two or more value adjectives come together, they may stand in any order. How

ever there are some adjective combinations which have fixed order, e.g. good honest, good 
plain, sweet old.

3.4. Comparison

3.4.1. There are two main types o f adjectives, qualitative and classifying. Adjectives 
that ‘identify’ a quality that someone or something has, such as ‘sad’, ‘pretty’, ‘small’ etc., 
are called qualitative adjectives. Classifying adjectives are used to identify the particular 
class something belongs to, e.g. the adjective ‘economic’ in ‘economic problems’ classifies 
the n o u n ‘problems’.

Qualitative adjectives are gradable, i.e. the person or the thing mentioned may have «I 
more or less of the quality mentioned.

(206)

(207)

3.4.2. Comparison structures

a) the objects which we compare ^re the same:
John is as tall as Nick

b) the objects which we compare are not the same:
John is not as tall as Nick ٠٢ John is not so tall as Nick

A = B A = not В
A S + A D J+ A S  

lohn is as tall as Nick
NGT + A^ (SO) + A D J+A S 
John is not as (so) tall as Nick

Table 9. Comparison structures

3.4.3. Degrees of comparison

To compare the qualities of two objects two ways are used:
a) one-syllable adjectives and two-syllable adjectives ending in an unstressed vowel 

-y, -ly, -ow, -le, -er, -ure form the comparative degree by adding -er , and the superlative 
degree by adding -est to the adjective: big »  bigger »  the biggest.

NB:* adjectives having the ‘consonant + single vowel + consonant’ structure double 
the final consonant, e.g. big »  bigger »  the biggest
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* use ‘the ’ with the superlative degree
* some common two-syllable adjectives also use -er, -est; ‘handsome’, ‘quiet’, ‘po

lite ’, ‘common’, ‘p leasant’
* adding negative prefixes (un-, etc.) does not change the formation o f the degrees of 

comparison, e.g. unhappy »  unhappier » the unhappiest
b) adjectives having more than one syllable form the comparative degree with the help 

o f ‘m ore’(‘less’) and the superlative degree -  with the help o f ‘m ost’ (‘least’); b e a u ti fu l»  
more beautiful» the most beautiful, interesting » less interesting » the least interesting.

NB: all two-syllable adjectives mentioned in (a) may also form the degrees o f com
parison with ‘m ore’ and ‘m ost’,

c) there are several irregular adjectives; good  »  better »  the best, bad »  worse 
»  the worst', little »  less »  the least', much(many) »  more »  the most, fa r  » farther  
(further) »  the farthest (furthest).

NB: ‘further ’ may also have the meaning of ‘additional’

The summary of the information given above is presented in the graphic rule (see 
ALGO 9, page 41).

J.4.4. To describe that something is increasing or decreasing the following structure
; used:

(208)
(209)
(210)

Girls are getting more and more beautiful 
Politicians get less and less clever 
Things are getting cheaper and cheaper

3.4.5. To describe the relations between the increase/ decrease of two qualities, use 
the following structure;

The more we learn, the more we know (211)
The less we learn, the less weforget (212)
The less weforget, the more we know (213)

3.4.5. To inten^i^ the comparative degree, ‘much/many’, ‘far’, ‘a great deal of, etc. 
can be added:

This book is much more interesting (214)
There are many more things to know (215)
The situation is fa r  worse than we expected (216)
This song is a great deal better, /  agree (217)

3.4.7. To show that something is several times larger, smaller, more / less interesting,
etc., adjectives in the positive degree in combination with ‘as...as’ are used:

Your house is twice as large as mine (218)
My car is five  times as expensive as his (219)
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DEGREES OF COM PARISON
COLD COLDER TH E COLDEST
INTERESTING M ORE

LESS INTERESTING
THE M OST
TH E LEAST INTERESTING

ONE SYLLABLE?

NO

2. TW O SYLLABLES?

YES ' NO

YES

+”ER” (“EST’■

cold-colder-the coldest

. ENDS IN AN UNSTRESSED “Y”, “O W ”, 
‘E R ”, “LY”, “URE”, “Consonant + “L E ”?

NOYES

+ “M O R E” (“M OST”), “LESS” (“LEAST’

interesting -  more (less) interesting -  the most (least) interesting

REM EM BER: It is colder today THAN yesterday

LITTLE -  LESS -  THE LEAST 
-  MORE -  THE MOSTMUCH

MANY

GOOD -  BETTER -  THE BEST 
BAD -  WORSE -  THE WORST

THE FURTHEST 
THE FARTHEST

- FURTHER 
FARTHER

FAR

ALGO 9. THE FORMATION OF THE DEGREES OF COMPARISON
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4. ADVERBS

Adverbs are words which supply additional information about the state o f things or 
the activity. Adverbs mostly go together with verbs and indicate the time, place, manner 
and view of the state or action, i.e. they show when, where, how, how often the state or the 
action takes place, or to what degree a certain quality may be attributed to something.

4.1. Adverb Structure

Adverbs may be simple {here, now, still), derivative (made by adding -ly. slowly, 
seriously), and composite (made by combining two roots: sometimes, everywhere).

4.2. Adverb Classification

According to their firnction we may distinguish adverbs of: tim e {now, presently, 
soon); place {here, there, indoors); m anner {well, slowly, easily); frequency {always, never, 
often, seldom, sometimes); degree {very, quite, enough).

4.3. Position of Adverbs

Adverbs of time usually go either at the beginning or at the end o f the sentence: Today 
I ’ll stay at home or I ’ll stay at home today. Adverbs of place usually go after the verb phrase: 
come here, go there, stay indoors. Adverbs o f manner usually go after the verb or the direct 
complement: She plays (the piano) well. Adverbs of frequency usually go after the operator 
or in front o f the main verb: She is never on time but She never comes on time. ‘Usually’ 
may also go at the beginning o f the sentence: Usually she is on time. ‘Yet’ always goes at 
the end of the sentence: She has never been on time yet. Adverbs o f degree usually go in 
front of the adjective or another adverb except ‘enough’ which goes after the adjective (see 
Intensifiers): The lake is very beautiful. -  I t ’s good enough, I  think.

4.4. Degrees of Comparison

Adverbs of manner may form the degrees o f comparison by adding more and most 
except the adverbs early, fast, hard, late, near, soon which use -er, -est: Susan can ’t drive 
more slowly but John works harder than me.
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5. PRONOUNS

5.1. Personal, possessive and reflexive pronouns

SUBJECT UBJECT SEPARATE
POSSESSIVE
ADJECTIVE

POSSESSIVE
PRONOUN

REFLEXIVE/
EMPHATIC

I me me! my mine myself

thou* thee* thee!* thy* thine* thyselff

he him him! his his himself

she her her! her hers herself

it it it! its its itself

we us us! our ours ourselves

you you you! your yours yourself**
(yourselves)

they them** them! their theirs themselves

Table 10. Personal, Possessive and ^eftexive Pronouns

NB: * The old forms for ihe second person singular are nsed now only in poeiry and 
religions b o o k . ‘You’ is used for boffi singular and plural bui whh ‘a re ’ (e.g. ‘You are so 
beauhffil!). However the reftexive pronoun would be ‘yourself’ (not ‘yourselves’) if you 
mean one person.

* ^ee above
** ‘T hem ’ (‘th e ir’, ‘theirs’, ‘themselves’) may be used after ‘somebody’, ‘every- 

body’, ‘auybod^’ (e.g. Everybody must bring their ٠^« books). However, if strictly one 
person is meant, “he’ or ‘she’ may be used too (e.g. Somebody has left hispen here).

a) Separate forms are used when the pronoun stands after ‘It’s ’ or alone:
Who s there? -  (it’s) me! (220)

NB: *it’ is used to refer to ‘ever^thiug’, ‘som ething’, ‘anything’, ‘nothing’
At this school everything is as it should be (221)

b) If there are two objects in (he sentence, two patterns are possible:
Give her the flowers (222)
Give the flowers to her (223)

In ease of emphatically neutral sentences the difference bebveen (222) and (223) would 
normally be in the element focused on. Thus sentence (222) focuses on w hat is given, and 
sentence (223) -  on who is given the flowers.

c) Possessive adjeetives are always used together with nouns (e.g. my house), i.e. they 
follow the pattern ‘possessive adjective + Noun’, while possessive pronouns are used 
alone, i.e. without any noun to follow them (e.g. This house is mine).
NB” In the pattern ‘verb + object + preposition + a part ofthe body’ use ‘the’ instead 

o fa  possessive adjective:
She shook him by the shoulder (not ‘by his shoulder ’) (224)

d) Refte^ive pronouns are used:
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if the subject o fa  ciause and the object o fa  preposition refer to the same person, and 
the ciause doesn’t have a direct object

She stared at herselfin  the /̂■٢٢٠٢ (225)
NB: if  the ciause does have a direct object, use a personai pronoun after the preposition: 

/  will take it home with me  (226)
If the clause has a direct object, and it is not obvious that the subject ofthe clause and 

the object ofthe preposition refer to the same person, use a reftexive pronoun:
She was talking to herself (22?)

after some prepositions:
* when the preposition is part o fa  phrasal verb (e.g. take care ofyourself)
* after ‘for’ (e.g. ‘Let him say itfo r  himself)
* after ‘by’ in the meaning o f ‘alone’ {e.g. ‘She can do it by herself’) for emphasis:

/  can do it myself!
(possible but more formal: /  m yselfcan do it!) (228)

for contrast:
They are a wonderful couple.

The husband himselfleaves much /٠ be desired, but the wife is charming (229) 
NB: Reflexive pronouns are not normally used with actions that people do to them- 

selves, such as washing, dressing or shaving. Thus say ‘He shaves every morning’ but not 
‘He shaves himselfevery morning’.

5.2. Reciprocal pronouns

The reciprocal pronouns ‘each o ther’ and ‘one ano ther’ are used to show that people 
do the same thing, feel the same way, have the same relationship. There is little or no differ
ence between the two pronouns. If there is any difference, it seems to be that ‘one ano ther’ 
refers to more than one person, and ‘each o ther’ -  to two people:

A ^ B  We helped each other (230)
A -* B -^C  We all helped one another (231)

NB: The difference between ‘each other’. ‘themselves’ and ‘them’:
We stared at ourselves in the mirror A->A. B ^ B (232)
We stared at each other A —*B^*A (233)
We stared at them A - * € ,D ,£ (234)

B ^ C ,D ,E

5.3. Relative pronouns

Relative pronouns ‘who(m )’, ‘which’, ‘th a t’ are used to join ideas i]n the sentence.

(235)

(236)
(237)

‘Who ’and ‘whom ’always refer ؛٠  people:
You are the only person who knows anything about me 

‘W hom ’ is not very often used in informal English, so you can use ‘w ho’ even 
the object o fa  relative clause:

This is Mr. Perkins whom you met at the conference 
That’s the man who /  gave it ؛٠

47



‘W hom ’ is almost always used when it stands immediately after a preposition (e.g.’...a 
man for whom I have immense respect’).

‘W hich’ always refers to things.
‘T h a t’ can refer to either people or things:
For dessert there was ice cream that Mum had made herself (238)

‘W hose’ shows who or what something belongs to or is connected with. It cannot be 
used by itself but must come in front o fa  noun:

There was a man there whose name / > ، ? / 2 3 ؛؛،?« (9 ٠٢^٠ ) 
These are the predictions whose accuracy has ؛٠  be confirmed (240)

5.4. Interrogative pronouns

The interrogative pronouns ‘who’, ‘whose’, ‘whom’, ‘what’ and ‘which’ are used to 
ask questions:

Whose book is this? or Whose is this book? (241)
What books wouldyou like? (242)
Which books wouldyou like? (243)

The difference between (242) and (243) is that in (242) the speaker asks to identic  the 
objects ftom the whole class (i.e. ftom all books) while in (243) s/he asks to identic  them 
from a limited group (e.g. ftom among the books which are on display, on the table, etc.).

5.5. Domonstrativo pronouns

The demonstrative pronouns are ‘th is’, ‘th a t’, ‘these’ and ‘those’.
‘This’ and ‘th a t’ can be u^ed to refer to a person when you are identifying someone 

or asking who they are:
That looks like Mrs Walker (244)
Was that Patrick on the phone? (245)

When you are introducing people you can use ‘th is’ even if  you are introducing more 
than one person (e.g. ‘This is M ary’ or ‘This is Mr and Mrs Baker’).

‘These’ and ‘those’ are used instead o f a  plural count noun. They usually refer to 
things though they can be used to refer to people as well:

‘/  broughtyou these he held out a bag ofgrapes (246)

5.5. Indefinite preneuns

The indeftnite pronouns are: ‘anyhod^’, ‘anything’, ‘anyone’, ‘somehod^’, ‘some- 
th ing’, ‘someone’, ‘everybody’, ‘everything’, ‘everyone’, ‘nohody’, ‘nothing’, ‘no one’.
Use singular verbs with indeftnite pronouns.

Has everybody eaten as much as they want? (24?)
Nothing is certain in this world (248)

Sentence (247) shows that although you use singular verbs with indeftnite pronouns 
the plural personal pronoun is used with them (‘they’, ‘them’, ‘their’ or ‘themselves’). In 
formal English some use ‘he’, ‘him’, ‘himself’ in such cases, but a growing number o f people 
object to this because it suggests that the person referred to is male:

Everybody has his dream (249)
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You can add apostrophe s to an indefinite pronoun with the -body or -one component: 
That was nobody s business (250)

But it’s not usually added to an indefinite pronoun with the -thing component (e.g. a 
bit of something).

Adjectives are placed afier the indefinite pronoun rather than in fi-ont of it, and there 
is no determiner, so ‘someone important’ is used instead o f ‘an important someone’:

There is nothing wrong with beingpopular (251)
You can use ج/جع ’ after an indefinite pronoun:

Wouldyou like anything else to eat (252)
If you want to indicate association or possession with an indefinite pronoun and ‘else ’, 

you a d d t ء‘ o ‘ ج/جك ’:
You ’// have ؛٠  use somebody else’s car (253)

The indefinite pronouns follow such rules:

TY ?£ OF SENTENCE FORMS
Affirmative(-!-) * some ا
Interrogative(?) **any ا
Negative (-) ***no+

NB:* some + may {can) be used in questions if  the sp e ak r is sure what the answer 
will be and just checks his idea:

Is there somebody /  can talk with? ( I ’m sure there is) (254)
** any + may (can) is used in affirmative sentences with the meaning ‘it doesn’t

matter which’:
Anybody can do it (255)

and in negative sentences in combination with ‘n o t’:
There isn ’t anybody here (256)

٠؛» ***  is «٠؛  used in combination with no ا  pronouns:
There is nobody here (257)

5.7. ‘One(s)”, “other”, “another”, “١٢٠٧ ”, “the ”̂؛

One(s) is used to replace the object(s) which has(have) already been mentioned to 
avoid its(their) repetition:

Wouldyou like a sm allpack  ٠٢ a big one?
NB:

1) the mass noun is not replaced:
John likes French wine but !prefer Italian

2) if there is no adjective, don’t use the indefinite article with one
What kind ofTV-set wouldyou like? -  One with a big screen

3) don’t use one(s) after some / any:
Couldyou lend me your glasses? — I  haven’t got any

4) use m ine instead of m^ one:
Whose book is this ? - I t ’s mine 

A؛ nother’ is the form of ؛o th er’ with the indefinite article {an - 
meanings:

(258)

(259)

(260) 

(261) 

(262)
other), ft has two
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Wouldyou like another pack? (any more o f  the same) (263)
‘Would you like another pack? (a different one) (264)

In (264) it’s better to use ‘different ’ instead of ‘another
Wouldyou like a different pack? (265)

‘O th er’ (as a pronoun) has the plural form:
Take two packs and give others to John (266)

‘O ne’, ‘you’ and ‘they’ can be used as subjects in impersonal sentences. ‘O ne’ and 
‘you’ can mean ‘people in general’ (‘you’ is more informal):

You /  one can ’t imagine what people are doing here (267)
The use o f ‘one’ and ‘you’ means that the speaker includes himself or herself as well 

as the hearers into the meaning o f the subject, whereas ‘they’ is used to speak about other 
people (not including the speaker and the hearers):

They say John ’s become a famous writer (268)

6. QUANTITY

6.1. Numerals

6.1.1. General

When you want to indicate an exact number of things, use numerals such as ‘one ’, 
‘thirty ’ and ‘ووو  ’ which are called cardinal num bers or cardina! nnm erals.

When you want to say that something comes in a series or sequence, use an ordinal 
nnm erai, such as ‘f ir s t’, ‘second’, ‘fourteenth’.

When you want to indicate how large a part of something is compared to the whole 
o f it, use ^ ‘fraction ’ such as ‘a third’ and ‘three- quarters’.

6.1.2. Cardinals

The num ber “٠” ( zero, nought, nil, nothing, oh) is not used in ordinary English to 
indicate that the number of things you are talking about is zero. Instead the negative deter- 
miner ‘«،)’or the negative pronoun ‘« م«ة ’is used, or ‘ م«م ’is used with ^ negative. When you 
say or write in words a number over 100, put ‘and’ before the number expressed by the last 
two hgures. For example, 203 is said or written ‘two hundred and three ’ and 2840 is said or 
written ‘two thousand, eight hundred and forty ’. ‘And  ‘is often om ifted in^ericanE ng lish .

If you want to say or write in words a num ber between 1000 and 1,000,000, there are 
various ways of doing it. For exam ple, the number ‘1872’ can be said or wriften in words as 

eighteen hundred and seventy-two 
 thousand eight hundred and seventy-two ج«ر،
one eight seven two 
eighteen seventy-two.
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N.B: Note that you cannot use ‘a ’ instead of ‘one’ for the second way. The third is 
often used to identify something such as a room number. With telephone numbers always 
say each figure separately. Say ‘oh ’ if  the telephone number has the numeral 0 in it.

The last way is used if  the number is a year.
Unlike some other languages, in English when numbers over 999 are written in figures, 

a comma is usually put after the fourth figure from the end, the seventh figure from the 
end, and so on, dividing the figures into groups of three. For example, 15,000 or 1,982,000. 
When a number contains a full stop, the number or numbers after the full stop indicate a 
fraction. For example, 2.5 is the same as ‘two and a h a l f .

When you use any number except ‘one’ in front of a noun, use a plural noun, e.g. ‘a 
hundred years’, ‘a hundred and one things’. When you use a number and a plural noun to 
talk about two or more things, use a plural verb. Use a singular verb with ‘one’.

Two examples o f  the new teaching technique were
provided in the text. Here is one more... (269)

NB: However, when you are talking about an amount o f money or time, or a distance, 
speed, or weight, use a number, a plural noun, and a singular verb:

Three hundred pounds is a lot o f  money (270)
90 miles an hour is much too fa st  (271)

When either the context makes it clear, or you think that your listener already knows 
something, use the cardinal number without a noun:

These two are quite different (272)
When cardinal numbers are used like this, you can put ordinal numerals, postdetermin

ers, superlative adjectives in between the determiner and the cardinal number:
I  want to tell you about the programmes
The first four are devoted to universities (273)

When you use “dozen”, “hundred”, “thousand", “million” or ‘ ” to indicate 
exact numbers, put ‘a ’ or another number in front of them: ‘six hundred and ten miles ’, 
‘a thousand billion pounds ’.

When you use ‘dozen’, ‘hundred’, ‘thousand’, ‘m illion’, or ‘M //o n ’ they remain 
singular even if the number in front o f them is greater than one:

There are more than two hundred languages
spoken in Nigeria (273a)

When you want to emphasize how large a number is without stating it precisely, you 
can use ‘dozens ’, ’hundreds ’, ‘thousands ’, etc. in the same way as cardinals followed by ‘o f ’.

We have dozens o f  friends here (274)
You can put ‘many’ in front of these plural forms:

I  have travelled many hundreds o f  miles with them (275)
Cardinal numbers can also be used after pronouns as Qualifiers:

In the fa ll we two are going to England (276)
Cardinal numbers can be used as part o f a compound adjective. The cardinal number 

is used in front of a noun to form a compound adjective which is usually hyphenated:
He took out a five-dollar bill {111)

NB. Note that the noun remains singular even when the number is two or more, and 
that compound adjectives which are formed like this cannot be used as complements. For 
example, you cannot say ‘My essay is five-hundred words ’. Instead you would have to say 
something like 'My essay is five hundred words long ’.



6.1.3. Ordinals

Ordinals are formed from cardinals by adding -th (except “fir s t”, “second" and 
“third”). Irregffiar spelling: “f iv e - f i f th  ”, “nine -  ninth ”, “twelve -  twelfth ”, With 20, 30 
etc., (he spelling changes from -y to -ieth (twenty-twentieth).

Ordinals are often used in front of nouns. They are not used as complements after 
linl، verbs lil؛e ‘ء،?’. They are usually preceded by a determiner: ‘thefirst day o f  autumn ’, 
‘h isfa ther’s second marriage ’.

You can sp e c if  which group the thing referred to by an ordinal belongs to by using 
the preposition ‘٠/’ after the ordinal. When ordinals are used like this, they usually refer to 
one person or thing. However, when they are used with a ‘to’ -  inftnitive clause or another 
quali^ing phrase or clause with them, they can refer to one person or thing or to more than 
one. ‘F irst’ is used like this more than the other ordinals:

/  was thefirst to leave. (278)
They were thefirst to go. (278a)

The ordinal ‘f ir s t’ is also used as an adverb to indicate that something is done before 
other things, ©(her ordinals are ^Iso sometimes used to indicate the order in which things 
are done, especially in informal English, ?eople also use ordinals as adverbs when they are 
giving a list o f points, reasons, or items.

What are the advantages ofgeo-thermal energy? Firstly, 
there’s no fu e l required, the energy already exists.
Secondly, there’s plenty o f  it. (279)

In this case it is also possible to say ‘ftrst’ instead o f ‘ftrstly’, and ‘second’ instead 
o f ‘secondly’.

Sometimes ordinals are used as pronouns and then they may be preceded by an in- 
deftnite article. Compare:

The third runner tries to outdo thefirst and the second (28b)
A second pheasant flew up. Then a third and a fourth  (281)

6.1.4. When cardinals and ordinals are used together, the latter usually 
precede the former:

The first three prizes were awarded to the winners (282)
The reverse order o f numerals is also possible:

Three first prizes were awarded to the winners (283)
However the meaning of (282) and (283) is not the same. In (282) it is stated that the 

winners were awarded three different prizes, e.g. the gold, silver and bronze medals, whereas 
in (283) the winners were awarded the same prizes, e.g. a gold medal each.
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6.2. Quantifiers are words and phrases which describe quantity.

MASS NOUNS COUNT NOUNS
!.LITTLE FEW
2. A LITTLE A FEW
3.A B IT A NUMBER OF
4. SOME SEVERAL
5. MUCH MANY
6. A LOT (LOTS) OF A LOT (LOTS) OF
7. PLENTY OF PLENTY OF
8. A GREAT DEAL OF A GREAT DEAL OF
9. A LARGE AMOUNT OF A LARGE NUMBER OF

Table 11. Quantifiers for mass and count nouns

The verbs agree not with the quantifiers but with the nouns they determine:
A lot o f  spectators are watching the concert (283a)

6 (lots of) and 7 are informal forms. In formal speech use 8 and 9 
4A (some) -  stress “some” if you want to show that you are interested in the quantity: 

Use another quantifier to express contrast:
He s got some good records, but not many (284)

If you are interested in the object and not its quantity, don’t stress “some”.
In this case “some” functions as the indefinite article:

There’s some lemonade in the fridge  (285)
If  you want to express the meaning “a particular one but 1 don’t know which one “, 

use “some + count noun in the singular” and stress “some”:
Some woman telephoned, but she didn't give her name (286)

This sentence shows the speaker’s irritation and means something like “I d o n ’t know 
who she was, but I  d idn’t like her

Note the difference between “sometimes” and “(at) some time"■.
I ’ll be there some time in autumn ( I ’m not sure when) (287)

Some -  any -  no (not any). The general rule of their use may be shown as follows:

STATEMENT QUESTION NEGATIVE
+ ? -

SOME Y (Y) -
ANY ( Y ) Y (WITH «NOT»)
NO (NOT ANY) - - Y

TABLE 12. The use o f “some”, “any” and “no” (not any)

“Some” can be used in questions in the following cases:
a) in rhetoric questions, when the speaker knows the answer and just checks whether 

his/her idea is correct:
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D idyou buy some milk? (= I ’m sure you did) (288)
b) in requests which have the form of ̂  question:

Can I  have some cake, please? (289)
c) in invitations which have the form o fa  questions:

Wouldyou like some cake? (29b)
d) in encouragements which have the form o fa  question:

Why don ’tyou  have some cake? (29!)
“Any” in dec!arative sentences means “one, but it doesn’t ma«er which one”:

You may take any bookyou like (292)
“Any” in questions is used instead of “some”:

Have you got any books at home? (293)
“An^” in negative sentences (with negative words) means “no”:

/  haven’t got any books at home (294)
The difference beiween “not ^ny” and “no” is in emphasis. Sentences with “no” sound 

more emphatic. Thus (295) is more emphatic than (294)
I have no books at home (295)

“No” and “none” . “No” is an adjective, ^0 it needs a noun after it. “None” is a pro- 
noun, so it is used independently.

Are there any books at home? -  There are none. (296)

6.3. Distribution

(29?)
(298)

(299)
(3bb)

“ALL” -  “BO TH” -  “HA LF”

“Aft” can either precede a noun or pronoun or go after them :
A ll women like compliments, don’t they?
We all like compliments, I  agree 

“Ail” can also be used independently, as a subject, object or a complement: 
In this case it may mean “everything” (3bb) or “the only thing” (299).

All /  want is ؛٠  see you 
/  intend to tell you all /  know

“ALL” ^nd “ALL OF

a) Use “all o f “ before the personal pronouns :
All o f  us agreed to that (3b 1)

b) Use “all” before the noun which is used alone (i.e. without an article, possessive, etc.) 
All cigarettes are dangerous fo r  your health (3b2)

c) In other cases you may use either “aft” or “aft o f ’
All (of) the players were tired (3b3)
All (of) her relatives are going to come (3b4)

“Both” and “h a lf’ follow more or less the same pattern, so you can substitute them 
instead of “aft (of)” in (3bl) -  (3b4)

‘ALL” ^nd “EVERY’
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“Both” can be used to speak about people in general. “AH” is usually used with plural 
nouns and verbs, while “every” -  with singular ones :

A ll brides are happy (305)
Every bride is happy (306)

When talking about the members o f a specific group, use “the” after “all”, but noth
ing after “every”:

She has invited all the students o f  our group! (307)
She has invited every student o f  our group! (308)

“ALL” and “WHOLE’

(309)

“All” and “whole” may have the same meaning with singular nouns. However, put 
“all” in front of the determiner and “whole” -  after it:

/  read all the book in three hours 
I  read the whole book in three hours 

(310) is considered to be more acceptable.
With plural nouns “all” means “every”, “whole” -  “complete”, “entire” :

Because o f  the flood  all villages were destroyed 
(every village was destroyed)
Because o f  the flood  whole villages were destroyed 
(some villages were completely destroyed)

“Whole” is not used with mass nouns
We ’ve used all the water (not: the whole water)

“The whole o f ’ = “whole” (with singular nouns), put it before the determiners.
I had to spend the whole o f  the day there (3

0)

1)

2)

4)

!n

(3

،ALL” ^nd “EVERYTHING /EVERYBODY’

)nounThe general tendency is to avoid the use of “all” independently (i.e. without 
the meaning o f “everything/everybody”. The latter words are usually used instead o f “all”, 
with the exception of several expressions (That’s all; not at all, etc.):

Everybody knows what to do (315)
However, “all” can be used independently if it means “the only thing”, (see (299))

‘EAGH” and “EVERY’

“Every” puts objects in a group and is used to speak about people in general. “Each” 
separates objects from each other, i.e. we view each object one at a time.

Every student showed excellent results (all students) (316)
Each student entered the office in turn (one at a time) (317)

“Each” is not used with “almost”, “practically”, “nearly”, etc.
He practices playing tennis almost every day (318)

“Each” is used when we talk about two or more objects, “every” -  about three or 
more (“both” is used for two objects).
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“Every” is an adjective, i.e. it can only be used in the combination with nouns. “Each” 
can be also used independently, behaving in much the same ^shion as “all”. Compare 
(297)-(298), (301)-(304).

Each woman liked the compliments (319)
They each liked the compliments (320)
Each o f  us agreed to that (321)
Each cigarette is dangerous fo r  your health (322)
Each (ofthe) player(s) played well (323)
Each (ofher) relative(s) wanted ؛٠  come (324)
There came the musicians. Each with a bunch offlowers (325)

“Each” can also be put after the subject. In this case both the subject and the verb are 
plural (see (320). ff there is an operator in the sentence, “each” comes after it:

His brothers have each become lawyers (326)
His brothers were each lawyers (327)

“Each” can also come after an indirect object (but not after the direct object):
She brought the brothers each a cup o f  coffee (328)
(but not: She embraced them each)

‘EITH ER ” and “N EITH ER ’

“E ither” means “one or the other”, “neither” -  “neither one nor the other”. 
“ (N)either” is used with the noun in singular (if there are no other words between it 

and the noun), or in plural (with the “o f ’ phrase). In the latter case the verb is usually singular: 
Either school is all right (329)
Either o fthe schools is all right (330)

“N either” is considered to be more emphatic, so though both (331) and (332) are 
possible, (332) is thought to be more emphatic:

/  do «٠؛  like either ofthe schools (331)
I  like neither o fthe  schools (332)

6.4. Intensifiers

“SUCH” and “L IR E  THAT”

“Such” is used to emphasize some quality. Even if “such” is used without an adjec
tive, the latter is easily reconstructed :

They had such (great) fun!  (333)
They are such (good) musicians! (334)

When you want to compare objects, use “like th is/that” or “this/ tha t sort o f ’
I  would tike to have a house like that one day (335)
I  do not like that sort o f  houses (336)



‘SUCH” and “SO’

(337)
(338)

‘Such “ is used in front o f nouns (with or without adjectives). 
■‘So” is used in front of adjectives (without nouns)

I  hare never met such an interesting person 
I  have never met anybody who was so interesting

“ENOUGH” and “TO O ”

“Enough” means a sufficient and “too” ^n excessive quantify/ quality.
*When “enough” modifies an adjective (adverb), put “enough” afrer it; when it 

modifies a noun, put it in front o fthe noun:
This book is interesting enough (339)
There aren’t enough books here (340)

* ^ e n  “too” modifies an adjective (adverb), put it in front o f it; when it modifies a
noun, put it in front ofthe noun, too. Use “much”, “many”, “little”, “few” in the latter case:

This book is too heavy (341)
There are ؛٠٠  many pages in this book (34^)

*Phrases with “enough” and “too” are often followed by “for + noun phrase” or “to 
+ infinitive” strucffire, or both:

This book is too difficult fo r  me (343)
This book is ؛٠٠  difficult ؛٠  read (344)
This book is too difficult fo r  me to read (345)

7. PREPOSITIONS

7.1. Spatial Prepositions are those which show the position of stationary objects 
in the space. The most important o f them are the following

above against among (a)round at behind below
beneath beside between beyond by in in front of
inside near nextto on opposite outside over
under underneath up down on the right (left) of
out of at the comer

Their general meaning is shown in
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HELICOPTER ' V  
. 'S، ٦  BIRD

JANE
CAR

FIG. 3. SPATIAL PREPOSITIONS.

16. Tree E is in front of block 2
17. Ann is inside block 1
18. John is near block 1
19. The helicopter is on the roof
20. Block 1 is opposite block 2
21. John is outside block 1
22. Tree B is on the left of tree A
23. Tree D is on the right of block 2
24. John is underneath the bird
25. Tree A is at the corner of two streets
26. The bird is up in the sky
27. The car is down in the street
28. John is out of the building
29. Dick is leaning against the wall
30. Block 1 is across the road from b lock :

The bird is above the street
The bird is over John
Blocks 1 and 2 are among the trees
The trees are (a)round the blocks
Ann is at her office
Tree C is behind block
The trees are below the bird
Jane is under tree D
Jane is beneath tree D
John is beside block 1
John is next to block 1
Broadway is between blocks 1 and 2
The bridge is well beyond the blocks
John is by block 1
Ann is in her office now

4.

7.

10
11 ,

12

14,



7.1.1. “Above" -  “below (beneath)", “over” -  “under (neath)

The difference between those two pairs of prepositions is as follows

“Above” and ‘below” describe the relative position of two objects, where one is higher 
(but not necessarily vertically) or lower than the other (see examples 1,7,8,9 in Fig.3). Other 
examples which are often used are: below (above) zero (for temperature), below (above) 
sea level. “Beneath” and “underneath” are a bit outdated forms o f “below” and “under” 
respectively, so it is best to limit their use to fixed expression, e.g. “beneath contempt". 
“Over” and “under” mostly mean “directly above/below”.

7.1.2. "Up"-”down”

The prepositions in 7.1.1. show the relative position of two objects. “Up” and “down” 
show the position o f one object only (see examples 26 and 27 in fig. 3).

7.1.3. “Among” and “between"

“Between” means a position in relation to two objects. “Among” describes a position 
in relation to more than two objects. Therefore the word after “among” is always plural (see 
examples 3 and 12 in fig.3). “Between” separates the object from the two others. Therefore 
sometimes, when the idea of separation is evident, “between” can be used even if there are 
more than two objects.

In this case, it is believed that the speaker follows the pattern : X is situated between 
Y, Z and W=(X : Y and Z) + (X : Y and W) + (X : Z and W):

Ukraine is situated between Russia, Bielorussia, Poland, Slovakia, Hungary and  
Romania.

“Inside”, “on’in7.1.4. “At’
“At” is used to indicate the position as a point. For example, in fig.3. John may say 

that Ann is “In” her office, as he is quite ne^r that office, and he might imagine it as a three- 
dimension room with a lot o f things in it. At the s^me time, Ann’s mother who is quite far 
away from the office will probably say that Ann is “at” her office. For Ann’s mother the 
office is just a general indication where Mary works. For this reason “at” is often used to 
indicate points where people meet, works, spend time together: “at the office", “at the res- 
taurant", “at the club", “at a party", “at the chemist’s ", etc. “At” is also used to indicate 
the house number:

John lives at (number) ten (Browning Street), (346)
and in some fixed expressions: “at hom e”, “at work”, “atschool”, “at university”, “at col- 
lege ”. Americans might ^Iso use “in” for the last three. “In” is usually used when something 
is surrounded, at least from the sides:

Mary is in her office now (347)
/  met her in the park  (348)

To underline the idea o f being in, “inside” might be used:
Mary is inside her office now (349)
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“In” is also used in relation to larger areas (countries, provinces, etc.)
Mary is living in England now  (350)

Streets (Americans use “on”):
Mary is living in (US: on) Oxford Street now. (351)

And also in some fixed expression, like “in the picture ”, “in the sky 
“On” -  is used to show the position on the surface or touching or close to some line, 

like a border, a river, a road, etc.:
There was a wonderful picture on the wall (352)
It was a small town on the Thames (353)

As well as in some fixed expressions:
Open your books on page 152 (354)

7.1.5. “Behind” and “beyond”

“Behind” means “close at the back”, while “beyond” -  means “at a very great dis
tance farther than some place”(see examples 6 and 13, Fig.3)

7.1.6. “Beside”, “by”, “near”, “nextto”

All those prepositions mean “close to”.
“Near” is the most general preposition. “Next to” means that the two objects are 

side by side in the same line:
John is sitting next to Jane (355)

You can substitute “by” or “beside” into (355) without any change in the meaning. 
However the substitution o f “near” instead o f “next to” would probably mean that they 
don’t know each other but only happened to be in the same room not far from each other.

7.2. Directional Prepositions are those which show the directions of the move
ment.

The most important o f them are the following:

across along down from into off onto out o f into
past round through to toward(s) up via away

Their general meaning is shown in Fig.4 (see page 58).



HELICOPTER 1

HELICO PTER:

FIG. 4. DIRECTIONAL PREPOSITIONS

via crossroads

1. John is walking across the road
2. The bus is moving along the road
3. Jack is going up hill A
4. Nick is going down hill A
5. Dick is going from hill A to hill B
6. Jane is going into cave 1
7. Helicopter 1 is landing onto the top o f hill A
8. Helicopter 2 is taking off the top o f hill B
9. Mary is going out of cave 2
10. The bus is going past cave 2
11. Andrew is running around cave 2
12. Linda is looking through the window
13. John is going toward(s) hill A
14. The bus is going from crossroads X to crossroads.
15. Mary is going away from cave 2
16. The fish is jumping over the bridge
17. David is swimming against the current
18. Helen is swimming with the current
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7.3. Prepositions of time

after at before between by during
for from m on past since
through(out) to towards till until within

a year {in 1998)
a period when smth. will be over(/« two months)
a season {in summer)
part of the day {in the morning, afternoon, evening) 
a month {in July)

a day of the week {on Sunday) 
the name o f the day {on my birthday') 
the date {on April 26)

the time {at 9.30, at noon, at night) 
a period and not just a day {at Easter, Christmas, etc.)

the exact period {for two years)

the period in general {during school)

the period preceding a point in time {before 6)

the period following a point in time {crfter 6)

the point from which you started counting the time {since 6)

the point up to which smth will last (without the more formal
indication about beginning), {until 6 o ’clock)
the point by which smth will be over {by 6 o ’clock)
the period between two points o f time {between May and Septem-

the beginning and the end o f the period {from May to September) 
time {halfpast four)
the period from the beginning to the end {He worked through{out)
the night); the period including its final point in time {He will stay
here Monday through Friday)
how much time is left to the hour {10 to 2 )
the period nearly at a stated time {He left towards ten o ’clock)
inside the limits of a certain period o f time, not later than {He ’II
finish his work within a week)

Use: in to indicate:

on to indicate:

at to indicate:

for to indicate:

during to indicate:

before to indicate:

after to indicate:

since to indicate:

till/until to indicate:

by to indicate: 
between to indicate:

from...to/till to indicate: 
past to indicate: 
through(out) to indicate

to to indicate: 
towards to indicate: 
within:
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(356 )

7.3.1. “During” and “for”

“during” indicates when smth happened 
“fo r ” indicates how long it took

John was in London fo r  two weeks during this summer

7.3.2. “During” and “in”

both can be used to speak about smth that happens:
(a) through a specific period of time

We ’// be in London in /du rin g  summer (357)
(b) at some (severai) point(s) between the beginning and the end ofthe period

John ٠̂؛  up (two times) in /du rin g  the night (358)
“during” stresses the idea o f duration, whiie “in” is used to 
indicate when something happens

We were in London in summer, not in autumn (when) (359)
We stayed in London during the whole summer (duration) (360)

With activities only “during” is used
He saw a lot ofsightseeing during his trip (361)

7.3.3. “For”, “since”, “from”

“For” indicates how long an action / state lasts: see (356). I f  the period o f time contin- 
ues up to a certain point in the ?resent / Past, the Present / Past Perfect (Continuous) is used: 

I have not seen h im for a long time (36^)
When he came, /  had been watching TV fo r  two hours (363)

“^ince” indicates the point o f time where the action, which continues up to a certain 
moment, started:

I  have not seen him since yesterday (364)
/  had ٠؛»   seen him since 1995 before /  met him (365)

7.3.4. “By”, “until”, “within”

“Until” means a point of time, at which a situation / state will stop:
Can 1 stay at the hotel until tomorrow? (366)

“By” means “not later than a certain point of time, and perhaps before”:
You will have to leave the hotel by noon at the latest (367)

“Within” means inside the limits o fa  certain period o f time
He will leave the hotel within 24 hours (368)

7.3.5. Omission of prepositions with some time expressions

Before the following time expressions prepositions are not normally used:
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after tomorrow 
before yesterday 
before last 
after next 
night

last week

the day 
the week

tomorrow 
last 

one day

morning
afternoon
evening
day

tomorrow
yesterday

some
any
all

Sunday
December
week
month
year

Next
This
That
Last
Every
Each

7.4. Prepositions to indicate the way to do something

7.4.1. To indicate the way of movement use:

“by”-  to indicate the general way of movement {by bike, motorbike, car, van, truck, 
train, plane, air, sea, land, bus, ship). To indicate the location in (on) a specific type of 
transport during movement use:

“on” -  with the types o f transport where a person does not travel inside {on one’s 
bike, motorbike, motorcycle, horse, etc.)

“ in” -  with cars, etc. {in ones car, van, truck, (small) boat)
“in” or “on” -  a train, a ship, bus, plane, (big) boat

The graphic rule may be presented in the following way:

1. Is this a general reference to the way of the movement?

NOYES

I. Is this a car, etc. or a small boat?

NO1
(by)

( / don't like travelling by air, 
I  prefer travelling by land)

YES

١. Does the person travel by 
this means o f transport inside?

NO1
(in)

( / saw Jane in a taxi) 

YES

(on)
{on foot, on her bike, etc)

(in/on)
{Travelling in/on a train is so boring.')

ALGO 10.
THE CHOICE OF PREPOSITIONS TO INDICATE THE WAY OF MOVEMENT
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7.4.2. To indicate the way of producing smth use:

OF to indicate the materiai (This table is made ofwood)
BY to indicate the producer (This table was made by John)
WITH to indicate the instrument (This table was made with these instruments) 
OUT OF to indicate the transffirmation (This table was made out o f  an oldcupboard)

NO

١ is this a refrrence to the materia!? 

YES

I. is this a refrrence to the producer?

NO1
; this a reference to the instrument*?

NO

1
ا

(out of)
(made »٠؛  o fa n  old cupboard)

(of)
(made ofwood) 

YES

(by)
(made by John) 

YES

(with)
(made with a knife)

ALGO 11. THE CHOICE OF PREPOSITIONS TO INDICATE THE WAY OF
PRODUCING SOMETHING

NB: To choose correctly betwen ‘b y ’ and ‘w ith’ substitute ‘using’ in front of the 
noun. If  it fits, use ‘with ’

7.5. Other Prepositions

about against at besides but despite except for
from in of on o u to f to (un)like with without as

7.5.1. “About” and “on”

Both may indicate the subject matter; “on” is used in formal situations, “about” in 
informal ones:

The lecturer spoke on modem society problems (369)
The women spoke about their children (370)

“about” can also mean “concerning” :
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(371 )Tell me about your plans fo r  thefuture

and “in’“Like’7.1

All these prepositions may be used to e^presed similarity:
John spoke like our teacher (372)
John spoke as our teacher (373)
John spoke iu our teacher’s manner (374)

(372) means “similar ؛٠  our teacher”, (373) -  “in the role o four teacher”, (374)- 
“in the manner o four teacher”.

Another difference between “ like” and “as” is that “like” is mostly Allowed by a 
noun or a pronoun: see 372 while “as” is often followed by a clause, with a sub)ect and verb: 

John spoke as ،>«٢ teacher used to (375)

(376)

(377)

(37^)
(379)
(380)
(381)

7.5.3. “For “ and “against”

“for” means “support ” of smth , while “against” -  “opposition ”: 
/  was all fo r  this idea ,while John was against it 

Sometimes “with” may also express the idea of “support “, too: 
We are all with you 

“ for” has several other meanings: 
purpose — I came fo r  advice 
destination /  receiver -  /  bought it fo r  you  
He left fo r  London yesterday
comparison -  She is too young fo r  you (as compared to you)

7.5.4. “Besides”, “despite”, “in spite of”, “except” and “but”

“besides” means “apart from ” or “in addition to ”:
Have you got anything else besides this house (382)

“bu t” and “except” mean the same (“except” is more common)
He greeted everybody except (but) her (383)

“despite” is the same as “in spite o f”
Despite their political views, they cooperate quite well (384)

(385)
(386)

7.5.5. “A t”

“At” might mean (em otional) reaction (385) or level o f ability (386): 
A t the host ‘s request he left the room 
She is quite good at playing the piano, isn ’t she?

(387)
(388)
(389)

7.5.5. “From’

or “separation” (389):“From ” may mean “origin” (387-3 
She comes from  Italy 
He borrowed the car from  his father  
She tried to teach me right from  wrong



7.5.7. “Of”

In addition to the reference to material (see 7.4.2.), the most general meaning of “o f  ’ 
is that o f indicating the whole range o f relations expressed by the genetive case in Slavic
languages: a piece o f  paper, a glass o f  beer, a leg o f  the chair, etc. Besides, “o f ’ may be
used to refer to the result connected with a certain cause:

The old woman died o f  cancer (390)

7.5.8. “Out of”

In addition to a transformation, “out o f ’ may also have the meanings of no longer 
possessing (391) or motive/cause (392)

The farm er ran out o f  beer (391)
She acted out o f  envy (392)

7.5.9. “To”

In addition to the meanings discussed above “to” may have the meaning of comparison 
/ ratio (393) or cause and emotional reaction (394)

Our chances are 100 to 1 (393)
To my surprise the shop was open (394)

7.5.10. “With(out)”

In addition to the meanings discussed above “with” may have the meaning o f ac
companiment (together with) (395), possession (396), ingredients / contents (397)

I ’ll take the ribs with vegetables (395)
Have you seen a man with long hair here? (396)
There was a plastic sphere filled  with Easter eggs (397)
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EXERCISES

Parti

1 .SENTENCES AND CLAUSES

*Ex. ‘I.British English. Underline have or have got in the sentences 
below. Explain your choice

Model: SheN Qot/has a computer----- ► both options are possible, theformer
is more suitable fo r  informal situations, the latter - fo r  form al ones, 
especially in writing

1. When are we going to have got/have lunch? 2. She’5 got/has a new boy-friend again.
3. Does he often //avego؛///ave headache? 4. They//a،///?a،/go؛ abig earthen. 5.Has/has she 
got a sister? 6. He hasn ’t/has not got any dictionaries. 7. It’s nice to have got/have a swim 
on a hot day like this. 8. Next year the school will have got/have a new gym. 9. I ’ve got/ 
have to have got/have my watch repaired. 10. He did not have got/have a house last year. 11. 
She’5 got/has English twice a week. 12. She had/had got to have got/have her hair cut. 13. 
The General M anager’s got/has a few remarks on that. 14. Unfortunately she had not got/ 
did not have enough money then. 15. He is not brave enough even to have got/have a try.

*Ex. !.American English. Underline have or have got in the sentences 
below. Explain your choice

Model: She got/has a computer ► both options are possible, the
form er is more suitable fo r  informal situations, the latter - fo r  
form al ones, especially in writing

1. Fortunately he had not got/did not have many problems with that. 2. The Chief 
Executive Officer’5 got/has an offer to make. 3. They had/had got to have got/have their 
washing machine serviced. 4. They did not have got/have very bad news after all. 5. We’ve 
got/have to have got/have our car repaired. 6. Next week we’ll have got/have a birthday 
party. 7. It’s nice to have got/have a good journey once in a while. 8. She hasn ’t/has not got 
any pets. 9. Does she have/has she got a house? 10. We’ve got/have grammar tests once 
a month. 11. They had/had got similar overcoats on. 12. Does she often have got/have car 
accidents? 13. He’s go؛//?as■ anew  car. 14. When are they going to //avego؛///،ive a rest? 15. 
Why don’t we have got/have a cup o f coffee?

٠ Work in pairs
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Ex. 3. Translate (have vs have got)

1. У тебе вдома є магнітофон? 2. Я полюбляю пити чай увечері. 3. Ти маєш щось 
від головного болю? 4. У дитинстві в мене був собака. 5. Вона сьогодні не прийде, в 
неї застуда. 6. Ще вчора в мене було багато грошей, а сьогодні немає нічого. 7. У тебе 
колись був справжній друг? 8. Боюся, що завтра в мене буде забагато роботи. 9. Я не 
знав, що в нього така висока температура. 10. До початку занять ще є трохи часу, і ми 
встигнемо переговорити. 11. Він не мав заперечень щодо нашого плану. 12. У мене є 
чудова ідея: давайте скупаємося! 13. Він завжди має щось, аби розвеселити вас. 14. 
Минулого року я зовсім не мав відпустки. 15. Сподіваюся, що у вас не було проблем 
з квитками. 16. Я не збираюся одружуватися у найближчому майбутньому. 17. Я маю 
чудовий засіб від нудьги -  книги. 18. А що ми будемо завтра їсти на сніданок? 19. Я 
хочу, аби у моїх дітей не було від мене таємниць. 20. Я не маю жодних сумнівів щодо 
її здібностей.

*Ex. 4. John and Jane, newly married students, are looking for a 
flat to rent for the coming school year. John has found one. 
He phones Jane who has some questions. Reproduce their 
dialogue using the pictures and the words in the box

Model: Jane: Is there a double bed in the bedroom?
John: Yes, there is one. It’s very big.

armchairs, pictures, desk, table lamp, dressing table, full-length mirror, sofa, 
TV-set, bedside tables, radio, bookcase, bookshelves, carpets, fireplace, 

standard lamp, curtains, hardwood floor, piano



*Ex. 5. See the instruction in Ex. 4. Ask questions about any objects in 
the rooms

Modei: Jane: How many windows are there in the bedroom?
John: There is one, but it’s very big -  it looks like a glass wall. 
Jane: What kind of table is there in the living room?
John: It’s a glass top table.

*Ex. 6. See the instruction in Ex. 4. Ask questions about the amenities. 
Use the words in the box and the appropriate modais [must, 
may, might, can, couid, ought)

porter restaurants 
arage private drive

garden entry phone security system alarm system shops 
river bus stop British Rail station underground parking ٤

Model: Jane: Is there a tube station nearby?
John: There must be. It’s the downtown area.

Ex. 7. Translate

1. Крім стола у кімнаті було крісло та два стільця. 2. Здавалося, що у небі були 
десятки гелікоптерів. 3. Боюся, що з цим нічого не поробиш. 4. Ймовірно, на прем’єрі 
буде багато глядачів. 5. У холодильнику є трохи масла. 6. Схоже, шо в нас буде багато 
проблем з цією справою. 7. Зараз на телебаченні з ’явилося багато нових програм. 8. 
У наступному році тут буде збудовано новий театр. 9. Було занадто мало часу на роз
думи. 10. На кожній сторінці наведено по 5-6 вправ. 11. У цьому тексті багато нових 
слів. 12. Твоя книга, можливо, лежить на столі. 13. У цей час у метро повинно бути 
багато пасажирів. 14. Будь обережний: у воді можуть бути мікроби. 15. Здавалося, що 
в будинку нікого не було. 16. Зараз у нашому місті багато безпритульних собак. 17. На 
кожне правило було кілька прикладів. 18. Коли ми прийшли, усі були у вітальні. 19. 
У квартирі було замало місця, бо було забагато меблів. 20. Схоже, шо в цьому місті 
роботи для нас немає.

*Ex. 8. John and Jane are going to travel. They discuss the weather 
prospects for the next few days. Reproduce their dialogue 
using the the forecast below

London Bath Glasgow Manchester Liverpool

TODAY Rain Clear Cold
Rain
likely

Cloudy

SATURDAY Dry Rain Frosty Cool Foggy

SUNDAY Warm
Partly
cloudy

Mostly
Cloudy

Partly
cloudy

Humid

M ONDAY Sunny Wet Rain
Mostly
cloudy

Windy
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Model: Jane: It’s raining in London today, but it must be dry tomorrow.
John: Well, it may. At least the forecast says it’s dry on Saturday.

*Ex. 9. John and Jane are doing some planning. They discuss the things 
to be done first. Reproduce their dialogue using the words in the 
box

Model: Jane: It’s high time to buy a bike.
John: Yes, it is. Let’s do it tomorrow 

(or There is no point/sense/need/use in doing it. Let’s buy a second-hand car instead)

stereo system Jacuzzi home cinema theatre dishwasher microwave 
new TV fridge cooker desk bookshelf textbooks tuxedo

evening dress mink coat jeans computer motorcycle diamond ring

Interrogative Sentences

*Ex. 10. John is talking to Jane on the phone. He is describing 
the kitchen in their new flat. The line is bad and Jane can’t 
hear some words {in bold type) very well so she has to 
ask questions from time to time. Reproduce their dialogue 
according to the model.

a cooker in the comer, 
there in the comer?

Model: John: There’؛ 
Jane: What i؛
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John said:
It’s an electric cooker. The cooker’s white. It’s 
got three hotplates. There’s a handle between 
the knobs and the oven window. The cooker’s 
got four knobs. There’s a microwave there, 
too. There are two cupboards on the wall and 
there’s a floor cupboard, too. The cupboard’s 
got some drawers for spoons and forks and 
knives. The cupboards are brown. There’s a 
sink on the right of the cooker. It’s made of 
stainless steel. There are two water taps there. 
There’s a dishwasher on the right of the sink. 
The fridge is on the left of the cooker. It’s 
light green. There are some kitchen utensils 
on the wall above the counter. There’s a small 
table in the middle of the kitchen. It’s made 
of natural wood. Ah, and there two wooden 
stools there, too. There’s linoleum on the 
floor, it light brown. And there’s some white 
plastic on the ceiling. That’s about all.

*Ex. 11. Jane met her school friend, Ann, whom she had not seen for 
a whiie. They talk about their former classmates. Reproduce 
their dialogue using the words in the box

Model: Bob: got married (true), bas two children (false)...
Jane; Bob’s got married, hasn’t he?
Ann: Yes, he has. He’s got two children, too, hasn’t he?
Jane: No, he has not. Just one.A

DIA NA

٢̂ ŝ
M ARYJO H N DAVID

is not an artist (true) 
is a musician (true) 
can’t play the violin 
(false)
there are many people 
at her concerts (false) 
must practice all the 
time (true) 
she’ll be a success 
(tme)

is not a businessman 
(true)
is a pop singer (true) 
nobody knows him 
(false)
there are few people at 
his concerts (false) 
there are no problems 
in his life (false) 
won’t be a success (false)

is not an engineer 
(true)
is an actress (true) 
can’t act at all (false) 
should not get up 
early (true) 
somebody offered her 
a job at a Broadw ay 
theatre (false) 
she’ll be famous (true)

is not an actor (true) 
is a businessman (trae) 
has always been the 
best (false) 
had some problems 
(tme)
nothing could be done 
(false)
somebody was looking 
for him (tme)
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Jane and Ann are saying good-bye. Finish Jane’s sentences according to the 
model above.

Jane: Don’t hesitate to call m e ,... Come to our place on Saturday,... Oh, sorry. I’m 
visiting my in-laws on Saturday, ... But I’m not going to stay there over the whole week
end, ... Come on Sunday, ... Let’s have some tea, ...

Ex. 12. Translate

A. Де моя книга? Ви можете мені еказати? Чому ніхто не може відповісти? 
Скільки можна запитувати? Коли мені хто-небудь відповість? Хто повинен відповісти? 
Де ті люди, що можуть відповісти?

Б. Що на столі? Хто там може бути? Там будуть цікаві люди? Там повинні бути 
цікаві люди? Там можуть бути такі люди?

B. Скільки зірок на небі? А скільки може бути риби у морі? А скільки працівни
ків повинно бути на цій фабриці? Скільки вихідних буде наступного місяця? Скільки 
слів може бути у цій книзі?

Г. Що він зараз робить? Де він зараз працює? Хто диктує йому листа ось там? 
Чому він на нас дивиться? Коли ви збираєтеся їхати до Лондону?

Д. Що ви робите щодня? Де ви звичайно відпочиваєте? Хто перекладав цю книгу? 
Коли вона приїхала? Як довго вона жила у Лондоні? Як часто вона приїжджає сюди? 
Скільки разів вона дзвонила на цьому тижні? Що ви побачили у вікні? Де ви знайшли 
цю книгу? Хто вам це сказав? Чому ви не прийшли вчора? Коли вона звідси поїхала? 
Як часто ви дивилися телевізор влітку? Скільки листів зазвичай ви пишете щодня?

Negative, imperative and exclamatory sentences

’*Ex.13. Jane and Ann talk about their former classmates. Jane’s got 
some news, which turns to be false. Jane also makes some 
suggestions, which Ann turns down. Reproduce their dialogue 
using the words in the box.

Model: Jack: published a book ...
Jane: They say. Jack’s published a book, hasn’t he?
Ann: No, he has not yet. But he’s going to.

Diana: There were a lot o f people at her last concert; she managed to find a spon
sor; nobody can get a ticket for her next concert; ask her to fetch one; don’t forget about it; 
something must be done about it.

John: Something has changed in his life; there were few people at his last concert; he 
recorded a new album; O f course. I ’m going to buy it; I am not going to miss his next concert.

Mary: Can get a leading part in a new play; the play must be a success; there won’t 
be any problems about it; she was going to move to New York; somebody discouraged her 
from changing a theatre.

David: Has become very rich; somebody offered him a very good contract; let’s ask 
him; don’t hesitate to contact him; call him today.
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*Ex. 14. Jane and Ann talk about Diana and John. Jane’s got some 
news, which is true. Reproduce their dialogue using the 

words in the box.

Model: published a book ...
Jane: None o f them has published a book yet,

have they?
Ann: No, neither o f them has.

1 .record a new CD; 2. find a sponsor; 3. prepare a new 
programme; 4. perform on T \’; 5. get married; 6. buy a house; 
7. arrange a concert tour; 8. have a holiday; 9. become very 
popular; 10. buy a new car.

*Ex. 15. Jane and Ann talk about Mar  and David. Jane’s got some ̂؛
news, which is not true. Reproduce their dialogue using the 
words In the box.

Model: published a book ...
Jane: I hear M a ^  and David published their

books.
Ann: No, neither M a ^  nor David managed to do
it.

1. get married; 2. be a great success; 3. buy a new 
house; 4. perform on the radio; 5. become very rich; 6. find 
a reliable partner; 7. make a good agreement; 8. go for 
a seaside holiday; 9. manage to be relaxed; ! ٥. collect 
objects o f art.

Ex. 16. Translate

1. Що це? Це книга? -  Ні, це не книга. 2. У кімнаті є стіл? -  Мені здається, що 
так. -  Де він? -  Я не можу сказати, я там давно не був. 3. На полиці є книги? -  Ні, на 
полиці немає книг. Але там є якісь журнали. 4. Що на столі? -  Ручка. -  Якого кольору 
ручка? -  Мені звідси не видно. 5. Хто може написати це слово? Ви можете написати 
його? -  Я не можу ані прочитати, ані написати його, це якесь іншомовне слово. 6. Що 
ви бачите на малюнку? -  Вибачте, але його мені звідси зовсім не видно. 7. У вашій 
кімнаті є стільці? -  Так. -  Скільки там стільців? -  Чотири. -  Які це стільці? -  Великі. -  
Якого вони кольору? Білі? -  Ні, не білі. Коричневі. -  Де вони стоять? -  Зазвичай вони 
стоять навколо стола, але зараз їх зовсім немає у кімнаті. Сусіди позичили їх на кілька 
годин. 8. Це стіна? -  Ні, це не стіна, це тимчасова перегородка, її можна прибрати, якщо 
хочете. -  Ні, не потрібно. 9. На столі є ваза? -  Ні, на столі немає вази, ваза у серванті.
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Дістати? -  Ні, не потрібно, на столі немає для неї місця, чи не так? -  Не думаю, місце 
завжди можна знайти, якщо справді її треба поставити. 10. Він може розмовляти? -  
Ні, поки не може. Лікар сказав, що він зможе говорити завтра, чи не так? -  Я не чув, 
щоб він це говорив. 11. Де можна купити цю книгу? -  Боюся, що зараз вже ніде. 12. 
Що на підлозі? Це м’яч? -  Ні, це не м ’яч. Це більярдна куля. 13. Хто може поставити 
таке запитання? А хто зможе на нього відповісти? -  Ніхто ніколи не спроможеться 
відповісти на такі запитання, скільки б їх не ставили. 14. Ти зможеш прийти завтра?
-  Так. -  А коли ти зможеш прийти сьогодні? -  Сьогодні зовсім не можу. 15. У його 
квартирі можуть бути картини або фотографії на стінах? -  Мені здається, що там не
має жодних картин, і фотографій теж немає. 16. Ти можеш залишитися поговорити?
-  На жаль, не можу. Мушу йти. 17. Що лежить у тій кімнаті? -  Коробки. -  Скільки 
коробок може там бути? -  Важко сказати. А скільки їх має бути? -  Я не пам’ятаю, але 
в мене записано. Зараз подивлюся. 18. Ти можеш перекласти цей текст? Ні, не можу, 
я дуже зайнятий. 19. Студенти в аудиторії? -  Ні, нікого там немає. -  А де можуть бути 
студенти? -  Вони можуть бути у кафе. -  Усі студенти повинні бути у кафе? -  Ні, вони 
не повинні, вони можуть там бути. 20. Діти надворі? -  Не думаю, вони збиралися у 
кіно, чи не так? 21. Що він може розповісти? -  Не знаю. Зараз він взагалі навряд чи 
шось розповість. Він занадто втомився. 22. Це ваші діти? -  Ні, це мої племінники. 23. 
У книзі є ілюстрації? -  Ні, ніяких ілюстрацій там немає. 24. Що ви читаєте? Можна 
мені глянути на вашу книгу? Щось новеньке? -  Ні. Це не нова книга. Ви її чудово зна
єте, чи не так? 25. Скільки жінок у кімнаті? Я маю на увазі, скільки їх тут працює? -  Я 
не можу сказати. 26. Що лежить у коробці? -  Я не дуже добре звідси бачу. Це касети, 
чи не так? Там можуть бути касети? -  Там повинні бути касети. 27. Скільки книжок 
може бути в бібліотеці? -  А скільки їх там повинно бути? -  Я не знаю, тому й питаю.

Ех. 17. Тгапзіаіе

1. Кажуть, що вона не збирається виходити заміж. — Ні, збирається. 2. Як гарно 
він виконав цю цісню! 3. Не давай йому байдикувати, добре? 4. Так буде ліпше для 
всіх. 5. Яка в тебе оригінальна зачіска! 6. Ніхто зі свідків не бачив, звідки він з ’явився. 
7. Сьогодні так холодно! Давай розпалимо камін. 8. Ти знаєш, що це за квітка? 9 .Я 
знову не маю рації, так? -  Так, не маєш. 10. Припини на мене кричати. Не можна так 
розмовляти з друзями. 11. Ані ти, ані я не бажаємо неприємностей, чи не так? 12. Я 
не зрозуміла ваш натяк. -  1 я теж. 13. Ніколи не забувай, хто тобі допоміг. 14. Як тобі 
вдалося придбати такий великий будинок? 15. Дуже мило з вашого боку прийти про
відати мене. 16. Що ти полюбляєш більше: чай чи каву? -  Ні те, ні інше. 17. Який 
сильний вітер! Час повертатися додому. 18. Він так втомився, що ледь міг іти. -  І 
я теж. 19. Оскільки тепер літо, в мене дуже багато роботи у саду. 20. Попроси його 
не вмикати телевізор. 21. У домі не було годинників, і ніхто не знав, котра година. 
22. Здається, я дуже хочу їсти. - 1 я теж. 23. Більшість дітей не любить манну кашу, чи 
не так? -  Ні, не так. 24. Де ти сьогодні обідав? 25. Я гадаю, шо тобі не варто сьогодні 
виходити -  надворі вогко.
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*Ex. 18. Choose one profession from fhe piofures below, but don’t tell it 
to your pertner who hes to guess your oholoe by esking generel 
guestions (Do you work inside? Do /©،، work outside? Do you 
use any instruments?). Then guess your pe^ner’s ohoioe. The 
one, who used fewer guestions, wins.

PILOTSTEWARDESSFARRIERBANKER

INTERPRETER

م

LMVERSITV
TEACHER

HAIRDRESSERFASHION
^ODEL

*Ex. 19. See the instruction in ex.18. Now you have to guess your part
ner’s choice by asking special questions (except What is your 
profession?).

*Ex. 20. Ask questions to your partner to fill in the gaps in text A. Then 
answer your partner’s questions on text B. Your partner should 
use ex. 188.
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Lessons in English for foreign nurses 

By Rachel Ellis (The Sunday Times)

A. Foreign nurses are being given
lessons i n __________ (1) English because
they 
with 
the

having problems communicating
_______ (2). Health chiefs set up

after the nurses said (3)
they could not always understand what 
 (4) said. Others had problems 
w ith  (5) English.

The scheme raises (6) fears
that the health o f British patients may be 
 (7) because o f  (8) lan
guage skills am ong (9) nurses.
And with more staff being recruited abroad to 
fill th e  (10) NHS nursing vacan
cies i n  (11) alone, the problem
could get worse. Earlier this year, surgeon 
David Nunn set o ff  (12) when he
warned that patients’ lives were being put in 
danger by overseas nurses’ p o o r (13) 
(14) hospital in London halted an  

because overseas theatre staff could not follow h (؛15 is  (16).
of the language. The consultant at

B. Nigel Turner, human resources manager at the Royal Free Hospital, London, 
which is paying for the English lessons, said; ‘Our first concern was about nurses who were 
not confident with their written English, which is important for reporting purposes. ‘The 
second concern was about those who were very competent in technical English but needed 
to learn colloquial terminology to chat with patients and understand the terms patients use 
to describe symptoms.’ The hospital said the move was not the result of patient complaints.

According to the Nursing and Midwifery Council, the nurses’ regulatory body, almost 
14,000 nurses who trained outside the EU were approved to work here last year. Over the 
past three years the Royal Free Hospital has employed 150 nurses from the Philippines and 
Middle East. About 30 have joined the 30-week English course and receive two hours’ tuition 
a week at the Westminster Kingsway College. A Nursing and Midwifery Council spokes
woman said that since August it had insisted that applicants from non-English-speaking 
countries should pass a British Council test.
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I. NOUNS. NUMBER

Regular plurals

*Ex. 21. Define the objects in the pictures below according to the 
model.

Model: Foxes are wild animals with orange fir. They live in forests.

CAMELRABBITFOXPLANE

KANGUROOZEBRAMONKEYSNAKE

SHARKDUCKBUTTERFLY

CATOCTOPUSHELICOPTER



*Ex. 22.Fill in the tables below according to the way the plural forms 
are pronounced and written

[iz]

suitcase

\ o r  0+S0 + ؛es0

buffalo(e)sbanjosnegroescries

A. 1. plane (3); 2. suitcase (4); 3. passport (2); 4. cat (5); 5. class (6); 6. bay (2); 7. view
(2); 8. carpet (10); 9. lamp (9); 10. pot (7); II. shower (6); 12. key (5); 13. bookcase (4); 14. 
map (3); 15. bed (2); 16. picture (3); 17. match (4); 18. judge (5); 19. cap (6); 20. pen (7); 
21, pack (8); 22. packet (7); 23. bill (6); 24, rug (5).

B. 1. cry (2); 2. day (7); 3. boy (8); 4. banjo (3); 5. negro (4); 6. veto (10); 7. journey
(3); 8. Germany (2); 9. buffalo (3); 10. torpedo (4); 11. fly (5); 12. tomato (9); 13. ray (3);
14. volcano (5); 15.city(2); 16. potato (3); 17.party(5); 18. tomado(2); 19.hero(3); 20.toy 
(5): 21. echo (2); 22. Kitty (2); 23. flamingo (5); 24. lady (9).

Compounds

*Ex. 23. Fill in the table below according to the way the plural forms 
are written

First element in plural Last element in plural

attorneys general assistant directors

1. attorney general; 2. notary public; 3. passer-by; 4. assistant director; 5, boy friend; 
6. grown-up; 7. sit-in; 8. take-off; 9. forget-me-not; 10. cover-up; 11. show-off; 12. looker- 
on; 13. bird of prey; 14. comrade in arms; 15. bride-to-be; 16. man-of-war; 17. fountain pen; 
18. breakdown; 19. stand-by; 20. spoonful; 21. summing-up; 22. tooth brush; 23. postman; 
24. commander-in-chief
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Ex. 24. Translate

1. Візьми гроші і купи дві авторучки. 2. Щойно ескадра вийшла в море, назустріч 
їй рушили три кораблі. 3. У цій країні генеральних прокурорів зазвичай призначає 
президент. 4. Енн мала кілька нервових зривів після того, як невдало вийшла заміж. 
5. У горах Північної Африки можна зустріти багато хижих птиць. 6. За кілька хвилин 
після дорожньої аварії навколо постраждалого зібралося багато перехожих, і поліції 
ледь вдалося пробитися крізь натовп. 7. Зубні шітки продаються у кожному кіоску. 8. 
Її сусіди по кімнаті не такі вже й милі люди, тому вона часто ходила в гості побазікати. 
9. Дві ложки цукру до чаю цілком досить. Лікарі не радять класти більше. 10. У Хелен 
було кілька приятелів, але вони не завжди були знайомі один з одним. 11. Більше за все 
у нашому саду я люблю незабудки. 12. У нашому районі поштарі зазвичай приносять 
пошту вранці і ввечері. 13. Серед головнокомандувачів особливо виділявся генерал 
Шерідан. 14. Діти зазвичай дуже люблять ходити до парку та кататися на каруселях.
15. Вчора я прочитав у газеті, що фірмі на конкурсних засадах потрібні два заступники 
директора. 16. Зазвичай діти хочуть скоріше стати дорослихїи. але, коли виростають, 
із сумом згадують дитячі роки. 17. Військово-польові суди є необхідним атрибутом 
будь-яких збройних сил. 18. Якшо ви потребуватимете допомоги, викличте будь-кого 
з розсильних, і він швидко доставить вашого листа. 19. Напередодні свята Перемоги 
його запросили на вечір, де він міг зустрітися зі своїми товаришами по зброї та зга
дати минулі роки. 20. Багато хто з колег по роботі прийшов, шоб поздоровити його з 
ювілеєм та побажати довгих років життя.

*Ex. 25. Fill in the tables below according to the way the plural forms 
are written

A

f ves f+ s
knives beliefs

В

root vowel change N’+en
teeth brethren

A. 1. belief; 2. knife; 3. hoof; 4. shelf; 5. chief; 6. calf; 7. half; 8. cliff; 9. leaf; 10. roof;
11. safe; 12. life; 13. still life; 14. loaf; 15. wife; 16. cuff; 17. grief; 18. thief; 19. wolf; 
20. scarf; 21. elf; 22. sheaf; 23. turf; 24. handkerchief

B. 1. tooth; 2. goose; 3. man; 4. woman; 5. louse; 6. mouse; 7. ox; 8. child; 
9. brother; 10. foot.
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Г. Model: There were six (hundred) (sheep) at the farm.
There were six hundred sheep at the farm.

1. (Mullet) is (fish). 2.1 caught seven (trout) in fif
teen (minute). 3. We saw a few (salmon) jumping in the 
waterfall. 4. There were (hundred) and (thousand) of (deer) 
there. 5. Some people were drinking, some were playing 
(dice) or (card). 6. He showed us three huge (pike). 7. 
There are two (dozen) (plaice) in the bucket. 8. The lake 
used to brim with (carp). 9. (Million) of (herring) were 
swimming in the immense shoal. 10. We could see two 
(dozen) (aircraft) on the deck of the aircraft carrier. 11. Af
ter the storm (thousand) of (grapefruit) were scattered all 
over the garden. 12. (Bison) were formerly very common 
in Europe. 13. The shooting of (grouse) is prohibited on 
these moors. 14. Two (moose) appeared on the highway.
15. The boy caught only a few (cod). 16. We crossed the 

lake in several (hovercraft). 17.Their (offspring) are all slightly strange. 18. The crown and 
sceptre are the (insignia) of a king. 19. These (fruit) taste bitter. 20. Can we use these (halibut) 
as food? 21. The hunters shot two (antelope). 22. At the exhibition we saw different (spacecraft).
23. A herd of (reindeer) could be seen in the distance. 24. They had a few (swine) on the farm.

Ex. 26. Translate
1. Це було рано вранці. Воли тягнули воза до міста. 2. Повернувшись додому, 

вона побачила двох мишок у клітці. 3. Хлопчику треба вирвати два зуби. 4. Прийшла 
зима! Дахи будинків вкриті снігом. 5. Після бомбардування аеродрому тільки два 
літаки змогли піднятися в небо. 6. Мисливці завмерли! З лісу до них наближалися 
два олені. 7. Хлопчик погнав овець у напрямку села. 8. Серед них було двоє негрів, 
двоє німців та троє французів. 9. Я не надам тобі жодних доказів, якшо не отримаю 
офіційний запит. 10. Повернувшись до столу, вони побачили там дві булки, м ’ясо та 
фрукти. 11. На картині було зображено кілька форелей. 12. Майстер зробив для Джейн 
спеціальні полиці, щоб вона могла ставити туди свої улюблені книжки.

*Ex. 27. А. Make your own sentences with the words below according 
to the model

Model: accommodation -  What comfortable/uncomfortable etc. 
accommodation!

1. equipment; 2. leisure; 3. permission; 4. luck; 5. water; 6. bread; 7. honesty; 8. furni
ture; 9. music; 10. youth; 11. weather; 12. work; 13. transport; 14. snow; 15. silence; 16. sand;
17. labour; 18. fun; 19. poverty; 20. earth; 21. nature; 22. peace; 23. agriculture; 24. absence.

B. Model: bread -  two loaves o f bread.
1. water; 2. coffee; 3. advice; 4. cheese; 5. flour; 6. beer; 7. grass; 8. barley; 9. coal; 

10. paper; 11. rice; 12. cotton; 13. cement; 14. wine; 15. litter: 16. straw; 17. sugar; 18. meat; 
19. wire; 20. juice; 21. paint; 22. chalk; 23. fat; 24 com.
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*Ex. 28. Make your own sentences with the words below according to 
the model

Model: news (good) -  The news is good.

1. m easles(disease); 2. linguistics (science),
3. darts (game); 4. mumps (painful); 5. rabies (infec
tious); 6. rickets (disease o f childhood); 7. shingles (skin 
disease); 8. diabetes (dangerous); 9. billiards (played by 
women as well as by men); 10. bowls (game); 11. cards 
(used for telling fortunes); 12. draughts (table game); 13. 
skittles (often played in hotels); 14. dominoes (popular in 
this country); 15. gallows (made ofwood); 16. economics 
(popular nowadays); 17. aerobics (her favourite pastime);

18. mathematics (his weak point); 19. genetics (promising science); 20. physics (his favourite 
subject); 21. phonetics (taught in the lab); 22. politics (dirty business); 23. statistics (a kind 
of lie); 24. electronics (modem science).

*Ex. 29. Make your own senteces according to the model
Model: binoculars (excellent) -  These binoculars are excellent.

1. scissors (sharp); 2. trousers (tight); 3. scales (accurate); 4. pyjamas (warm); 5. spec
tacles (fashionable); 6. tweezers (convenient); 7. pliers (handy); 8. braces (new); 9. tights 
(black); 10. shorts (stylish); 11. pants (shabby); 12. pincers (bad); 13. flannels (dirty); 14. 
customs (in the building); 15. oats (good for horses); 16. headquarters (in the forest); 17. 
archives (old); 18. clothes (fashionable); 19. goods (expensive); 20. manners (good); 21. 
wages (high); 22. troops (brave); 23. lodgings (cheap); 24. stairs (stone).

*Ex. 30. Fill in the gaps in the sentences below

1. The scissors sharp. 2. M easles quite serious. 3. M athematics_____
difficult for many people. 4. The tights  pretty expensive. 5 . The pants  quite
wom-out. 6. Their politics complicated. 7. M umps said to be pretty dangerous.
8. Braces absolutely necessary here. 9. The clothes really smart. 10. The bil
liards  exciting, and the draughts interesting. 11. Diabetes painful. 12.
The surroundings pleasant. 13. The archives important. 14. The premises_____
comfortable. 15. The outskirts wretched. 16. Shingles infectious. 17. Cards
 popular with many people. 18. The summ ons been issued.

*Ex. 31. Fill in the gaps in the sentences below

1. The hangings striped. 2. Youth reckless. 3 .  The statistics inac
curate. 4. The ca ttle  thoroughbred. 5. The pajam as loose. 6. The committee
 unanimous. 7. The people been troublesome. 8 . The fem ily amiable. 9.
The m ajority been against the project. 10. The crowd  violent. 11. The clergy
 likely to support the new policy. 12. The governm ent agreed on the subject.
13. The herd_____ branded with the letter В . 14. The general public not admitted. 15.



well-cooked. 17. The po lice  efficient.
 openhearted.

harmful. 16. The
difficult. 19. The folk

Vermin_____
18. Acrobatics

Ex. 32. Translate

A. 1. Економіка -  одна з наук, якій приділяється багато уваги в нашому уні
верситеті. 2. Вона побачила поля, на яких паслись отари овець, неподалік були бики 
та гуси. 3. У цьому магазині товар був занадто дорогим. 4. Де мої гроші? Я поклав 
їх тут, але зараз не можу знайти. 5. Штаб армії знаходився у лісі, але ніхто не може 
сказати де саме. 6. Піжама на ньому просто висіла. Три місяці перебування у лікарні 
змінили його до невпізнанності. 7. Примірте ці окуляри. Вони, без сумніву, личать 
вам. 8. Компанія повинна забезпечити харчування та проживання туристів під час від
відання визначних пам’яток. 9. Кір дуже поширена хвороба серед дітей дошкільного 
віку. 10. Лорд зберігав архіви, які залишив йому його батько. 11. Сполучені Штати 
Америки -  це країна, де живуть вихідці з усього світу. 12. У святковий день уся сім’я 
зібралася за столом. 13. Електрони -  це негативно заряджені частки, шо рухаються 
навколо ядра. 14. Щоб зрозуміти таку складну ситуацію, треба використати кілька 
критеріїв оцінки. 15. “Усі ці вівці -  мої”, -  сердито сказав він. 16. Відомий професор 
має намір дати дві серії лекцій про життя комах. 17. Нешодавно коло нашого селиша 
спорудили великий хімічний завод. 18. Поліцейський намагався змусити розійтися 
перехожих, які зібралися біля пошкодженого автомобіля. 19. Ці чудові незабудки по
дарував мені однокласник. 20. Найбільш поширені свійські птахи і тварини у наших 
краях -  це гуси, кури та велика рогата худоба.

B. 1. Помідори -  мої улюблені овочі. 2. Уряд стривожений ситуацією у країні.
3. Його завжди захоплювала політика. 4. Наприкінці війни по всій країні були створені 
військово-польові суди. 5. Публіка палала бажанням дізнатися більше про свого улю
бленого актора. 6. У цей період буржуазія зіграла революційну роль у країні. 7. Сніги 
та морози Сибіру відомі у всьому світі. 8. Шашки -  це гра, що розвиває мислення. 
9. Кімната виглядала жахливо. Усюди був розкиданий одяг. 10. Усі відомості були дуже 
важливі. 11. Уболівальникам завжди приємно слухати про успіхи їхньої команди. 12. 
Фрукти Іспанії експортуються до багатьох країн. 13. Він показав мені фотокартки свого 
заміського будинку. 14. Учора я познайомився з кількома іноземними акторами. Серед 
них було двоє датчан та двоє голландців. 15. Щоб тягнути цього воза, достатньо двох 
биків. 16. Містер Піквік відчинив двері і побачив у кімнаті двох грабіжників. 17. Генії 
народжуються в усі часи. 18. Лінійні кораблі були головною ударною силою під час 
війни. 19. Я чекав на вас до того, як ворота були зачинені. 20. Щипці для цукру були 
занадто великими для її руки.

Ех. 33.

1. Його заробітної платні було достатньо, щоб прогодувати сім’ю. 2. Де д іти?-Я  
відправила їх до бабусі. 3. Економічні кризи переслідували США з початку століття 
аж до Другої світової війни. 4. Фізика була її улюбленим предметом у школі. 5. Його 
поради завжди допомагали нам у важку хвилину. 6. Мисливець отримав приз за те, 
що вбив двох вовків, які завдали значної шкоди отарі овець. 7. На свою першу заро



бітну платню вона купила дві пари рукавинок. 8. Учора агроном и спостерігали дуже 
дивні явища. 9. його роботи у галузі математики відомі за межами краі'ни. 10. корпус 
миротворчих сил був розташований біля захопленого міста. 11. Багато антен на даху 
будинку пошкоджені ураганом. 12. Зміст вашоі' роботи мені не зовсім зрозумілий. 
13.Один за одним екіпажі піднімалися на борт. 14. Павітв поліція була розгублена, 
побачивши стільки жертв на місці злочину. 15. Сотні людей прийшли на свято Дня 
Незалежності. 16. Генерал-губернаторів у цій краі’ні призначає королева Нелико}■ Бри- 
таніі‘. 17. Його знанв недостатньо, щоб проводити дослідження у цій галузі. 18. Мені 
дуже сподобався ваш годинник. Де ви його купили? 19. його успіхи у фонетиці були 
просто вражаючі. 20. (']■ густе волосся на^ає і'й особливої чарівності.

NOUNS. Case

*Ex. 34. Describe the people and objects below according to the 
model

Model: Eve’s hair is blond. Ken’s hair is black. Eve’s bag is in her hand, 
Ken’s bag is behind his back etc.

Boards, sail, flag, 
mast, sailors

K.\TE  
Appearance, 

clothes, typewriter

Roof, windows, 
doors, walls, 

chimney

EVE ANDREN  
Appearance, clothes, 

belongings

*Ex. 35. Make your own sentences according to the model
Model: * decision/President -  It was the president’s decision. 

*signatureWice-President for Trade -  It was the 
Vice-President for the Trade’s signature

1. instruction/manager; 2. order/manager for distribution; 3. letter ' assistant manager;
4. fax/assistant manager for sales; 5. telephone calEsecretaiy; 6. telegram/assistant for 
after-sales service; 7. report/personnel manager; 8. message/assistant engineer for repairs;
9. speech/dean; 10. note/assistant for academic affairs; 11. report financial manager; 12. in
struction/assistant for customer accounts; 13. decision/head engineer; 14. letter/assistant for 
advertising; 15. project/assistant for marketing.



*Ex. 36. Make your own sentences according to the model
Model: population / New York / greater / London

A. The New York’s population is greater than London’s
B.Yes, the population of New York is greater than that of London.
1 .car/John/faster/Peter; 2. memory/the teacher/better/the student; 3.territory/Ukraine/ 

bigger /France; 4. scheme/the director/smarter/ the assistant; 5. business/grandfather/more 
promising/Mr. Willins; 6. proposals/ Mike/more far reaching/his friend; 7. standard o f life/ 
Germans/higher/Ukrainians; 8. Susan/knowledge/ deeper/her mother; 9. house/Bill/ more 
beautiful/his colleague; lO.resourses/Ukraine/richer/Japan.

*Ex. 37. Make your own sentences according to the model
Model: song/ Michael Jackson ^

A. Is this a song o f Michael Jackson’s?
B. Yes, this is Michael’s song.
1. passport/ Mrs Johnson; 2. gravity/ Earth; 3. story/ Dickens; 4. house/ his father-in- 

law; 5. wife/ my son; 6. statement/Foreign Minister; 7. residence/ President; 8. grocer’s/ Mr 
Hunt; 9. application/ the student; 10. letter/the general; 11. !aw/Archimedes; 12. children/ 
Jack and Ann.

Ex. 38. Translate

1. Це нове видання поем Байрона буде подарунком Джона. 2. Він був на волосині 
від смерті, і тільки диво врятувало його. 3. Я не згодний із рішенням менеджера з фі
нансових питань. 4. Промова Міністра іноземних справ Великої Британії передавалася 
усіма каналами. 5. Ви можете відвідати її. Вона живе у п ’яти хвилинах ходьби звідси. 
6. Коли ми прийшли, президентська гвардія була вже коло палацу. 7. Познайомтеся! Це 
мама Джона і Мері. 8. Усі відвідувачі були вдягнені для вечірньої церемонії. 9. Причи
ною падіння космічного корабля було тяжіння Марса. 10. Для зручності туристів було 
побудовано басейн. 11. Територія США набагато більша території Іспанії. 12. Наказ 
головнокомандувача було негайно передано. 13. Третій праворуч -  це магазин взуття 
Стівенсона. 14. Вірші Байрона та Шеллі вивчаються у школі. 15. Ніхто не міг пояснити 
поведінку Джейн на вчорашній вечірці. 16. По дорозі додому ми купили великий букет 
троянд -  улюблених квітів моєї мами. 17. Я вважаю, що чоловіча дружба набагато 
міцніша за жіночу. 18. Джек провів тиждень, гостюючи у місіс Вайт. 19. Після хви
линної нерішучості Джон підійшов до нареченої і сказав правду. 20. Будь-який злочин 
може бути наслідком суспільного ладу в країні. 21. Де кошенята? -  Я віднесла їх до 
сусідів. 22. Для влаштування на роботу мені не вистачало характеристики начальника 
відділу кадрів. 23. Знання англійської мови у Сюзан набагато краще, ніж знання Мері.
24. У присутності поліцейського містер Крамер боявся заговорити зі своїм братом.
25. Населення Лондона з передмістям становить більше 12 мільйонів. 26. Перерва у 
З години -  ось що потрібно після такої нелегкої праці. 27. У часи Маргарет Тетчер у 
Великій Британії відбулися великі зміни. 28. Я почув цю новину від одного з родичів 
містера Ханта. 29. Усі були впевнені, що це одна з витівок сина Мері.



NOUNS. Gender

*Ex. 39. Fill in the table below with male/female equivalents

monk

king

nephew

bachelor

barman

postmaster

emperor

duke

bride

waiter

poet

god

hero

widow

steward

host

usher

author

sister

father

lady

uncle

mister



Ex. 40. Fill in the table below like in the example

GROUP

herd

YOUNG

calf

FEMALE

cow

MALE

bull

ANIMAL

cattle

Ьее

саі

goose

chicken

lion

Іох

tiger

horse

§о،؛

sheep

duck

РЩ

Ех. 41. Тгапзіаіе
1. Усі були раді побачити королеву під час прийому. 2. У цьому монастирі колись 

жили монахи -  чоловіки, жіночого монастиря у цьому районі не було. 3. Жінку, в якої 
помер чоловік, називають вдовою. 4. Було вкрай цікаво побачити жінок-інженерів на 
такому “чоловічому” підприємстві. 5. Під час рейсу їх обслуговували дві стюардеси 
та один стюард. 6. Пітер любив своїх тітку та дядька більш, ніж батьків. 7. Як назива
ється літній неодружений чоловік? -  Парубок. 8. А як називається літня неодружена 
жінка? -  Стара діва. 9. У цій країні найпопулярнішою вважається богиня кохання. 10. 
Старенька більше любила, коли уколи їй робив медбрат. 11. Як називають дружину



графа? -  Графиня. 12. А як називають дружину герцога? -  Герцогиня. 13. У старій 
сільській лікарні працювали тільки три медсестри та літня жінка -  лікар. 14. Іноді у 
цю церкву цриходили помолитися монашки, які жили в монастирі неподалік. 15. Ця 
поетеса залишила після себе багато книг. 16. Ніколи ще місто не бачило такої пари, як 
ці наречений та наречена. 17. Оратор зазвичай починає свою промову словами “Пані 
та панове” . 18. У старої було невелике господарство: всього лише один цап та дві 
кози. 19. Як називають тварину чоловічого роду великої рогатої худоби? -  Бик. 20. А 
як називають тварину жіночого роду? -  Корова. 21. До початку прийому господар та 
господиня зустрічають гостей на порозі будинку. 22. Головними героями цієї повісті є 
дружина ювеліра та її сестра. 23. На вході до кінотеатру стояла білетерка і перевіряла 
квитки. 24. Деяким подобається, коли їх обслуговують офіціантки, а інш им- коли 
працюють офіціанти. 25. Начальницею цошти була жінка сорока років. 26. Батько та 
мати поета прожили разом до глибокої старості. 27. Він любив приходити у долину та 
спостерігати, як пасуться череди корів та отари овець. 28. Коли хлопчику виповнилося 
5 років, йому подарували кошеня. 29. Цей симпатичний молодий чоловік часто міняє 
подруг. ЗО. Кажуть, кухар набагато кращий кухарки.

NOUNS. Articles

Ex. 42. Translate. First, read ALGO 4 and determine the type of the article that 
should be used with the underlined nouns.

A. 1. Що робить ваща сестра? -  Читає книгу. 2. Чи можна мені взяти це тістечко?
3. Я б хотів випити томатного соку/томатний сік. 4. Будівельні блоки виготовляють з 
цементу та каменю. 5. Мої учні дуже люблять, коли їм читають книги. 6. Купи мені 
морозива, будь ласка. 7. Вибачте, у магазині є апельсини? 8. Де можна купити гарні 
лижі? 9. У кінотеатрі йде новий англійський фільм. 10. Ви п’єте чорну каву? -  Чорну 
та без цукру. 11. Шафа зроблена з дерева.

B. 1. Ви кажете, що костюм з бавовни? Знаєте, не схоже, що він із бавовни. 
Можна подумати, що він з вовни. 2. Купи мені морозива. -  Тут не продають морозиво.
3. На сніданок я б із задоволенням з’їв варене яйце та випив чашечку кави. 4. Заче
кай хвилинку, я куплю газету. 5. Де можна купити вимикач? -  У магазині вимикачі 
не продаються. 6. Вибачте, ви не могли б дати мені склянку води? 7. Чому ви не їсте 
суп? -  Він надто гарячий.

C. 1. Випийте молока. -  Дякую. О, але ж молоко кисле. 2. Ти не знаєш, де мож
на купити ручку? -  Зайди до центрального книжкового магазину, учора я там бачив 
чудові ручки. 3. Що це за листи там на столі? Я ж просив відіслати їх учора. Чому 
ти не відіслав листи? 4. Як поживає ваша сестра? -  Пише, що знайшла нову роботу.
5. Піди до крамниці, купи хліба. -  Добре, а можна купити морозива? 6. Тобі до тістечка 
чай чи молоко? -  Краше чай з лимоном. 7. Піди на кухню та подивись, чи не закипів 
чайник? -  Так, вже закипів. -  Вимкни плиту, будь-ласка. 8. Я хочу пити. -  Ось тобі 
склянка мінеральної води.



Ex. 43. Proceed to the tasks

A. Suggest situations in which the nouns: 1. a boy,
2. boys; 3. a book: 4. books are used in a) concrete mean
ing; b) general-nominating meaning. 2. situations with 
each word and in each meaning. All in all 8 sentences.

B. Suggest situations in which the following sen
tences could be used: 1. I went to a (the) party. 2. Can 
you lend me a (the) book for a week? 3.1 found a (the) 
bag in room 35. 4. A (the) student is having an exam. 5. 
She is a (the) teacher. 6. He is writing with the (-) chalk.

The definite vs the indefinite meaning 

Ex. 44. Translate

1. Який собака! Де ви його взяли? 2. Я вже все написав. Можна мені здати 
роботу? 3. Дозвольте, я поміряю пальто... Знаєте, пальто мені дуже подобається. 
4. Передай мені, будь-ласка, газету. 5. Хто увійшов до аудиторії? Ти не знаєш, що це за 
людина? 6. У вас є фарба? -  Он там стоїть банка. -  А скільки коштує фарба? 7. Можна 
мені приміряти рукавички? Ну шо, треба купувати рукавички? 8. Ось вам молоко. -  
Дякую. Молоко кип’ячене? 9. Постав стілець на місце та підійди до столу. 10. Чий 
це ключ? -  Мій. -  Візьми його та відімкни двері. Час починати працювати. 11. Вікно 
занадто мале. Ми не зможемо вибратися через нього. 12. Подай мені хліб, будь-ласка.
13. Прийми ліки та лягай спати. 14. Як мені пройти до кінотеатру? -  Йдіть прямо, а 
потім поверніть праворуч на розі.

*Ex. 45. Fill in the blanks with articles

1. Yesterday і saw my doctor. By the way, you were there, too. What d id  doctor
say? 2. At last everything is over. Let’s go. By the way, how did you find lecture? 3. Here
is my friend w ith  book in his hand. Hello, John! May 1 have look a t  book? 4. Well,
 reading is over. How did you lik e  story? 5. So long. 1 was glad to see you. Let’s go
now. Bill -  Well, how did you lik e  man? -  man seems to be worried about his son.
6. Take notebook. I ’m very sorry, but you must d o  work again. 7. I’ve seen new
film. -  What w as  film about? 8. Here i s  new book on Rome. -  Where did you
get book?

Ex. 46. Translate

1. Як вам сподобався музей? -  Мені дуже сподобався екскурсовод. 2. Учора 
ми складали іспит, але мені довелося піти раніше. З нашої групи усі склали іспит?
3. Я вам обіцяла принести газету за 14 березня. Мені дуже незручно, але я не змогла 
знайти газету. 4. Слухай, ти чому вчора пропустив пару? 5. Ви чули щойно пісню по



радіо? -  Так. -  То як вам сподобалася пісня? 6. О, ви вже повернулися з подорожі? То 
як пройшла подорож? 7. Запрошуємо вас до нас у гості. -  Дякую за запрошення. 8. 
Ти вчора коли пішов з вечірки? -  Я пішов рано, ше не було й дев’яти. А коли вечірка 
скінчилася? 9. Як вам сподобався фільм? -  Сюжет дуже цікавий, але мені не сподо
бався головний герой.

*Ex. 47. Answer the questions using the sentences in your book

1. By the way, did you accept that offer of a job? -  Так, і робота виявилася цікавою.
2. What did the letter you received yesterday say? -  He знаю. Я ше не відкривав конверта. 3. 
What did she give you for Christmas? П ’ятдесят фунтів. Вона хоче, аби я купив годин
ника за ці гроші. 4. This actress played the leading part in a very good Italian film. -  Hy, 
так! Тепер я її впізнаю, хоча я не бачив фільм, на жаль. 5. When are you coming home 
tonight, Peter? -  Маємо короткі збори сьогодні, а після зборів я ще хотів заскочити до 
Джона. 6. Did you call а doctor? -  Так, але мені сказали, що лікар вже пішов. 7. How did 
it happen? -  Він їхав на авто на великій швидкості. 8. What shall I do? -  Запроси його 
зайти. Він стоїть на ганку. 9. Where shall I find you? -  В бібліотеці, як завжди.

Ех. 48. Fill in the blanks with articles

1. At last I see  familiar face. I ’ve lost my way altogether. Could you direct me to
 university, please? 2. Hello, you’ve been out fo r long time. -  Yes, I ’ve been shopping.
Here, would you p u t milk into refrigerator. 3. H as repairman come? -  Yes, here he
is, busy with our TV-set. - 1 don’t like him. I doubt that we’ll see  TV work again. 4. Is
th is  school 24? Yes. -  Can I speak t o  headmaster? 5. Would you come down o ff__
fence. You should have  ticket to w atch  football match. -  Ju st moment, sergeant.
Let me find o u t  score. 6. Well, you’ve w ritten formula all right, but where i s __
proof? 7. How’s business? -  Not too good. I’m afraid. I failed to get in touch w ith_______

town yesterday.man. My people say he left

Ex. 49. Translate

1. Сьогодні я бачив вашу сестру на вокзалі. Що вона там робила? -  Стояла біля 
довідкового бюро та розмовляла із службовцем. 2. Увага! Завтра занять не буде. -  Ура! 
А звідки це відомо? -  Я щойно зустрів декана. До речі, він просив старосту зверну
тися до деканату з цього питання. 3. Дивись, чийсь номерок із гардеробу на підлозі. 
-  Залиш його у гардеробниці. 4. Підемо звідси. Ми стоїмо тут вже п ’ять хвилин, але 
за прилавком нікого. -  Зачекай, зараз спитаємо у касира. “Вибачте, будь-ласка, ви не 
знаєте, продавець скоро буде?” 5. Чи не скажете, де я можу знайти викладача Джон
сона? -  Подивіться у розкладі. 6. Ну, шо ви скажете про футбольний матч? -  Мені 
здається, суддя був несправедливим до нашої команди. 7. Куди ти поставила моло
ко? -  Подивись у холодильнику. 8. Чи можу я поговорити з директором? -  Вибачте, 
у нього зараз нарада з головним інженером, а потім він повинен їхати з міністром. 9. 
Де годинник? -  Подивись у спальні на тумбочці біля ліжка або на комоді у великій 
кімнаті. 10. Як мені пройти до центральної бібліотеки? -  Йдіть головною вулицею до 
будинку муніципалітету, а потім поверніть праворуч та пройдіть один квартал униз 
по Третій авеню. Бібліотека на розі кварталу.



*Ex. 50. Answer the questions using the sentences in Ukrainian

1. What did you give him for a present? -  Збірку віршів. 2. They say he was wounded. 
-  Так, я сам бачив шрам. 3. Did you find what you wanted? -  Так, ви маєте гарну бі
бліотеку. 4. Did the gentleman offer sending you to college? -  Так, він хоче обговорити 
зі мною умови. 5. Will she get any allowance? -  Так, вона одержуватиме 500 доларів 
на місяць. 6. Who’s going to be our French teacher this term? -  Давай подивимося роз
клад. 7. How about going to the movies tonight? -  Я не можу. Маю провести сестру на 
вокзал. 8. Сап І see Mr. Brown, please? -  Так, він зараз в деканаті. 9. Did your wife like 
the coat? -  Так, але вона вважає, шо рукава закороткі. 10. І wonder if they are serving 
any tea tonight. -  Запитай у провідника.

Ex. 51. Fill in the blanks with articles. Explain your choice

window ofpair o f  boots in
boots were not there. 2. 1 noticed 

wall. face seemed familiar. 3.

1. They usually had 
shop, but this time _

old faded photograph on
box contained rather heavy parcel. parcel had nothing on it,
neither name nor address. 4. He handed m e slip of____
paper. It w as cheque. cheque was fo r thousand francs.
5. A t  last we managed to catch  tax i. car was very old.

time.pieces in no: to fall toand I was afraid that it was j
6. Fearing that money wouldn’t be enough, we added some more.
He took coins without word. 7. We found ourselves in 

room was so i and dark that we felt somewhat uncomfortable a ؛ t  first.
8. There were two nice chairs and armchair. armchair looked wonderful and cosy.
9. He married her because she was very pretty. Then he left her w ith   cat. Soon____
cat died. 10. Taggart returned and made her go back to him. brute used to beat her.

room.

Ex. 52. Translate

1. Ha пірсі було багато людей. Вони чекали пароплава, шоб перетнути затоку у 
напрямку до Окленда. 2. Давайте зустрінемося в аеропорту. Я буду чекати вас у залі 
чекання. 3. Підійшовши до театру, він побачив Мері. Вона стояла біля каси. 4. Коли 
потяг рушив, Донован вскочив у вагон і зачинив двері. 5. “Ти не втечеш від мене”, -  
сказав він. “ Виходь, або я зламаю двері” . 6. Вона схопила його за рукав і потягла до 
виходу. 7. Чому ви його не зупинили? -  Хіба можна переслідувати людину як щура? 8. Я 
сидів за столиком, їв біфштекс та пив каву, коли увійшов батько. 9. Піди та поклич міс 
Шерідан. Вона сидить на ґанку. 10. Він попиває лимонад через соломинку з пляшки. 11. 
Пе ваша дружинна, містере Пембертоне? Яка гарна жінка! 12. Він сирота. Його батьки 
загинули під час війни. 13. Він увійшов до кімнати, увімкнув світло, взяв касету. По
тім сів на ліжко і почав думати. 14. Вона каже, що полюбляє поезію, живопис, музику 
та скульптуру. 15. Вона прагнула видавати новий та по-справжньому гарний журнал. 
Вона вирішила назвати журнал “Нью Мегезін”. 15. “Гроші мають крила, але летять 
вони не до мене”, -  казав він час від часу. 16. Я відчинив двері і побачив місіс Дарант. 
Її шоки були блідими, а очі такі червоні, бідолашна! 17. Його витрати на їжу становили
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три фунти на день. 18. Вони готували нлани повернення короля на трон. 19. колись 
давним-давно люди ніного не знали про вогонь. 20. Він знав, що його покарають, але 
він не боявся ані кари, ані болю. 21. Вона помітила, як біля будинку містера Джонса 
зупинилося таксі. Якийсь високий ноловік вийшов з машини і попрямував до воріт. 22. 
Мені здається, шо внора я банив вас у театрі. Як вам сподобалася вистава? 23. Якщо ви 
бажаєте, я скажу, ному запізнився. €права в то^у, що телеграма прийшла тільки внора.

Ех. 53. ^ ا1ا  in the blanks with anieles. Explain your ohoioe

1. Now let me see w hat next film is about. 2. This is n o t____
hat I asked you for. 3. Will you wait for me after end o f match?
4. Didn’t I tell you not to go out w ith  boy? 5. Which suit would
you like? - Show m e  black one, please. 6. Hello, Mike. I ’ve bought
a l l  things you wanted. 7. I ’d lik e  other pair of shoes. 1 don’t

shoeone m.Asklike
_ _  blue one. 16. Don’t 
1 . Don’t open _ _ _  door

 brown ones. 8. Don’t ask_____
department. 9. Don’t take  red book. Take
sign  letter. S ign  one in this folder. 1

black door.©pen

Ш
Ex. 54. Translate

1. Ваше домашнє завдання: текст, вправи 1 і 3. -  А як шодо другої вправи? Про
пустити її? 2. Ось дивись, гарні черевики, чорні та коричневі. Які вам подобаються 
більше? -  Коричневі. 3. Вибачте, чи можливо змінити наш розклад? Він дуже не
зручний. -  Та шо ви, він набагато краший, ніж розклад минулого семестру. 4. Хто ця 
людина, яка робить доповідь? 5. Подивись, будь ласка. Чи це та вправа, яку нам було 
задано додому? 6. Просимо Вас відпустити нас з останньої пари. Студенти нашої групи 
є членами англійського клубу. 7. У мого брата два костюми: коричневий та чорний. 
Але йому більше личить чорний.

*Ex. 55. Change the sentences according to the model:
A. We are doing lesson five.
B. And we are doing the fifth lesson from the end. etc.

1. Turn to page 17. 2. Read dialogues 3 and 5. 3. Dialogue 3 is to be leamt by heart.
4. Exercise 7 isn’t difficult. 5. Chapter 8 is longer than chapter 9. 6. Have you done text 
number 4? 7. Have you got volume 1 of this collection? 8. Is flat 8 on this floor? 9. He lives 
in house number 10. 10. Take the bag to room 9.

*Ex. 56. Change the sentences according to the model:
A. We were given the second chapter from the end
B. And we were given chapter two.

1. Your group is in the second room. 2. She lives in the fifth room. 3. I ’m a student of 
the second group. 4. Open your book at the seventh page. 5. The first group is in the ninth



room. 6. Will the fifth bus take me to the station? 7. Have you seen the second part of the 
film? 8. Ours are the second and the third seats. 9. They are doing the sixth lesson today.
10. Pass on to the second question, please.

Ex. 57. Translate
1. У нього двоє братів. Один з них школяр, а інший -  студент. 2. Я вже запакував 

цей ящик, дайте мені інщий. 3. Один із цих хлопців мій брат, а інший -  його товариш.
4. У мене дві кімнати. Одна з них більша, а інша маленька. 5. Мені дозволять зробити 
ще одну спробу скласти іспит. 6. Два студенти з нащої групи отримали “відмінно”, а 
решта -  гарні оцінки. 7. Декому подобається лягати спати раніше, а іншим -  пізніше.
8. Ти ніколи не думаєш про інших. 9. Дехто з наших студентів їздить улітку до спор
тивного табору, а інші -  до моря. 10. Постав іншу касету. 11. Усі студенти нашої групи 
успішно склали іспити. 12. Я не можу вам дати жодної людини, бо всі робітники вже 
пішли додому. 13. Похвилюйтеся. Усі хлопці такі. 14. Я хочу, шоб ти поводився, як усі 
порядні люди. 15. По дорозі він зустрів двох чоловіків. Вони були одягнуті у плащі. 
16. Вас чекають два відвідувачі. -  Запросіть їх увійти. -  Обох? 17. Ти саме та людина, 
яку я шукаю. 18. Мені набридла каша. Ти даєш мені одне й те саме. 19. Ваша донька 
була єдиною дівчиною, яка не плакала. 20. На жаль, ви їдете не в тому напрямку. 21. Я 
не вважаю його поведінку дивною. Що він міг зробити у такій ситуації? 22. Більшість 
студентів нашої групи підтримують цю пропозицію.

*Ex. 58. Fill In the blanks with articles
1.1 gave you____ home task a t  beginning o f  class. 2 . edge o f_____

knife is very sharp. 3.1 don’t rem ember style o f  dress, but 1 remember that it
was dress o f  white cotton. 4. We were met b y  girl of about 17 an d _____

great distinction.person ofyouth o f  enormous height. 5. Mr. Grey i s ___
6. He is not suitable fo r work o f  teacher.

Ex. 59. Translate
1. Я обпік кінчики пальців. 2. Вона -  вчителька англійської мови. 3. Вона -  донька 

моряка. 4. Сьогодні я зустрів одного з моїх однокурсників. 5. Він захворів. У нього тем
пература 38 градусів. 6. Сподіваюся, що це візит доброї волі. 7. Після смерті матері його 
відправили до притулку. 8. Сам факт його присутності був розцінений як знак глибокої 
поваги. 9. У мене є повне зібрання творів Діккенса. 10. Пе була досить цікава зустріч. 11. 
У нас з нею була досить коротка розмова. 12. Мені ще ніколи не доводилося зустрічати 
таку гарну жінку. 13. Поїздка була досить успішною. 14. Пе була досить коротка по
їздка. 15. Ми зустрічалися з такими людьми як художники, музиканти та письменники.
16. Малюк завжди повторює ті слова, які дорослі кажуть у його присутності. 17. Мені 
здається, що ми потрапили не в той вагон. 18. Вибачте, ви сидите не на своєму місті.
19. Я не бачу, чим ця дискусія відрізняється від попередніх.

*Ex. 60. Fill in the blanks with articles

1. How did you lik e  exhibition? 2. There is somebody a t  door. Did you
hear bell? 3. -  Where is Mr. Turner? -  He’s in  garden, watering flowers. 4.
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room
direc

hat. 9. It’s 
right, and

 ancient history they studied at school was not always true. 5. My office is
on your right. 6 . man came in to  room. T hen man went right to
tor’s door. 7 .  lights in  hall went off. 8. Perhaps, I’ll take  greei

chair which is onlargest square in Europe. 10. Will you take
sit down over here.

Ex. 61. Translate

1. Містер Картрайт був видатним хірургом. 2. Ці яблука коштують двадцять центів 
за кілограм. 3. Можна чашку кави? 4. Це не яблуко, а груша. 5. Кішка -  це невелика 
тварина. 6. Цього дня він пройшов милю чи дві. 7. Мені треба б купити пальто, чере
вики і костюм. 8. Допоможіть, будь-ласка, пересунути диван ось сюди. 9. Це Майк. Він 
інженер. 10. То як вам сподобався спектакль? 11. Де батько? -  Він на кухні, готує обід. 
12. Моя сестра зараз грається надворі. 13. Чи пам’ятаєте ви студента, який виступав 
в англійському клубі минулого тижня? 14. Не стійте в дверях. Ви заважаєте входити 
іншим людям. 15. Срібло -  дорогоцінний метал. 16. Чи бачите ви машину, шо стоїть на 
перехресті? 17. Ось чоловік, якого ви шукаєте. 18. Студент, який вам потрібен, сидить 
за другим столом біля вікна. 19. Які шпалери краше купити? -  Візьміть блакитні, вони 
більше підійдуть до кольору ваших штор. 20. Роман “Війна і мир” приніс письменнику 
світову славу. 21. Чи є у вас ключ від дверей? 22. Чи можете ви зайти до мене після 
закінчення лекції? 23. Чи знайомі ви з чоловіком, який шойно зайшов?

Ех. 62. FIN In the blanks with articles.

good band together. John played
trumpet, and B ill guitar. 2.

 market to b u y ____

1. They made__
drums, J im ____

_  lady is going toLook! _
vegetables. 3. I never th o u g h t day would be so
cold. 4. Hey, Joe, come down at once, you’ll fall down
off rope. I shall never let you go to  circus again.
5. Isn’t  wind terrible today? 6. Hey, why are you

 sign over there? -  1 think
man to smoke in street.

smoking? Don’t you 
it’s absurd to forbid

Ex. 63. Translate

1. Зозуля -  ледачий птах. 2. У цій лекції професор говорить про артиклі в англій
ській мові. 3. Троянда -  чудова квітка. 4. Моє улюблене дерево -  каштан. 5. Скрипка 
-  струнний інструмент. 6. Дивись. Це -  ялинка. 7. Гангстери і пальцем не поворухнуть, 
щоб допомогти бідним. 8. Іменник може виконувати різні функції в реченні. 9. Теле
фон був винайдений Олександром Беллом, американським інженером. 10. Подивись 
на березу. Вона дуже гарна.
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*Ex. 64. Answer the questions, using the sentences given in your 
handbooks

1. Does the tiger live in the desert or in the jungle? -  Тигр живе в джунглях.
2. Do we get mutton from the pig? -  Hi, ми отримуємо її з вівці. 3. Do the sheep in the 
field belong to your farm? -  Так, ці вівці з нашої ферми. 4. What did you do last time? 
-  Нас вчили накривати на стіл. 5. Where did you get the lilly? -  Твій брат дав мені 
лілію. 6. Shall I lay the table for three? -  Так, стіл на трьох. 7. Where do people buy 
bread? -  У булочній. 8. When does -  baker’s close? -  Булочна закривається о 8.30. 
9. What music instrument does your brother play? -  Він грає на скрипці. 10. What 
grammatical categories does the verb have? -  Дієслово має категорії числа, особи, часу 
тощо.

*Ex. 65. Fill in the blanks with articles

On that day, two men were sitting o n  bank o f__ small river.__ woods came up to
 bank o f  river, sun was not so hot and  air near___river had become much cooler.

One o f___men had  red skin and  equipment o f_Indian,___ other man, though
sunburnt, h a d __white skin o f  European. Indian was seated o n ___end o f  fallen
tree. His body was painted white and black. On his head there w a s  well-known scalp
ing tuft and  eagle’s plum e, mark o f  Indian c h ie f  tomahawk and scalping knife
were on his girdle, w hile short military rifle o f  kind w hich whites gave to friendly
Indians, lay near h im . white man also h ad  knife on his girdle but no tomahawk.__
long hunting rifle stood near him against young tree .___eyes o f___ hunter were small
and quick, a ll__time moving while he spoke, and looking on every side of him as if he was
afraid o f  attack o f  enemy.

“Listen to me”, he said to  Indian. “Your fathers came from  setting sun, crossed
 big river, fought people o f my country, and took___land; and mine came from _______
red skin o f  morning, over salt lake, also foughtred skin o f  morning, over____salt lake, also fought__ people o f  country and took
_  land”.

“My fathers fought w ith  red men”, answ ered Indian. “Is there no difference
betw een stone-headed arrows o f our men an d  leaden bullets with which you kill?”

“ Indian is wise though nature has made him w ith  red skin”, sa id  white
man. “From what I have seen of hunting, I th ink  rifle in  hands o f  white men was
not so dangerous a s  bow a n d  good stone-headed arrow sent b y  Indian hand”.

*Ex. 66. Fill in the blanks with articles

1. This is _ bottle. 2. What are you reading? -  “The Prince and the Pauper” ,
 book by Mark Twain. 3. Look, w h a t big apple I ’ve got! 4. What flower is

-  It’s  rose. 5. Oh, w h a t dreadful animal! 6. W ait moment! Here
person who rang me up? 8. Are 

tooth that aches. 10. He’s  hard-working

this
 old friend o f mine. 7. Are you
basketball player? 9. This is _

Alice,
you
man indeed.
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Ex. 67. Translate

1. Хто ваш батько? -  Він -  учитель. 2. Гелен працює у лікарні? -  Так, вона гарний 
лікар. 3. Познайомтеся. Це моя гостя з Лондона, вчителька англійської мови. 4. Що це 
за дерево у вас під вікном? -  На мою думку, це -  тополя. 5. Куди поділася стара топо
ля, що тут росла? 6. Яка висока тополя! 7. Хто такий Сміт? -  Це новий студент. -Я к 
він вчиться? -  Він працьовитий студент. 8. Цю роботу виконав Джон Роуд, місцевий 
лікар. 9. Який прекрасний фільм! 10. Ми не можемо чекати. Час для нас -  гроші. 11. 
Що вони привезли? -  Здається, пісок. Ні, це не пісок. Він не буває такого кольору. - 1  
все ж таки це пісок. 12. Хто ваші друзі? -  Здебільшого студенти. 13.Який це хліб? 
-  Звичайний житній хліб. 14. Хто ці жінки? -  Це міс Гелен і міс Берта, медсестри.
15. Які у вас гарні діти!

*Ex. 68. Answer the questions using the sentences given in your handbooks

1. “What is the dog eating?” -  “Це сендвіч, який мати приготувала для тебе”.
2. “Are you pleased with the students?” -  “Так, вони гарні хлопці” . 3. “What is you 
impression o f the new student?” -  “Він працьовитий хлопець”. 4. “What sort o f soup 
is it?” -  “Курячий, хіба ти не бачиш?” 5. “Did you see what it was?” -  “Мені здається, 
це молоко”. 6. “What do you think made the man surrender?” -  “He думаю, щоб це був 
страх.” 7. “What was there in the bag?” -  “Книги, зошити і папір.” 8. “I haven’t seen 
these machines yet.” -  “Це нові верстати. Ми отримали їх із Детройта.” 9. “Let’s go to 
the pictures today, shall we?” -  “Це гарна ідея.”

Ex. 69. Translate

1. Він -  гарний письменник. Я із задоволенням читаю його книги. 2. Містер 
Сміт і містер Блейк, місцеві мешканці, погодилися провести нас до Нью-Йорка. 3. 
Я знайшов у тебе ось цей ключ. Де ти його взяв? 4. Мені подобається ця картина. 
Хто намалював картину? 5. Що у вас у сумці? -  Це фрукти. 6. Чай занадто гарячий.
7. Що це там темне на стіні? — Це географічні карти. 8. Яка прекрасна погода! 9. До
поможіть мені пересунути стіл до вікна. 10. Які прекрасні дні стоять нині! 11. Один 
із найстаріших кораблів у світі був реконструйований після тривалої роботи археоло
гів. Корабель, судно довжиною близько 60 футів, затонув біля берегів Кіпру за часів 
Олександра Македонського. Реставрація судна дозволила переглянути уявлення про 
давні торговельні шляхи і технології суднобудування. 12. Яка жахлива погода була у 
вихідні. Сонця ми майже не бачили, а дощ йшов майже увесь час. За містом задово
лення, яке отримуєш від відпочинку, здебільшого залежить від погоди. 13. Нещодавно 
Джейн бачила аварію, в яку потрапили два автомобілі. Один з них був спортивний, 
а другий -  таксі. Один пасажир був серйозно поранений, другий перебував у шоці, а 
решта -  не постраждали. 14. Людина енергійно досліджує космос, але водночас вона 
дуже мало знає про таємниці людського життя, власного мозку, не розуміє природи 
вогню і багато інших речей, які використовуються у повсякденному житті. 15. Діти 
цікавилися чоловіком, який прийшов до школи. Невдовзі учитель повідомив їм, що 
це -  режисер, який прийшов до школи, щоб зняти фільм про дітей під час навчання.
16. Хотілося б перекусити. Кафе на розі відкрито, чи потрібно йти до закусочної у 
театрі? -  Неподалік є кафетерій, у якому ми були кілька днів назад. Це непогане місце.



17. Журналіст повідомив у газету новини щодо збитків, нанесених ураганом, це були 
сенсаційні новини. 18. Старий моряк тепер працює на березі, а раніше він плавав по 
кілька тижнів на місяць. Тому в нього не було сім’ї. 19. Багаж украли з автобуса. Поки 
водій розмовляв з поліцейським, а пасажири їли у кафе, злочинець вкрав валізи. 20. 
Вона працює на фабриці, розташованій біля озера. -  Ближнього чи дальнього? -  Даль
нього. -  Тоді це взуттєва фабрика. Це найбільша фабрика у місті, але не найкраща.

*Ex. 70. Answer the questions using the sentences given in your handbooks

1. What is the man? -  Він -  перекладач. 2. Who is your interpreter? -  Нік Бра
ун студент вашого університету. 3. What has the child picked up from the floor? -  He 
хвилюйтеся, це цукерка. 4. Have you read the new book by Show? -  Так! Яка чудесна 
книга! 5. Does the woman work at the theatre? -  Так, вона відома актриса. 6. Can you 
see that black dot over there? What could it be? -  Схоже, це людина. 7 .1 have thought of 
an object. Try to guess what it is by asking questions. -  All right. Is it a thing? -  Hi, це не 
річ. -  Is it a person? -  Hi, це не людина. -  Is it a living being? -  Так, це жива істота. -  Is 
it a fish? -  Якщо жабу можна назвати рибою, тоді це риба.

Ex. 71. Fill in the blanks with articles. Explain your choice

1. Have you b o u g h t motorcycle. Jack?
2. W hat wonderful flat! 3. Will you give m e__
cookery book, please. 4. Look here! This i s  pencil.
5 .1 saw him with A lice,___ girl who lives in our block.
6. Look here! They’ve pu t TV-set here, too. 7. Stop
crying. I’ll buy y o u   ice-cream. 8. Look! They’ve
taken old desks away and put i n  new tables
instead. 9. Look a t  blackboard, please. 10. Is there
 blackboard in your laboratory? 11. You can’t take
your sister from ____ kindergarten u n til_____ children
get up. 12. I ’d like to b e  teacher because I ’m fond
of children. 13 .Will you buy newspaper, please.
14. We’ve received  new books today. 15. Don’t

_ sign: “Please,statue, leave it alone. 16.touch 
17. Who isdo not walk o n ___

18. Can you climb 
one of big

 lady you were speaking to when I came, John?
 mountain here? 19. If you happen to be in  centre, drop in at

stores and buy m e  tie. 20. Whose i s  towel? -  It’s mine, -  Will
you take it t o  bathroom and never leave it on my bed again. 21. Well, have you tried
 boots on? -  Yes, but look, aren’t they a bit too tight? 22. When i s  best time to
p ic k  apples? -  When there are no dogs around. 23. These a re  pears. 24. What
 thick hair you’ve got! 2 5 . man se lls  m agazines, newspapers,____
postcards, envelopes, etc. 26. W hat sweet tooth you are! 27. He is interested in
 modem history. 28.1 hear your elder son has taken  ancient art rather seriously.
29. We are often having guests these days. 30. Here i s  Ind ia , country of
 great wealth an d  striking poverty.
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Ex. 72. Translate

1. Він гарний актор. Я дивлюся фільми з його участю із задоволенням. 2. Яка 
гарна парасолька у міс Прайс! 3. Кава занадто міцна. Боюся, що не зможу заснути.
4. Хто приготував чай? 5. Чия це мащина? Негайно заберіть її з дороги! 6. Містер 
Ллойд, адвокат, обраний новим мером. 7. Собака, ірландський сетер, був надзвичай
но розумною твариною. 8. Боюся, що це помилка, я не знаю ніякого містера Террі.
9. Це дуже погані новини. 10. Чарлі, ви їх знаєте? -  Це Том і Джері, місцеві мешканці.
11. Він жив у злиднях і тримався на хлібі та тютюну. 12. За роботу йому платили один 
пенс за годину. 13. Він сподівався назбирати грошей і повернутися додому. 14. Вона 
приходила позичити гроші, але у хаті немає ані цента. 15. Сьогодні вранці мені на 
думку спала одна ідея. 16. Він палив довгу сигару. 17. Це чек! Ні, три чеки, і кожен 
на тисячу франків. 18. Це містер Геслер і містер Дерент, місцеві бізнесмени. 19 Стіл 
занадто великий для спальні. 20. Це чудова книга. До речі, а хто автор? 21. Чи вся 
сім’я мешкає в одному будинку? -  Вони живуть не в будинку, а в трейлері. 22. Чи 
довго мені чекати? -  Доведеться трохи почекати. Прання займе деякий час. 23. У неї 
багато дітей, і вона завжди купує молоко літрами. -  Я її розумію, але мені стільки 
не потрібно, я завжди купую тільки літр молока. 24. У відповідь на ваш лист від 
24 січня ми розглянули вашу скаргу і покарали винних. Офіціант звільнений, а касир 
сплатив штраф. 25. Вони обидва ходили у театр, чи не так? -  Гадаю, що так. -  А що, 
вони обидва цікавляться театром? -  Мені здається, цікавився тільки один, а другий 
ходив за компанію. 26. Це дуже важлива новина. По суті, це найважливіша новина за 
останній тиждень, чи не так? -  Не думаю, були новини й важливіші. 27. Чи злочинець 
уже у в’язниці? -  Так, і в’язниця звідси далеко. 28. Ви вже пообідали? -  Так, обід був 
чудовим, особливо мені сподобався салат. 29. Джон Браун, новий мер, оголосив про 
початок фестивалю. Фестиваль триватиме кілька днів. ЗО. Покупець заплатив гроші, 
узяв здачу, забрав пакет і вийшов з магазину.

*Ex. 73. Answer the questions using the sentences given in your books

1. What season do you prefer? -  Зиму. Я люблю 
зимовий спорт. 2. Where shall we go, boys? -  Ходімо 
до плавального басейну. Ми там давно не були. З.Аге 
there any sports facilities in you neighbourhood? -  Так, 
біля нас є стадіон і плавальний басейн. 4. Why have you 
stopped writing? -  Боюся зробити помилку. 5. Why don’t 
you start writing? -  Я забув заголовок оповідання. 6. Has 
your brother got a pet? -  Так, у нього є мале кроленя. 7. 
Where is your sister? -  Вона пішла на прогулянку. 8. Сап 
you solve this riddle? -  Це міцний горішок. 9. What’s the 
man? -  Він композитор. 10. Where does your uncle live? 

-  У невеликому селищі. 11. What did you put in the salad? -  Нарізане м ’ясо, помідори 
і огірки. 12. What is it you want, Ann? -  Передай мені тістечко, будь ласка. 13. What 
does your father keep in the box? -В ін  тримає там конверти. 14. What vegetables will 
you have with your chops? -  Картопляне пюре і горошок. 15. What did the lecturer speak 
about? — Він говорив про сучасне мистецтво і літературу. 16. Where do those people



come from? -  Вони лондонці. 17. What does his wife like? -  Найбільше їй подобається 
купувати новий одяг. 18. Сап your neighbours help us? -  Боюся, шо ні, вони дуже за
клопотані люди. 19. What is the difference between a pesssimist and an optimist? -  Опти
міст -  це людина, яка каже: “Пляшка наполовину порожня”, а песиміст -  людина, яка 
каже: “Пляшка наполовину пуста”. 20. Do you know the place called “The Star”? -  Так, 
влітку ми там зазвичай проводимо вечори. 21. W hat’s there in your purse, boy? -  Гроші. 
Достатньо, шоб купити морозива. 22. Did you hear the weather forecast? -  Ha завтра 
обіцяли гарну погоду. 23. What are the main meals o f the day? -  Сніданок, обід, вечеря.
24. What shall I give you? -  Дайте мені олівець та ручку. 25. What is the subject of your 
discussion? -  Сучасна поезія. 26. Why did the man refuse to take a job? Йому бракує 
досвіду. 27. What shall we start the homework with? -  Давайте почнемо з граматики. 28. 
What is it you want? -  Передайте мені хліб, будь ласка. 29. Where does the woman work? 
-  Вона продає квитки на вокзалі. ЗО. Why don’t you start writing? -  Мені потрібна ручка.

*Ex. 74. Fill in the blanks with articles

1. What d id  doctor say, Jane? -  He insisted on my staying at home fo r week. -
How are you to take medicine? -  spoonful three times before meals. 2. Don’t speak
all together. A sk  question a t  time. 3. Papa, will you be glad if I saved dollar? I’ve
saved one for you. You said if I brought good mark this week, you would give m e dollar,
and I haven’t brought one. 4. Did he tell you anything about last night’s adventure? -  Not
 word. 5. O nce friend of mine went t o  dentist to hav e  tooth filled._____

: him in chair and started drilling away atdentist tooth. He went on and on
for what seemed lik e  hours. Then he stopped fo r  minute or two and said: “Haven’t
you h a d  tooth filled before?” “No, said my friend: and again  drilling went on. About
 hour went by (at least it seemed like hour) and again dentist said: “Are you sure
you haven’t h ad  tooth filled? I’ve g o t speck or two of gold o n  drill”. “No”, said
my friend, “that’s not from  tooth, it must be from  collar stud” . 6. Proverbs: -  Rome
wasn’t built i n  day. -  Give h im  inch and he’ll tak e  ell. (ell=108 cm). -  A fter___
dinner sleep while, after supper w alk  mile. -  penny saved is  penny
gained. -  apple day keeps doctor away.

*Ex. 75. Answer the questions using the sentences In your books

1. When will he come back? -  3a годину. 2. When shall I come again? -3 a  місяць.
3. What shall we buy? -  Кілограм цукру, півкіла печива і кілька тістечок. 4. What time is 
it now? -  Чверть на шосту. 5. What is the speed o f your car? -  Сто кілометрів на годину.

Ex. 76. Translate

1. Я намалювала картину і продала її, бо наближається Різдво, і я хочу купити 
тобі подарунок. 2. Джим вийняв із кишені пальта пакунок і поклав його на стіл. 3. Дід 
Мороз був добрий до постійних мешканців Медісон Сквер і завжди попереджав їх 
про свій прихід. 4. На лавку впав жовтий лист. Це була візитна картка Діда Мороза. 5. 
На розі Шостої авеню виблискувала електричними вогнями вітрина магазину. Соупі 
узяв кругляк і жбурнув його у вітрину. На звук розбитого скла звідусіль бігли люди



з поліцейським попереду. 6. “Де чоловік, який зробив це?” -  запитав поліцейський. 
Йому вочевидь не спадало на думку, що це міг зробити Соупі. Люди, які б’ють скло, 
зазвичай тікають. У цей час поліцейський побачив на відстані півкварталу людину, 
яка бігла, щоб сісти у таксі. 7. Перед вітриною стояла жінка скромної і приємної зо- 
вніщності. Вона із зацікавленістю роздивлялася вітрину. У двох ярдах від вітрини 
стояв величезний лютий поліцейський. 8. у  тютюновому магазині він побачив гарно 
одягненого чоловіка, який прикурював сигару. Свою парасольку він лишив на вході. 
Соупі увійшов до магазину, узяв парасольку і попрямував до виходу. 9. В одному з 
конвертів була фотографія жінки. У іншому -  дуже довгий лист від іншої жінки. 10. 
Рудоволосий, неголений, неохайний чоловік сидів у кріслі-гойдалці біля вікна. Він 
щойно зварив каву і зараз із великим задоволенням пив її маленькими ковтками.

*Ex. 77. Fill in the blanks with articles. Explain your choice

equator, o n  continent which one day would be known a s ____
_ existence had reached new climax o f  ferocity, and

Here on _  
Africa, battle for

sight. In this barren land, on ly  small o r  swiftvictor was not yet m
or fierce could flourish, or even hope to survive. men-apes o f  veldt were
none of these things, and they were not flourishing: indeed they were already far down____
road to racial extinction. About fifty of them occupied group o f  caves overlook-

 small valley, which was divided by _mg  stream fed from  snow i n ____
mountains two hundred miles t o  north. I n  bad tim es stream disappeared
completely, an d  tribe lived in  shadow o f  thirst, it was always hungry, and
now it was starving. W hen first faint glow o f  dawn crept in to  cave, Moon-
Watcher saw that his father died in  night. He did not know that Old One was his
father, for such  relationship was beyond his understanding, but as he looked a t  body
he felt dim disquiet that w as ancestor o f  sadness. two bodies were
already begging for food, but became silent when Moon-Watcher snarled at them. One of
 mothers, defending infant she couldn’t properly feed, gave h im  angry growl in
return; he lacked energy even to cuff her fo r  presumption.

Ex. 78. Translate

1. Який жахливий день! Ллє із самого ранку. 2. Вам добре видно дошку, хлоп
ці? 3. Скажи тітці “Дякую”, Бетті. 4. Вони їхали за якоюсь вантажівкою. Вантажівка 
була дуже перевантажена. 5. Який сюрприз! Невже це Ви, Джим? 6. Ми, студенти, 
підтримали цю пропозицію. 7. Яка дивна людина! Чи ви його знаєте, Саллі? 8. Яке 
приниження! Він ще ніколи не був у такому становищі. 9. Подивіться сюди! Зараз з-за 
скель має з ’явитися їхній човен. 10. “Бетсі”, автомобіль, був для нього усім: його до
мівкою, роботою, сім’єю. 11. Це дуже старі монети. Вони відносяться до XVI століття.
12. Знайти нашого собаку допоміг Джон, сусідський хлопець. 13. Не бійся, собака не 
кусається. 14. Я бачу, шо це лист. Я хотіла б знати, від кого цей лист. 15. Яка дурниця! 
Ніхто цьому не повірить. 16. Ось ці два нові високі будинки -  багатоквартирні. Тут 
будуть жити наші викладачі. 17. Приготуйтеся: шойно чоловік поверне праворуч, біжіть 
до машини. 18. Які в неї прекрасні очі! Вони як два глибоких озера з чистою водою.
19. Лу і Розі, молоді художниці, мешкали на найвишому поверсі. 20. Мені приснилося, 
що я -  знаменита актриса кіно.
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*Ex. 79. Fill in the blanks with articles. Explain your choice

train stopped a t   small station.1.
passenger looked out of_ 
woman, who was selling

window and s a w ____
cakes.  gentleman

didn’t want to get down himself, so he called  little
boy who was o n   platform and asked him; “How
much i s   cake?” “Threepence, sir”, answered____
boy. gentleman gave him sixpence and said to him:
“Bring m e cake and with other threepence buy
one for yourse lf few minutes later boy came
back. He was eating cake. He gave____ gentleman
threepence change and said: “There was only one cake
left, sir” . 2. They passed  spot o n  way home
that evening; there wasn’t   bone to be seen. 3. Old
Berman, who lived o n  ground floor, was past sixty
and h a d  beard. 4. L ook,  leaf is still o n ____
tree. I thought it would surely fall during  night. 5.
I’ve been   bad girl. Sue. It’s   sin to want to
die. 6. B ill, old friend o f mine, h a d   illusion

round object, threethat he wanted to be appointed United States Marshal. 7. It was 
times his height but narrow enough to span with his arms.

Ex. 80. Translate

1. Це був маленький хлопчик, на обличчі якого була байдужність. 2. Він увесь 
час читав газету. 3. Вони були мало знайомі. Для нього вони були тільки людьми, яких 
він ледь знав. 4. Він не сказав ні слова. Він узагалі рідко говорив. 5. Офіціанта звали 
Огюст. Він пишався тим, що за двадцять років роботи жодного разу не упустив виделку.
6. Хлопчик років дев’яти або десяти, в охайному одязі, підійшов до вікна і помахав 
рукою. 7. Коли він перестав тремтіти, нянька вибігла в хол, щоб послати за лікарем. 8. 
Він гравець і відчуває, що колись він матиме стільки грощей, скільки йому захочеться. 
9. Її улюбленим твором було його оповідання, надруковане у Лондоні, різдвяне опо
відання. 10. Я незабаром повернуся. Я просто трохи прогуляюся. 11. Містер Коузелл 
вимагає 55 центів. Він більше нічого не дасть нам без грошей. 12. Містер Макгрей 
відніс усе на кухню: дюжину зелених цибулин, варену картоплю, свіжі помідори, диню, 
чай і багато чого іншого. 13. Це Дорін, дочка місіс Бейкер. Дівчина шукає роботу. 14. 
Ти від мене не втечеш. Виходь, або я зламаю двері. 15. Ти не можеш змінити людей. 
Усе, що ти можеш -  це глузувати з них. 16. Я хочу, щоб містер Макгрегор повернувся, 
тому що за місяць ми ставимо спектакль, і нам потрібен актор. 17. Джонні, піди до 
крамниці містера Коузелла і скажи йому, яка він прекрасна людина. 18. Не знімайте 
картину! Кімната буде голою і сумною. 19. Фільм закінчується тим, що хлопець цілує 
дівчину. -  Яка оригінальна кінцівка! 20. От тобі 10 центів. Піди купи мені олівець. 21. 
Його кращими друзями були книги. 22. Добре, зараз ми все обговоримо. Але спершу 
дайте мені доїсти біфштекс.
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USE OF ARTICLES WITH PROPER NOUNS 

*Ex. 81 -  Fill in the blanks

1. She was talking to  Browns. 2. In  light streaming down stairs behind
her he hardly recognized Lily he had known. 3 .  Chapman is here, an d  mother,
a n d  aunt Winifred. 4 .  Caroline o f this evening wasn’t  Caroline o f every day.
5. My visit was specially made to good  Mrs. Ames. 6. Professor Beans i s  man
you’ll be responsible to. 7. If  you a re  Napoleon you’ll p lay  game of power, if you are
 Leonardo, you’ll play fo r knowledge, stakes hardly matter. 8. This w as famous
Cowperwood, he had read about. 9. There i s  certain Mr. White who came to see you. 10.
 musician Green is hardly known outside town.

Ex. 82. Translate into English

1. Елліс сказала, що їй потрібно зателефонувати доктору Воркеру. 2. Бідний 
Едвард пробурмотів щось, але що це було, про це ніхто ніколи не довідається. 3. Я 
саме той містер Мартін, якого ви повинні розшукувати. 4. Я маю зустріти професора 
Холла в понеділок. 5. Капітан Каттл жив на березі невеликого каналу. 6. Я хотів би 
бачити тітку Емілі, якщо можна. 7. Він сидів нерухомо, його погляд був прикутий до 
скромного містера Тула. 8. У мене не було ані найменшого сумніву, що ви -  та місіс 
Вілфер, про яку я часто чув. 9. Він вирішив сходити до Джонсонів. 10. Молодий 
Осборн обідав з відмінним апетитом. Старий Осборн, напроти, нервував і мало їв.
11. Її чоловік страшенно ревнивий, це -  Отелло. 12. Якийсь Джон Блек запропонував 
оперувати пораненого прямо на вулиці.

Ех. 83. Translate into English

1. Уперше я зустрівся з нею на вечірці, що влаштували Брауни. 2. Пітер часто 
розповідає кумедні історії про тіточку Емілі. 3. А зараз, леді і джентльмени, мені б 
хотілося представити вам містера Брауна. 4. Він боявся, що не впізнає бідного старого 
Джо. 5. Це Рафаель, якого я ніколи до цього не бачив. 6. Ти один із Форсайтів і по
винний пам’ятати про це завжди. 7. Якийсь містер Райт стверджує, що він особисто 
знайомий із полковником Лоуренсом. 8. Ви не та Елен Джоне, що я колись знав. 9. Він 
хотів сказати так багато, але всі слова кудись поділися, і він так не сказав і слова ма
ленькому Джо. 10. Листоноша Рен бачив бідолаху Волтера останнім.

Ех. 84. Answer the questions using the sentences in your books

1. Will you tell us something about Mirelle Mathieu? -  Співачка Мірей Матьє вва
жається однією з кращих французьких співачок усіх часів. 2. Who else will be there?
-  Ну, по-перше, Робінсони, потім Лоуренси, Мартіни і полковник Кемпбелл. 3. What 
can you say about Gainsborough? -  Художник Еейнсборо намалював багато картин.
4. W ho’s waiting for me? -  Якийсь містер Тул, місцевий лікар. 5. Who wrote this book?
-  Професор Кейдж, викладач університету. 6. What happened to Jane? -  Неборака 
Джейн потрапила в автомобільну катастрофу. Зараз вона в лікарні. 7. What happened 
then? -  Капітан Кук наказав усім залишити корабель, але сам піти відмовився. 8. How
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did you find Sondra? -  0 , це була чудова Сондра, та Сондра, що 
я зустрів три роки тому. 9. You see, you’ve failed again. -  Так, 
на жаль, я ніколи не стану Наполеоном. 10. How’s Dick getting 
on? -  Ти його не впізнаєш. Це вже не той Дік, якого ти колись 
знав. 11. W ho’s the man on your right? -  Я тебе познайомлю. Це 
містер Вайт, а це -  містер Чейз. 12. Did you see anybody here? -  
Так, я бачив полковника Рейда і капітана Сміта, вони запитували 
про вас. 13. What was the reason for your defeat? -  Знаменитий 
генерал Сміт. Мої солдати просто не могли витримати такого.
14. Let me introduce Mrs. Winston. -  Я не мав жодного сумніву, 
що ви -  саме та місіс Вінстон, про яку я стільки чув. 15. Do you 
know anything about the Whites? -  Старий Вайт -  учений, автор 
кількох книг. Що стосується молодого Вайта, те він поки нічого 
не зробив. 16. What do we know about the case? -  He дуже ба
гато. Якийсь містер Брамс приїхав відвідати свою дочку і зник 
по дорозі з вокзалу. 17. Any other curiosities? -  Ну, наприклад, 
Шекспір і Сервантес вмерли в тому самому році.

List of Geographical Names

Adriatic Sea Europe Mediterranean Sea
Africa Everest Mississippi
Alps Finland Montreux
Andes Fleet River Moscow
Appalachian Mountains France Netherlands
Asia Germany Normandy
Atlantic Ocean Glasgow Ocean
Atlas Mountains Grampian Mountains Odessa
Australia Great Salt Lake Ontario
Bahamas Gulf o f Mexico Pacific Ocean
Baikal Hague Paris
Ben Nevis Hawaii Pennines
Black Sea Hoverla Prague
Brazil Hudson Princess Street
British Isles India Rhine
Cambrian Mountains Indian Ocean Rio Grande
Capetown Indochina Riviera
Cardiff Irish Sea Saint Lawrence River
Caucasus Italy Scotland
Ciyde River Japan Seine
Colorado Kharkiv Severn
Columbia Khoresm Sierra Nevada
Columbus Krasnyi Oskil Siverskyi Donets
Congo Kyiv Snowdon
Cordilleras Lake o f Geneva. Spain
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Sweden
Thames
United States
Venice
Wales
Washington

Lebanon
Liveфool
London
Lyman
Madagascar
Mecong River

Crimea
Denmark
Dnipro
Edinburgh
Elbrus (Elbruz)
England
English Channel

Ex. 85. Fill in the blanks

1. A fter tour i n  Austrian Alps they had gone t o  Montreux to enjoy fo r  
day or tw o  charms o f  Lake of Geneva. 2. Dusk was already falling o n  curve of
 Thames. 3 .1 hear he is off to  Central Africa. 4. In “Ivanhoe” Walter Scott describes
 England o f  Middle Ages. 5. Capetown is in  South Africa. 6. I n  heart o f__
Central Asia there lies  Khoresm, small island in  sea of sand. 7 .  road ends in
the low hills that come to  sea, elements o f  Atlas Mountains. 8. We’ve been touring
 world. We tried South Africa. We lasted three days in  Australia. 9. Have you
ever been to  United States? 10. Michael looked at his parent. Did he quite understand
 England o f today?

Ex. 86. Translate into English

1. Я сподіваюся з’їздити до Чорного моря знову наступного року. 2. Ми будемо 
в Лондоні на початку березня, а наступний тиждень ми проведемо в Парижі. 3. Ель
брус -  найвища вершина Кавказьких гір. 4. Крим оточений Чорним морем. 5. Англія 
імпортує вовну з Австралії, ліс -  зі Швеції і Фінляндії, вино і фрукти -  із Франції, 
Італії й Іспанії, молочні продукти -  з Данії і Голландії. 6. Цей канал проходить через 
Дніпро, озеро Лиман, ріку Сіверський Донець, Краснооскольське озеро й інші водні 
шляхи. 7. Тут сильний приплив з Атлантичного океану. 8. Вулиця Фліт-стріт отримала 
свою назву через річку Фліт, що зараз тече під землею. 9. Еверест -  найвища вершина 
світу. 10. Вашингтон -  столиця США. 11. Середземне море знаходиться між Захід
ною Європою і Північною Африкою. 12. Сена, Темза і Рейн -  ріки Франції, Англії 
і Німеччини, відповідно. 13. Торгівля між Україною й Індією постійно зростає. 14. 
Кордильєри знаходяться в Північній Америці, а Анди -  у Південній. 15. Береги Рейну 
дуже мальовничі. 16. Говерла -  дуже красива гора. 17. Венеція розташована на березі 
Адріатичного моря. 18. Лівінгстон загинув у Центральній Африці.

Ех. 87. Answer the questions using the sentences in your book

1. How do you like London? -  Це вже не Лондон 80-х років, коли я вперше приїхав 
сюди 2. What do you know about the world’s greatest lakes? -  Байкал -  найглибше озеро 
у світі. Воно відзначається рідкісною красою берегів. 3. Which river is longer, the Volga 
or the Dnipro? -  Волга. Це найдовша ріка в Європі. 4. Which city is older, Moscow or 
Kyiv? -  Київ. Це одне з найдавніших слов’янських міст. 5. What oceans are there on our 
planet? -  Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий. Найбільший -  Ти
хий океан. 6. What mountains are the highest in North and South America? -  У Північній 
Америці -  Кордильєри, а у Південній -  Анди. 7. Here is your new student. He has come
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to this country for a year. -  Я приїхав з Нідерландів і збираюся 
вивчати історію вашого університету. 8. Where have you been 
this year? -  Я був в Україні -  в Одесі та в Криму. 9. Where did the 
plane land? -  Літак приземлився у Франції, в провінції Норман
дія. 10. Do you know any mountains in Britain? -  Так, наприклад, 
Камбрійські гори. Найвиша вершина -  Сноудон. 11. And what 
can you say about the capital of Wales? -  Кардіфф, крім того, що є 
столицею Уельсу, ще й великий порт. 12. What about the northern 
part o f the British Isles? -  Ha півночі Британських островів зна
ходиться Шотландія. Там лежать гори, що їх англійці називають 
Грампіанськими. 13. What street is the main one in the Scottish 
capital? -  У шотландській столиці, Единбурзі, центральною є 
вулиця Принсез Стріт. 14. What сап you say about the geographical 
location of the USA? -  США розташовані у центральній час
тині північноамериканського континенту. Західне узбережжя 
омивається Тихим океаном, а східне -  Атлантичним океаном і 
Мексиканською затокою. 15. What сап you say about the border 
between the USA and Mexico? -  США відокремлені від Мексики 
лінією, шо йде уздовж ріки Ріо-Гранде, а потім уздовж гір до 
Тихого океану. 16. What do you know about the fiftieth state o f the 

USA? -  П ’ятдесятим штатом США стали у 1959 році Еавайські острови, розташовані 
у Тихому океані між Америкою і Азією. 17. What is the highest point in the USA? -  Най- 
ВИШОЮ точкою у США є висота 4540 метрів у горах Сьєра Невада. 18. What do you 
know about the Great Lakes? -  П’ять великих озер, розташованих між США і Канадою, 
з ’єднуються за допомогою коротких річок і каналів. З Атлантичним океаном вони 
з ’єднуються за допомогою ріки Святого Лаврентія, а з рікою Гудзон -  за допомогою 
каналу. 19. Are there any other big lakes in the USA? -  Так, на заході країни розташоване 
Велике солоне озеро. 20. What are the US principal rivers? -  Головними ріками США є 
Міссісіпі, найдовша ріка у світі, що впадає у Мексиканську затоку, Колорадо і Колумбія, 
що впадають у Тихий океан, і ріка Гудзон, що впадає в Атлантичний океан.

Ех. 88. Translate into English

1. Професор Джеймс має намір дослідити озеро Онтаріо і Велике Солоне озеро.
2. Родина Робінсонів виріщила провести свою відпустку в Україні, у Криму. 3. Фізик 
Ландау відомий своїми дослідженнями у галузі ядерної фізики, що були проведені в 
Харкові. 4. Ви тільки послухайте! Якийсь Крайс відправився до Бразилії й у джунглях 
Амазонки знайшов невідоме плем’я. 5. Дивно, ти не той Джордж, якого я знав колись, 
та й Ліверпуль зараз уже не схожий на Ліверпуль 80-х років. 6. Непереможний Майкл 
Джоне виграв фінальний матч у Конго і знову став чемпіоном. 7. Майор Колдуелл 
брав участь у війні в Індокитаї і залишився на берегах Меконгу назавжди. 8. Бідна 
тітка Емілі вирішила подорожувати до Лівану літаком, але була змушена змінити вид 
транспорту вже в Лондоні. У літаку їй стало недобре. 9. Навряд чи з тебе коли-не
будь вийде Колумб, і ти відкриєш Америку. 10. Протока Ла-Манш знаходиться між 
Великою Британією і Францією, з ’єднуючи Атлантичний океан з Північним морем.
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11. Єдиною вулицею, що доктор Лайт знав у Гаазі, була Оксфорд Лейн. 12. Альпініст 
Джеймс Нортон, після кількох спроб, досяг вершини Бен Невіс заввишки 4400 футів, 
найвищої точки Грампіанських гір у Шотландії. 13. Геолог Ніколас Рейд є відомим 
фахівцем з вивчення гірських хребтів, таких як Пенінські гори в Англії і Камбріанські 
гори в Уельсі. 14. Старий Джо був добре відомий на Темзі і на Северні, якими він 
часто допливав до самого Ірландського моря. 15. Родина Вудсів жила на Мадагаскарі, 
потім вони переїхали на Багамські острови. 16. Дядько Джек торік їздив у Нідерлан
ди, там він жив у готелі на Шервуд-стріт. 17. У 1968 році црофесор Сміт приїхав у 
Глазго, найбільше місто Шотландії, розташоване на річці Клайд. 18. Трапилося так, 
що в Аппалачах, що розлягаються на величезну відстань від Мексиканської затоки 
до Канади, ми зустріли знайомих -  родину Смайлів. 19. Незважаючи на небезпеку, 
сержант Майлз вирішив їхати через прерії -  величезну рівнину, шо розкинулася між 
Кордильєрами й Аппалачами.

*Ex. 89. Fill in the blanks

1 .I’m going t o  Folkstone today and shall stay a t  Metropole. 2. They were
excited because they had been dining w ith____ editor o f__ Times. 3. She had been in her
private room a t  Hotel Cecil. 4. It w a s  winter an d__ night o f  bitter cold. 5 .  
summer drew to  end and  early autumn. 6. He came in  morning when I was having
 breakfast o n  terrace o f  hotel. 7 .1 saw to it that he had  good dinner. 8. She began
to dress fo r dinner to which she had been invited. 9. It all happened in  June and very
unexpectedly. 10. I ’ll never forget January of 1975. 11. Yes, now I remember, it w as__
March but I ’m not sure about year. 12 . Spanish o f  Mexico is somewhat different
from  original Spanish language. 13. He can speak dozen languages, Chinese in
cluded. 14. This station broadcasts several programmes in  Polish language.

Ex. 99. Translate into Englisb

1. Нарльз Діккенс почав писати, коли його прийняли у штат газети “Морнінг кро- 
нікл”. 2. До рогу вулиці біля готелю “Тросвенор” підійшли три чоловіки. 3. Лондонські 
газети “Івнінг Ньюс” та “Івнінг Стандарт” продаються не тільки в газетних кіосках, але 
й пр^мо на вулиці. 4. Вибачте, як пройти до готелю “Зірка”? 5. За повідомленнями газет, 
авіаносець “Мідвей” знову з ’явився біля берегів Японії. 6. Яхта “Меконг” перетнула 
Атлантичний океан у рекордно короткий строк. 7 . د  " до Нраги в травні,
важко уявити собі краще видовище за це місто наприкінці весни. 8. Стояв теплий вере- 
сень, погода була яспа, сонячна, справжнє бабине літо. 9. Серпень 1945 року назавжди 
ввійде в історію людства як місяць, коли вперше була висаджена ядерна бомба. 16. 
Це була дивна неділя, не схожа на жодну іншу. 11. Нам необхідно зустрітись ще раз, 
скажімо, у суботу. 12. я  дотепер пам’ятаю понеділок, коли я вперше побачив Джейн.
13. Більше за все я люблю весну, цю найнрекраснішу пору року. Ніколи не розумів 
людей, яким подобається осінь або зима. 14. Навіть зараз, варто було йому лише за- 
крити очі, і весна дев’яносто п’ятого вставала перед ним. 15. Стояла тепла зима, що 
взагалі була схожа не на зиму, а скоріше на осінь. 16. Ми обідали на терасі готелю 
“?оял”. 17. Сніданок не сподобавсь: чай був холодний, яєчня -  теж. 18. Нони обідали 
так пізно, що не можна вже було зрозуміти, чи то це пізній обід, чи то ранн^ вечеря.
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19. Нас не здивуєш знанням іноземних мов. Наприклад, Джон говорить іспанською, 
фламандською, італійською мовами і читає японською. 20. Кажуть, європейцеві дуже 
важко вивчити східні мови, наприклад, китайську. 21. Існує кілька варіантів англійської 
мови, скажемо, англійська в Індії не тотожна англійській в Австралії.

Ех. 91. Translate

1. Пароплав “Квін Елізабет” відправився в круїз 
навколо Європи. Під час круїзу плануються зупинки 
у портах Англії, Данії, Нідерландів, Франції та Італії.
2. “Континенталь” вважається одним із кращих готе
лів у Рив’єрі. 3. Стояла спекотна весна. Весна була 
настільки спекотною, що більше була схожа на літо.
4. “Дейлі Міррор”, “Дейлі Телеграф”, “Дейлі Ньюс” 
та “Дейлі Кронікл” -  калейдоскоп усіляких “дейлі” 
обертався перед ним. 5. Коли приїдете до Гааги, зу
пинитеся в готелі “Готель Сплендід”. 6. “Титанік”, 
найбільший корабель у світі, затонув, зіштовхнув
шись з айсбергом. 7. Ви кажете, у вівторок? Добре, 
нехай буде вівторок. 8. Це трапилося узимку 2001 

року під час відїзду з Нідерландів. 9. Відверто кажучи, я не люблю літо, улітку занад
то спекотно. 10. Браун працював у редакції газети “Північне сяйво” протягом восьми 
років і за цей час зажив репутації досвідченого журналіста. 11. Уперше він з ’явився в 
один із вівторків травня минулого року. Я це запам’ятав, тому шо по вівторках у мене 
вихідний. 12. Запам’ятай, ми вирушимо у п ’ятницю, у п’ятницю наступного тижня.
13. Погода була гарна, і ми вирішили поснідати в саду. 14. Це була холодна вечеря, 
холодна не стільки тому, шо їжа була холодна, скільки через холодну атмосферу, що 
панувала за столом. 15. Обід був чудовий, усі страви були вишукані, а десерт -  просто 
чудовий. 16. Я не знаю англійської, якою говорять в Австралії. 17. Не дивуйтеся, шо 
не можете зрозуміти жодного слова, хоча всі літери відомі. Це газета монгольською 
мовою. 18. На жаль, я жодного слова не розумію фінською. 19. На південь найкраше 
їхати у вересні, поки не почалися дощі. 20. Мені здається, це трапилося в травні, але 
я не впевнений, в якому році. 21. Узимку споживається значно більше електроенергії, 
ніж улітку. Це відбувається не тільки через те, що узимку холодніше, але й тому, що 
узимку дні набагато коротші, ніж улітку. 22. Тому шо ви зовсім не говорите арабською, 
вам доведеться або вивчити цю мову, або платити перекладачеві.

*Ex. 92. Answer the questions using the sentences in your book

1. What hotel are you staying at? -  Я зупинився в готелі “Амбасадор”. Мені 
сказали, що це найкращий готель у місті. 2. Where is the press-conference to be held? -  
Вона повинна відбутися в готелі “Хілтон”. Це місце, де зазвичай проводяться подібні 
прес-конференції. 3. What ship are you going to travel on? -  Звичайно, на пароплаві 
“Королева Єлизавета”. Хіба ви могли хоч на хвилину засумніватися в цьому? 4. І 
hear, last year you made a round-the-world cruise? -  Так, це була незабутня подорож.
5. What newspaper do you usually read? -  “Дейлі Міррор” -  найкраща англійська що
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денна газета; огляди політичних подій, культурна і спортивна хроніка -  усе це є в 
“Дейлі Міррор”. -  Я давно підозрював, що ви працюсте у відділі реклами “Дейлі 
Міррор”. 6. What is the hest sports newspaper? -  Мені здається, “Спорте Ілластрей- 
тид”. ^ і м  того, мені подобається французька “Екіп” . Нро інші мене важко судити, 
тому що я не знаю інших мов. 7. Well, w e’ll meet on the 22 س . By the way, what day is 
it? -  Хвилинку, я подивлюся. Це вівторок. 8. Well, can anybody rememher any details? 
The date, for example? -  Мені важко говорити про точну да'гу. Сдине, що я пам’ятаю, 
це те, що це трапилося в одну із серед наприкінці травня або на початку червня. 
9. When will yon he back? -  Зараз скажу. Так, я і'ду в понеділок і буду в Яондоні у В І- 

второк, два дні там, виі'жджаю в четвер і в п ’ятницю буду вдома. 10. What does this 
Englishman do? -  Це містер Ераун, кореспондент газети “Дейлі Стар” у Варшаві.
11. When shall we have the meeting, then? -  Нехай це буде якийсь четвер, ^^сі мають 
вихідний у цей день. 1 2 .1 can’t remember what day it was. -  Здається, це трапилося 
в ту суботу, коли вони повернулися з Куби.

3. ADJECTIVES

*Ex. 93.

A. Explain the following expressions. Make your own sentences with the 
expressions.

Model: the explanation involved -  The explanation that was provided in
connection with smth that was told; 

an involved explanation -  a complicated explanation

1. the problem concerned; 2. a concerned expression; 3. the present task; 4. the people 
present; 5. a proper job; 6. the job proper; 7. the people involved; 8. an involved speech; 9. 
the issue concerned; 10. a concerned person; 11. the present situation; 12. the employees 
present; 13. a proper meal; 14. the meal proper.

B. Make your own sentences with the words below 

Model: shoot / dead -  They shot him dead.

1. eat/raw ; 2. hold/tight; 3. drink tea / strong; 4. buy shoes / second hand; 5. like meal
/ hot; 6. hold / open; 7. tie knot / tight; 8. buy / new. 9. mere / trifle; 10. certain / problem;
11. particular / house; 12. chief / issue; 13. main / street; 14. principal / obstacle; 15. sole / 
problem; 16. only / child; 17. utter / shame; 18. heavy / smoker.

Model: she / ill She looks (is, feels, appears, seems) ill, doesn’t she?

1 .1 /faint; 2. he /unwell; 3. they / afraid; 4. you / alert; 5. they / alike; 6. he / alive; 7. she 
' alone; 8. they / ashamed; 9. Jane / asleep; 10. John / awake; 11. E aware; 12. you / ill.
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*Ex. 94. Use Table 6. Fill in the blanks with prepositions

1. Could I have chips separate____ the meat? 2. Are you
familiar______this project? 3. And then 1 saw the vase: full__
flowers! 4. I’m worried your being absent classes so
often. 5. The company board is looking for somebody experi
enced  advertising. 6. The lab staff were all disappointed
 the results o f the experiment. 7 .1 know he’s really keen
 detective stories. 8. He’s too b u sy  himself to be
aw are_____what’s going on around him. 9. Margaret Mitchell
became famous her novel “Gone with the Wind”. 10. I’ve
never seen a man so suspicious everybody and everything.
11. They can’t operate on him as he’s allergic antibiot
ics. 12. You must be very p roud your son: he’s always

so m indful you and his little brother. 13. James didn’t plead guilty  stealing the
money. 14. Oh, it’s so characteristic him to be different anybody else! 15. It took
me years to get accustomed my new position.

Ex. 95. Translate into English

1. Це цілковита дурниця: його справа не може бути передана до трибуналу. 2. Її 
здивований погляд розлютив його, його єдиним бажанням було залишитися наодинці. 
3. Боюся, ти не дуже відвертий шодо своїх відносин з покійним професором. 4. Мене 
дратує твій стурбований вигляд: навіщо божеволіти через такі дрібниці? 5. А зараз 
давайте перейдемо до обговорення самої статті. 6. Усі присутні встали, щоб висловити 
свою подяку великій балерині. 7. Цей принтер несумісний з вашим комп’ютером. 8. 
Це може стати доречною темою для обговорення на нашому наступному семінарі. 9 .1 
тільки його багатий внутрішній світ допомагав йому вижити. 10. Він заядлий болільник 
і його зовсім не цікавлять усі ці розмови про шкоду сидіння перед телевізором. 11. Ми 
виявилися не готові до його мудрованої мови. 12. Кімната була заповнена людьми, шо 
мають відношення до цього голосного скандалу. 13. Це простий збіг, і тобі немає чого 
ревнувати. 14. Я люблю пити чай дуже гарячим. 15. Будинки в цьому районі досить 
старі, але саме цей будинок тебе не розчарує. 16. Схоже, вона почуває себе ніяково в 
цій компанії. 17. Це так схоже на неї: весь час вона всюди запізнюється! 18. Я хочу, щоб 
ви підстригли мене коротще. 19 Його головною метою завжди було знайти справжню 
роботу. 20. Чому ти виглядаєш таким нещасливим? Що тебе так засмутило? 21. Вони не 
чули нашого дзвінка, тому шо спали. 22. Він тримав двері відчиненими, поки всі діти 
не ввійшли в будинок. 23. Вона так заглиблена до власних справ, що не зважає ні на 
що навколо себе. 24. Мені сказав про це якийсь громадянин, що побажав залишитися 
невідомим. 25. Зараз дуже модно їсти багато продуктів сирими. 26. Я нічого не чув про 
нього багато років: не знаю, чи живий він, чи ні. 27. Ти повинен бути впевненішим у 
своїх силах, ти можеш зробити це. 28. Ти вільний або піти, або залишитися: у першо
му випадку ти -  боягуз, а у другому -  будеш утягнутий у екандал. 29. Зненацька перед 
нами з’явилося слабке світло. ЗО. Мене нудить від твоїх постійних скарг. З !.Він уже 
цілий місяць відсутній на заняттях, а це мені підозріло. 32. Тобі повинно бути сором
но за свою зухвалу поведінку. 33. Вона -  дружина свяшеника, і це дуже зручно для її
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благодійної діяльності. 34. Обраний президент офіційно заступить на посаду тільки за 
2 місяці. 35. Я б із задоволенням з ’їла що-небудь солодке. 36. Генеральний прокурор 
виявився неспроможним впоратися з цією проблемою. 37. Вона занадто перебірлива 
в їжі і воліє не їсти нічого в гарячому вигляді. 38. Єдина мета цієї статті -  ознайомити 
читачів з головними напрямками розвитку галузі. 39. Він був дуже відданий своєму 
старому кріслу і ніколи ні за що не проміняв би його на будь-яке інше. 40. Моя думка 
цілком збігається з твоєю.

’*Ех. 96. Make up sentences picking one word from each of the columns 
below

Age/Tem
perature

ColourMaterialValueSizeShapeOrigin

young
old
new
cold
hot
warm

blue
black
red
green
yellow
brown
pink

iron
plastic
wooden
cotton
metal

dirty
famous
brilliant
talented
beautiful
ugly

small
little
heavy
huge
light

square
triangular
round
circular
oval
T-shaped

rural
New York
German
English
domestic
urban

Model: It was an English square heavy iron black new bath 

Ex. 97. Translate

1. Це був великий білий високий будинок. 2. Біля воріт стояв старий англійський 
автомобіль. 3. Усі газети написали про цього молодого талановитого німецького дра
матурга. 4. На круглому маленькому столику з червоного дерева лежав незакінчений 
лист. 5. Молода чарівна француженка увійшла до кафе. 6. У неї не залишилося нічого, 
крім старого брудного вовняного плаття коричневого кольору. 7. Сад був оточений 
високим хитким дерев’яним парканом. 8. Він був молодим високим нью-йоркським 
поліцейським. 9. До будинку вела стара кам’яна напівзруйнована дорога. 10. Я давно 
мріяла купити невелике кругле дзеркало для ванної кімнати. 11. У старі добрі часи я 
навіть не доторкнувся б до такої їжі. 12. Одного теплого прекрасного весняного ранку 
ми вийшли з будинку. 13. Нарешті ця велика відома американська фірма збанкрутувала.
14. Величезний натовп розлючених вкладників вимагав повернути їм гроші. 15. Мою 
увагу привернув невеликий чорний японський магнітофон. 16. Це стародавня відома 
китайська легенда. 17. Ця велика нещаслива слабка домашня тварина викликала за
гальне співчуття. 18. Йому набридло сільське життя, сіре і нудне. 19. Зимовий холодний 
пронизливий вітер не міг зруйнувати теплу щиру атмосферу в кімнаті. 20. Сірі важкі 
дощові хмари затягли небо. 21. Холодна солона морська вода відразу ж освіжила мене.
22. Він хотів купити старий дешевий червоний американський автомобіль. 23. Таке 
легке рожеве шовкове плаття могло б прикрасити будь-яку дівчину. 24. Вони наші 
старі добрі друзі. 25. Молоді незалежні африканські держави набувають все більшого 
впливу у світовій політиці. 26. Довга розкішна атласна чорна сукня виявилася для нас

110



занадто дорогою. 27. Молодий недосвідчений хімік із Франції здивував увесь світ 
своїм відкриттям. 28. У неї дуже виразні великі карі мигдалеподібні очі. 29. В який 
раз він розповів свій улюблений відомий банальний жарт. ЗО. Ти випадково ніде не 
бачив мою нову вовняну в ’язану шапочку?

Ех. 98. Translate
1. Боюся, ця квартира не така зручна, як ваша. 2. Сьогодні так само тепло, як і 

вчора. 3. Вона не настільки гарна, як її сестра. 4. Цей його роман так само популярний, 
як і попередній. 5. У кімнаті так само спекотно, як і на вулиці. 6. Зараз у нього не така 
висока температура, як уранці. 7. Тема вашого дослідження така ж актуальна, як і мого. 
9. У нас не такий великий будинок, як у вас, але він так само затишний. 10. Чорний 
хліб не такий свіжий, як білий. 11. Цей килим такий же строкатий, як і наш. 12. Хоча 
це плаття не таке дороге, як моє, воно чудово носиться. 13. Ця вправа не така довга, 
як та, шо ми щойно зробили. 14. Ваш собака так само розпещений, як і ваша дитина.
15. Чому ви думаєте, що в нас так само мало грошей, як і в нього? 16. Його думка так 
само важлива для нас, як і ваша. 17. Я не впевнений, що в мене такий самий сучасний 
комп’ютер, як у вас. 18. Доміно не така стародавня гра, як щахи. 19. Ваше повідо
млення з історії Англії було так само цікавим, як і з історії Шотландії. 20. Ця лекція 
не видається мені такою нудної, як попередня.

’*Ех. 99.
Model: red -  redder -  the reddest; difficult -  more difficult -  the most difficult -  

less difficult, the least difficult.

New; small; famous; big; nice; beauti&l; old; comfortable; young; dark; tall; exotic; short; 
thin; thick; hot; expensive; cheap, interesting; noisy; popular; traditional; heavy; light; simple; 
slow; fast; hungry; pleasant; quiet; soft; strong; cloudy; frosty; late; wet; wonderful; bright; dry; 
humid; good; windy; happy; little; early; icy; many; clever; loud; bad; far; rainy; sunny; narrow.

*Ex. 100.
Model: man -  tall -  This man is taller

1. dress-new; 2. cupboard-old; 3. lawyer-famous; 4. room-small; 5. flat-big; 6. shirt- 
nice; 7. book-bad; 8. car-beautiful; 9. man-old; 10. woman-young; 11. house-dark; 12. lamp- 
bright; 13. restaurant-exotic; 14. pencil-short; 15. pen-long; 16. man-thin; 17. tree-thick; 
18. radiator-hot; 19. bottle-cold; 20. TV-set-expensive; 21. radio-cheap; 22. book-interesting; 
23. song-pleasant; 24. drink-unpleasant; 25. restaurant-quiet.

*Ex. 101. Make comparative statements using the cues given. Add an 
appropriate intensifier to it whether the difference is large or 
small.

Model: length: pen (7 centimeters) > pencil (2 centimeters) (long)
The pen is considerably longer than the pencil

1. degree of noise: downtown (10 degrees) > suburbs (2 degrees) (noisy); 2. degree 
o f softness: carpet > floor (soft); 3. winter: the Crimea > Norway (mild); 4. autumn: Cairo
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> London (dry); 5. autumn: London > Rome (wet); 6. winter: Norway > Spain (frosty); 
7. summer: London > Athens (cool); 8. summer: Cairo > Glasgow (hot); 9. spring: Italy > 
Scotland (cloudy); 10. climate: Ireland > Egypt (humid).

*Ex. 102. Make comparative statements using the cues given. Add an 
appropriate intensifier to it whether the difference is large or small

Model: length: pencil (2 centimeters) < pen (7 centimeters)
(short) —> The pen is considerably shorter than the pencil

1. autumn: Rome < London (wet); 2. de
gree of strength: tea < coffee (soft); 3. winter: 
Sweden < Morocco (mild); 4. autumn: London
< Istanbul (dry); 5. degree of noise: trolley-bus
< train (noisy); 6. winter: Germany < Siberia 
(frosty); 7. summer: Stockholm < San-Francisco 
(cool); 8. summer: Kyiv < Los Angeles (hot); 9. 
spring: Spain < Finland (cloudy); 10. climate: 
Israel < Estonia (humid).

*Ex. 103. Make comparative statements using the cues given. Add an 
appropriate intensifier to it whether the difference is large or small

Model: length: pen (7 centimeters) > pencil (2 centimeters) (long)
The pen is considerably longer than the pencil 

OR
length: pencil (2 centimeters) > pen (7 centimeters) (short)
The pen is considerably shorter than the pencil

1. degree o f sweetness: apples <  honey (sweet); 2. taste: lemon > grapefruit (sour); 
3. taste: pepper > onions (hot); 4. degree o f closeness: school < cinema (far); 5. degree of 
closeness: cinema > school (far); 6. quality: pizza > sandwiches (good); 7. quality: sand
wiches < pizza (good); 8. degree of closeness: fish < dolphins (clever); 9. degree of close
ness: dolphins > fish (clever); 10. degree of wideness: lane < highway (wide); 11. degree of 
wideness: highway > lane (wide).

Ex. 104. Translate

1. Цей фільм цікавіший за той. Власне, це найцікавіший фільм на цьому тиж
ні. 2. Цей телевізор дорожчий за той? -  Ні, не дорожчий. Він дешевший. Власне, це 
найдешевший телевізор у цьому магазині. 3. Ця вулиця найбільш гомінлива в місті?
-  Ні, вона спокійніша, за багато вулиць тут. Можливо, це найспокійніша вулиця в цьому 
кварталі. 4. Цього року весна холодніша, ніж минулого? -  Ні, вона тепліша. Можли
во, це найтепліша весна тут. 5. Літо цього року сухіше чи вологіше, ніж минулого?
-  Мені здається, клімат стає більш вологим, тому літо цього року вологіше. 6. У Ве
ликій Британії більше дошів, ніж в Україні, але менше, ніж в Індії. 7. Ці яблука кращі
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чи гірші за ті? -  Кращі. Це найкращі яблука в цьому магазині. 8. Цей магазин далі чи 
ближче до фабрики, ніж залізнична станція? -  Далі. Це найвіддаленіший магазин. Але 
ти маєщ відвезти вироби туди. -  Чому? -  Я мущу працювати на фабриці увесь день. 
9. Тут більш вітряно, ніж у нашому місті, чи не так? -  Так, власне, це найвітряніше 
місце в країні. 10. Вона найнешасніша жінка, чи не так? -  Можливо, але вона завжди 
намагаєтьея показати, шо вона найшасливіша.

Ех. 105. Translate

1. Ваша машина новіша за мою? -  Ні, вона старіша. Це найстаріша машина у 
місті. 2. Це найзнаменитіший фільм! -  Я так не вважаю, є багато більш знаменитих 
фільмів. 3. Ваша квартира більша чи менша за цю? -  Це найбільша квартира у бу
динку. 4. Ця сорочка краща, ніж та? -  Ні, гірша. 5. Це найкрасивіший автомобіль, 
чи не так? -  Я так не вважаю, автомобіль Джона красивіший. 6. Хто тут найстар
ший? -  Ця жінка, її чоловік молодший за неї на десять років. 7. Прихожа темніша 
за кухню, але вітальня світліша. Це найсвітліша кімната у квартирі. 8. Це найекзо- 
тичніший ресторан в цьому місці, чи не так? -  Ні, я знаю більш екзотичний ресторан. 
9. Ця вулиця довша чи коротша за Бридж Стріт? -  Бридж Стріт -  найдовша вулиця у 
місті. 10. Це дерево товстіше чи тонше за те? -  Це найтовстіше дерево у парку. 11. Ця 
батарея тепліша чи холодніша за ту? -  Тепліша. Це найтепліша батарея у будинку. 12. 
Цей телевізор дорожчий чи дешевший за той радіоприймач? -  Цей телевізор -  найдо
рожча річ у магазині. 13. Ця книга цікавіша за ту. Власне кажучи, це найцікавіша книга 
на цій полиці. 14. Ця пісня приємніша. Насправді, це найприємніша пісня сьогодні.
15. Цей ресторан більш гомінкий ніж той. Давайте підемо у спокійніше місце. 16. Це 
найм’якший килим у магазині. 17. Ця кава міцніша за чай. Це найміцніша кава тут.
18. Весна більш хмарна, а літо більш сонячне цього року. -  Так, і зима морозніша, 
а осінь більш дощова. 19. Цього року жовтень сухіший, а листопад вологіший, ніж 
торік. 20. Тут клімат вологіший. 21. Цей фільм кращий за той. 22. Місто розташоване 
далі від нашої ферми, а село -  ближче. 23. Наш собака розумніший, а курка -  дурніша. 
Насправді, курка -  найдурніша у дворі. 24. Ця ґрунтова дорога вужча, ніж дорога на 
станцію. Це найширша дорога тут.

Ех. 106. Translate

1. Що може бути кращим за чащку духмяного чаю? 2. Вважаю, це не най
краща з ваших ідей. 3. Сьогодні ця проблема здається набагато складнішою, ніж 
учора. 4. Якщо хочеш вилікуватися, вода повинна бути гарячішою. 5. Мені здаєть
ся, що це найхолодніща весна за останні десять років. 6. Чим простіща задача, тим 
менше часу потрібно для її вирішення. 7. Усі газети повідомили про найзухваліше 
пограбування в історії нашого міста. 8. Хто з нас вищий: ти чи я? 9. Вони були нам 
дуже корисні. 10. Цього року ми вивчаємо менше дисциплін, ніж у минулому, але 
складаємо більше іспитів. 11.1 це ти називаєш найщасливішим і найбезтурботнішим 
часом у твоєму житті? 12. Розумний дурень? Ніколи не чув нічого абсурднішого. 13. 
Що цікавіша книга, то важче від неї відірватися. 14. Наша екскурсія виявилася на
багато веселішою, ніж я очікував. 15. Не може бути, що ти стомився більше, ніж я.



16. Це найгрубіша помилка, яку ти тільки міг зробити. 17. Навіть якщо у мене менше 
друзів, ніж у тебе, вони надійніші та відданіші мені. 18. Думаю, ти будеш почувати 
себе зручніше у спортивному костюмі. 19. Не треба переживати; ніхто не може бути 
для мене привабливішим, ніж ти. 20. Кажуть, шо чим красивіша жінка, тим вона не- 
шасливіша. 21. Найшасливіша та дитина, яку розуміють її батьки. 22. Якщо ти хочеш 
більше встигати, ти повинен бути зібранішим. 23. Ситуація набагато серйозніша, ніж 
ти можеш собі уявити. 24. Ця ціна здається мені більш розумною, ніж початкова. 25. 
Мені б хотілося, щоб ти досяг набагато кращих успіхів, ніж я. 26. Яка вправа була для 
тебе найкориснішою? 27. Сподіваюся, що тепер ти будеш витрачати менше часу на 
дорогу. 28. Ного останній роман широко висвітлюється у пресі. 29. Немає у світі нічого 
гіршого за зраду. ЗО. Наступні його інструкції звучали ще дивніше. 31. Він на 5 років 
старший за мене, але виглядає значно молодшим. 32. Для того, щоб стати вчителем, 
потрібно мати терпіння у два рази більше, ніж у мене. 33. Будинок, який ми шукали, 
виявився найбільш віддаленим. 34. Де розташоване найближче поштове відділення? 
35. Ніхто не буде сперечатися, що найзручніший вид транспорту -  це метро. 36. Хоча 
ми однолітки, він любить повчати мене, немов він вдвічі старший за мене. 37. Най
кращий спосіб вивчити іноземну мову -  це поїхати до країни, мова якої вивчається. 
38. Що більше ти працюєш, то більше часу треба проводити на свіжому повітрі. 39. 
Делегація задоволена шонайтеплішим прийомом. 40. На жаль, навіть найсучасніша 
техніка може зламатися. 41. Тільки найстараннішому студенту під силу впоратися з 
усіма завданнями. 42. Я заплатив за цю книгу вдвічі менше, ніж за словник. 43. Це 
найменш доступне з усіх запропонованих місць.

*Ex. 107. Compare the airports below

Model: There are fewer passengers at San Francisco Airport than at Atlanta, 
Chicago, Dallas, Los Angeles and JFK, but there are more passen
gers here than at the remaining aiфorts.

Getting to 
town ($)

M eals ($) 
(minimum)

On-time 
flights (%)

Lost bagga؛ 
risk (%)o f  pain

Passengers
(m illions)

AIRPORT

Taxi -  24 
Van -  11

1429,2SA N FRANSISCO

Taxi -  15 
Tube -  1

3,404,043,3ATLANTA

Taxi - 1 0  
Tube -  0,75

?,9522,2BOSTON
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Taxi -1  
Van - :

?,9555,3CHICAGO

Taxi -  23 
V a n - 10

7,004,047,7DALLAS

Taxi -  25 
Van -  12

2,954,845LOS ANGELOS

Taxi -  20 
Van -  10

56,504,825,8DENVER

Taxi -  30 
Bus -  9,50

5,005,729,4JFK -  NEW YORK

Taxi -  25 
Bus -  7,50

12,5065LA G U A R D IA - 
NEW YORK

4. ADVERBS

*Ex. 108. Make sentences according to the model
Model: comes, she, late, seldom, home -  She seldom comes home late.
1. Early, get. I, up, always. 2. Usually, Mary, before, cannot, bed, to, go, midnight.

3. Always, at, me, shyly, looks, he. 4. Has, lately, windy, been, it, rather. 5. Met, him, have, 
recently, chance, by. 6. Summer, here, it, in, rains, often, in, usually. 7. Him, ever, you, met, 
before, have, here? 8. Ready, yet, she, not, is. 9. Can, he, ever, stay, hardly, alone. 10. Quite, 
they, just, come, unexpectedly, have, 11. You. well, nowadays, be, job, educated, should, 
get, good, to, a. 12. Speaking, today, is, worse, usual, he, than. 13.1, better, hear, you, can, 
now. 14. Present, they, far, at, live, very. 15. Louder, please, could, speak, you? 16. Home, at, 
rarely, am, six. I, before. 17. Ago, went, not, abroad, she, long. 18. Somehow, must, help. I, 
get. 19. We, downstairs, dinner, always, have. 20. Twice, have. I, spoken, it, already, about. 
21. Will, here. I, forever, stay. 22. Hard, is, outside, it, raining. 2.3. Faster, please, louder, 
read, and. 24. Party, she, at, perfectly, the, danced. 25. Also, they, in, now, are.

*Ex. 109. Form adverbs from adjectives (give two variants where possible)
1. near; 2. cheap; 3. shy: 4. hard; 5. nice; 6. fast; 7. quick; 8. good; 9. bright; 10. 

late; 11. correct; 12. high; 13. bad; 14. lovely; 15. deep; 16. slow; 17. beautiful; 18. wide;
19.happy; 20. angry; 21. fluent; 22. straight; 23. close.

*Ex. 110. Choose the right word
1. The cake smells (delicious, deliciously). 2. She spoke (high, highly) of him, 3. 

You treated him (bad, badly). 4. She seldom wakes up (late, lately). 5. The plane was (high, 
highly) in the sky. 6. Mary’s been working very (hard, hardly) (late, lately). 7. Your sister 
looks (wonderful, wonderfully) today. 8 .1 was (deep, deeply) touched. 9. The cloth feels (soft, 
softly). 10. She looked at me (elose, closely). 11. Do you feel (bad, badly) today? 12. She 
entered the room (quiet, quietly). 13. The cat smelled the meat (suspicious, suspiciously).
14. It could (hard, hardly) be heard. 15. Thanks, 1 am (good, well) now. 15. I’m afraid to 
dive (deep, deeply). 16. The stew tastes (perfect, perfectly). 17. He is (serious, seriously) 
wounded. 18. It was very (kind, kindly) o f him. 19. It’s raining (hard, hardly) today. 20. It’s
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(near, nearly) midnight. 21. He tasted the dish (careful, carefully). 22 .1 live (near, nearly) my 
school. 23.1 know her quite (good, well). 24. He was feeling his way (cautious, cautiously). 
25. Mother looked at me (sad, sadly).

*Ex. 111. Form the comparative and the superlative degrees of the 
following adverbs

1. early; 2. deeply; 3. fast; 4. soon, 5. badly; 6. seriously; 7. differently; 8. hard; 9. far; 
10, quickly; 13. often; 12. widely; 13. late; 14. cheaply; 15. luckily; 16; coldly, 17. heavily;
18. warmly; 19. much; 20. cleverly; 21. near; 22. sadly; 23. frequently; 24. closely; 25. hastily.

Ex. 112. Give the correct form of the adverb in brackets
1. His new car runs much (fast) than mine. 2 .1 liked 

the red dress (well) of all. 3. Which of you lives (far) 
from the school? 4. My sister comes to see our mother 
as (frequently) as I do. 5. You’ll understand it (soon) 
or (late). 6. Working with children, you should speak 
(slowly). 7. She wrote the last test not so (badly) as the 
rest. 8. During the examination session students have to 
work (hard) than during the term. 9. Tomorrow I’ll have 
to get up (early) than usual. 10.The (soon) you go to see 
a doctor the (well). 11.1 think, you should try to speak a 
bit (loudly). 12. You could have met them (warmly). 13. 

She always smiled (happily) of all. 14. Listening to his story, she was getting (sadly) and
(sadly). 15. If you want to earn (much), you should work (thoroughly). 16. Who can tell the 
story (amusingly) than you? 17. Today the wind is blowing (hard) than yesterday. 18.1 know 
how to do this work (easily). 19. She came up (close) to hear the conversation (well). 20. 
You should act (cleverly) if you want to teach him a lesson. 21. She speaks German (badly) 
of all the students o f our group. 22. At our phonetics lessons we try to speak (distinctly). 23. 
She reads much (much) than you do. 24. He knows several languages, but speaks Freneh 
(well) o f all. 25. My husband usually comes home (late) than I.

Ex. 113. Translate
1. Вона повільно встала та мовчки вийшла з кабінету. 2. Господиня тепло вітала

гостей на ґанку. 3. Незважаючи на мої зауваження, діти почали кричати ще голосні
ше. 4. Якшо ластівки літають високо, це означає, що дощу не буде. 5. Вона квапливо 
еховала щось за спину. 6. Ти досить добре відповів на це запитання. 7. Вона підійшла 
ближче, щоб роздивитися картину уважніше. 8. Тобі слід говорити чіткіше, якшо хо
чеш, щоб тебе розуміли. 9. Коли вона бреще, вона завжди нервово хихикає. 10. Його 
останній роман широко відомий. 11. Вона виглядала жахливо нещасливою. 12. Якщо 
ти добре себе почуваєш, ми можемо погуляти трішки довше. 13. Цей соус гірчить.
14. Я боялася, що діти недостатньо тепло одягнені. 15. Зараз надто пізно куди-небудь 
іти. 16. Якщо ти хочеш більше встигати, потрібно раніше ветавати та пізніше лягати 
спати. 17. Ти вчинив мудро, що зробив це таємно. 18. Сьогодні сонце світить яскра- 
віще, ніж учора. 19. Вона обережно скуштувала суп, ніби боялася отруїтися. 20. Він
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говорив так плутано, що я ледь його розуміла. 21. Він завжди зникав так само неспо
дівано, як і з’являвся. 22. Ти встигнещ на потяг, якщо вийдеш негайно. 23. Ти могла 
б витрачати гроші економніше. 24. Він із готовністю погодився на нашу пропозицію. 
25.Я з радістю відповім на ваш лист.

Ех. 114. Translate
1. З кожним днем він поводився все гірше і гірше. 2. Ти вчиниш розумніше, якшо 

не почнеш сперечатися з ним. 3. Кішка ретельно обнюхала їжу, перш ніж торкнулася 
її. 4. Вже майже полудень, а його ще немає. 5. Коли б вона не прийшла, вона завжди 
вигляділа хворою та нешасною. 6. Якшо ми будемо частіше зустрічатися, то ми краще 
взнаємо один одного. 7. Ця троянда пахне чудово. 8. Я не зовсім впевнений у тому, що 
він пішов відразу додому. 9. Ніхто з нас не працює методичніше, ніж він. 10. Останнім 
часом моя машина ламається частіше. 11. Продавець мило посміхалася всім покупцям.
12. Я думаю, що їй приблизно тридцять років. 13. Зараз він працює над проблемою, 
на якій я погано знаюся. 14. Між іншим, вона виїхала з нашого міста назавжди. 15. 
Навпаки, вона сказала це ще грубіше. 16. Час від часу я замовляю квитки заздалегідь.
17. Вона рішуче відмовилася відповідати. 18. Увімкни радіо голосніше, будь ласка.
19. Зараз я почуваю себе аніскільки не краще. 20. Після уколу хворому стало легше 
дихати. 21. Певно, вона прийде пізніше за всіх. 22. Я просто не знаю, як дістатися 
туди швидше. 23. Вона розповідає цю історію дуже кумедно. 24. Він запізнювався, і 
тому їв дуже швидко. 25. Я повинен усе як слід обміркувати.

Ех. 115. Translate

1. Він практично ніколи не говорить зі мною про свої плани. 2. Ймовірно, ця 
бібліотека розташована найдалі від центру. 3. Давайте піднімемося трішки више. 4. Ро
довище нафти знаходилося глибоко під землею. 5. Про його роботу завжди схвально 
висловлюються. 6. Ця газета виходить щотижня. 7. Вертоліт летів дуже низько. 8. Вона 
розмовляла зі мною ще менш ввічливо, ніж ти. 9. Всюди росли польові квіти. 10. Це 
відкриття було зроблено ше у 1947 році. 11. Я давно працюю над цією статтею, але 
ще не закінчив її. 12. Я недавно живу в цьому будинку. 13. Зараз я навчилася швидше 
готувати цю страву. 14. Хто міг би захистити тебе більш хоробро? 15. Ми домовилися 
зустрітися рівно о шостій. 16. У той день вона розмовляла зі мною суворіше, ніж за
вжди. 17. Поступово він почав говорити все впевненіше. 18. Він описав будівлю так 
точно, що я відразу її знайщов. 19. На щастя, тоді ніхто не постраждав. 20. їй було 
сумно, тому що вона погано відповіла на іспиті. 21. Він відповідав неправильно, але 
голосно і впевнено. 22. Тепер він почуває себе не так бадьоро, як раніше. 23. Вона 
вийшла на сцену граціозніше за всіх. 24. Він ніяково вклонився та почервонів. 25. За
вжди приємно, коли про тебе добре говорять.

Ех. 116. Translate
1. Я знаю, що вона виконає роботу старанніше за тебе. 2. Сьогодні ти прийшов 

набагато пізніше, ніж учора. 3. Ми майже ніколи не зустрічалися раніше. 4. Нарешті 
вона набралася хоробрості і почала говорити голосніше. 5. Мені краще знати, що тобі 
робити. 6. Погода змінилася так швидко, що ми не встигли до цього приготуватися.
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7. Іноді ти вимовляєш цей звук неправильно. 8. Що це так смачно пахне? 9. Я ніколи 
не зустрічав людину, яка б говорила швидше за тебе. 10. Вона уважно подивилася на 
мене і відвернулася. 11. На метро ти дістанешся університету ще швидше. 12. Я бачив, 
шо вона слухає мене уважніше за інших. 13. Приходь скоріше, я страшенно скучила. 
14. Вона почувала себе так погано, шо ми відразу викликали швидку допомогу. 15. Ві
зьми парасольку, іде сильний дощ. 16. Його теорія широко обговорювалася у наукових 
колах. 17. На жаль, я ніколи не можу застати його вдома. 18. На всі мої питання вона 
відповідала достатньо прохолодно. 19. Дуже навантажена машина застрягла у багнюці.
20. Я знаю про це не гірше за тебе. 21. Я рідко ходжу з ним пішки, тому шо він ходить 
значно швидше, і я весь час біжу позаду. 22. їй майже п ’ятдесят, але виглядає вона на 
диво молодо. 23. На щастя, я майже ніколи не запізнююся. 24. Він майже ніколи не 
буває ввечері вдома. 25. Я заздрю людям, які розмовляють англійською швидше за мене.

Ех. 117. Translate
1. Як завжди, вона прийшла раніше за всіх. 2. Цю роботу потрібно робити ще 

швидше. 3. Я був глибоко зворушений його співчуттям. 4. Зараз ми бачимося дуже 
рідко. 5. Як би там не було, але вона успішно справилася із завданням. 6. Вони жили 
довго і щасливо. 7. Я приготувала цю страву вперше зовсім недавно. 8. Він розмовляє 
ще повільніше, ніж пише. 9. Хто пробіг цю дистанцію швидше за всіх? 10. Останнім 
часом я почуваю себе страшенно втомленою. 11. Вона часто пише диктанти краще за 
всіх у групі. 12. Якщо ти хочеш догнати групу, ти повинен працювати наполегливіше. 
13. Вони прийшли значно раніше, ніж ми їх чекали. 14. Я зовсім його не розумію.
15. Вона поставилася до моїх слів так серйозно, як до всього, пов’язаного з її роботою. 
16 Вона широко посміхнулася, коли він з’явився. 17. Хоча вони й були близнюками, 
вони завжди одягалися по-різному. 18. Рішення слід прийняти якнайскоріше. 19. Мама 
завжди встає раніше за всіх. 20. Вона ще спить, тому що пізно лягла вчора. 21. Вона 
заходить значно частіше, ніж ти. 22. Цей магазин розташований далі, але товари в 
ньому кращі. 23. Я знаю, де можна придбати такий телевізор дешевше. 24. Я знаю його 
досить добре, але не так добре, як ти. 25. Зараз я бачу його постать чіткіше.

5. PRONOUNS

*Ex. 118. Proceed to the model
Model: give/ book/1 / he —+ Don’t give me the book. I have one.

Give the book to him.

1. read/ article/ we/ they; 2. send/ letter/ she/ he;
3 .bring/ picture/ I / she; 4. boil/ milk/ she/ I; 5. buy/ hat/ 
1/ she; 6. cook/ fish/ he/ we; 7. copy/ figures/ he/ she; 8. in
troduce/ girl/ they/ he; 9. lend/ car/ he/1; 10. o ffe r/jo b /1/ 
she; 11. order/ m edicine/1/ he; 12. give/ coffee/ she/ they; 
13.present/ watch/ he/ she; 14. recommend/ film/ we/ they;
15. save/ file /1/ she; 16. sell/ bicycle/ they/1; 17. show/ no
tice/ !/ they; 18. supply/ food/ we/ they; 19. teach/ English/ 
1/ they; 20. wrap/ parcel/ she/ he.
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his.
A: Is this your book?
B: No, it’s not mine, it’s

*Ex. 119. Model: book /1/ he -

1. chair/ he/ you; 2. house/ they/ we; 3. suitcase/ she/1; 4. dog/1/ he; 5. children/ they/ 
we; 6. flowers/ we/ she; 7. ticket/ they/1; 8. translation/1/ he; 9. wife/ he/1; 10. garden/ they/ 
we; 11. school/ she/ he; 12. grandparents/ !/ she; 13. bus/ they/ we; 14. gloves/ she/1; 15. 
money/ we/ she; 16. boat/ he/ she; 17. instruments/ they/1; 18. room /1/ he; 19. copybook/ 
you/he; 20. car/he/she; 21. textbook/they/we; 22. folder/you/she/; 23. dog/he/she; 24. wallet/ 
you/somebody else; 25 cassette/we/they.

Ex. 120. Translate
1. He давайте йому книгу, він вже має. Дайте книгу мені. 2. Ця книга не моя. 

Дайте мені мою книгу. -  А це чия? -  Не знаю. Мабуть, Джона. 3. Це ваш автомобіль? 
Приберіть його з дороги. -  Ні, ця машина не моя. -  А чия? -  Це його машина. 4. Чий це 
журнал, ваш? -  Ні, не мій. -  Може, вашого приятеля? -Н і, і не мого приятеля також. 
Я думаю, це ось їхній журнал. 5. Джейн ваша подруга? -  Ні, на жаль, не моя. Вона 
подруга Джона. 6. Це його рідне місто, і ваше також, чи не так? -  Ні, це не моє місто, 
та й не його також. 7. Це ваш клас, чи не так? -  Ні, це не наш клас, і не ваш також. Це 
взагалі не клас, а зала для засідань. 8. Ця кімната моя, а та -  ваша. А чия третя кімна
та? -  Це її кімната. 9. Це ваш новий інженер? -  Не наш, а ваш. 10. Це ваш новий дім?
-  На жаль, не мій. Це дім Джона. 11. Це його шарф? -  Ні, не його, і не мій також. Це 
шарф когось іншого. 12. Ваш фотоапарат працює? -  Ні, мій поламаний і його також. 
Давайте візьмемо фотоапарат Лінди. 13. Це її марки? -  Ні, вона не збирає марки. Це 
її брата. -  А де ваші? 14. Це його оповідання? -  Ні, він зовсім не пише. Ці оповідання 
її. 15. Як ви думаєте, це були їхні слова?-Н е знаю, я нічого не чув. 16. Ці місця наші?
-  Зараз подивлюся у квитках... Ні, це не наші місця. 17. Це її олівці? -  Так, її. -  Дайте 
мені один олівець, будь ласка. 18. Ваша школа в центрі? -  Ні, в центрі її школа, а моя
-  недалеко звідси. 19. Результати показали, що наша пропозиція була правильнішою 
за їхню. 20. Найкраша відповідь -  ваша, хоча мені сподобалась і її версія. 21. Де мій 
зошит? -  Я не знаю, мені б спочатку свій знайти. 22. Ти живеш далеко від Мері? -  Ні, 
мій будинок розташований поряд з її. 23. Вчора я ходила до лікаря, шоб запломбувати 
зуби. -  А коли ж я піду запломбовувати свої? 24. Я бачила твою дитину, а ти ще не 
бачила мою. Приходь до мене ввечері. 25. Спочатку він не міг зрозуміти, де він зна
ходиться, бо потрапив до кімнати приятеля замість своєї.

*Ex. 121. Open the brackets
Model: I’m not going to help (you) ^  I ’m not going to help you 

You must do it (you) You must do it yourself

1. It’s not going to help (we). We must repair our car 
(we). 2. I’m not going to help (he). He must do the painting 
(he). 3. I ’m not going to give (they) a hand. They can do it 
(they). 4. I’m not going to help the two of (you). You must 
write the whole book (you). 5.Tm not going to help (she). 
She must do the decorations (she). 6. They are not going to 
help (she). She must clean it (she). 7. I’m not going to help 
(he) cooking. He must do it (he). 8. They are not going to help
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(we). We must change the engine (we). 9. I’m not going to help (she). She must make the 
cake (she). 10. He’s not going to write this letter for (they). They must do it (they). 11. They 
are not going to help (he). He must build the house (he). 12. I’m not going to tell (you) about 
it. You must understand it (you). 13.1 ‘m not going to buy (they) new books. They must do it 
(they). 14. They aren’t going to read (we) this article We must do it (we). 15. She’s not going 
to explain this situation to (he). He must find everything out (he). 16. He’s not going to bring 
the three of (you) this box. You must take it (you). 17. I ’m not going to translate it for (you). 
You must translate it (you). 18. We aren’t going to water the flowers for (he). He must water 
them (he). 19. She’s not going to help (you). You must wash your clothes (you). 20. They 
aren’t going to show anything to (we). We must think for (we).

Ex. 122. Translate

1. Візьми мій калькулятор, він кращий. 2. Де фрукти? -  Вони в кошику на бал
коні. 3. Матиме неприємності, якщо ви всім скажете про це. 4. Все це трапилося не 
через нашу помилку, а через мого колегу. 5. Будьте обережні, ви можете вдаритися, 
якшо не нахилитеся. 6. Після всього, що трапилося, ми не могли вірити жодному 
його слову. 7. Я віддаю перевагу Франції через її більш сухий клімат, а не Англії. 8. 
Годинник зупинився. Напевно, з ним щось трапилося. 9. На борту пароплава я зустрів 
свого старого приятеля. Він був також прятелем мого брата. 10. Спробуй спагеті. Мені 
здається, вони ще не зварилися. 11. їжте більше моркви. Вона дуже корисна через 
великий вміст каротину. 12. Я не можу зараз їздити на своїй машині, у неї несправний 
двигун. 13. Ми відрекомендувалися працівниками місцевої газети. 14. Дівчина тихо 
наспівувала, не помічаючи нічого навколо. 15. Я не можу позбавитися застуди. Вона 
мені настогидла. 16. Не голіться у темряві, поріжетеся. 17. Поводьтеся як слід. На вас 
дивляться. 18. Як він себе почуває? Сподіваюся, уже одужав. 19. Ми самі поговоримо 
з нею, не хвилюйтеся. 20. Вони надто багато про себе думають, забуваючи при цьому 
про інших. 21. Чиї це фотографії? -  Мої. 22. Не чіпай праску. Вона гаряча. Ти можеш 
обпектися. 23. Додати солі в рибу? -  Так, вона не солона. 24. Візьміть себе в руки. Ви 
поводитеся, як дитина. 25. Це ваша сумка, але де ж моя?

Ех. 123. Translate

1. Чиї це журнали? -  Мої. 2. Вони здивовано подивилися один на одного, не 
розуміючи, що відбувається. 3. Що вона могла вам сказати про це, коли сама нічого не 
знала. 4. Усі бажаючі відвідати музей повинні підійти до мене та записатися заздалегідь.
5. Хоча вони жили в одному районі і навіть на одній вулиці, але рідко зустрічалися. 6. 
Це були найкращі троянди, які я коли-небудь бачила в житті. 7. Я пам’ятаю твій роз
клад, але який конкретно день тобі підходить? 8. Вони не розуміли один одного через 
мовний бар’єр. 9. Хто з вас допоможе мені розібратися у всьому цьому? 10. То були 
найщасливіші дні в житті. 11. Усі були глибоко вражені тим, що він повідомив. 12. Мій 
друг показав мені картини, які він недавно написав. Вони всі присвячені рідному місту. 
13. Подивіться, хто це? -  Це один із наших студентів. -  Я його десь бачив. Звичайно, 
я його знаю. 14. На мить їхні очі зустрілися, і вони зрозуміли один одного. 15. Коли 
вони разом, вони завжди сміються. 16. Людина, про яку він казав, -  батько мого при
ятеля, який еміфував до США. 17. За якою ціною ви запропонували цей товар? 18. Слід
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взяти до уваги, що питання дуже складне. 19. Вони побачили багато дерев, листя яких 
були зовсім жовті. 20. Вона відмовилася йому допомогти, що мене дуже здивувало. 21. 
Дякую, сідайте на своє місце і продовжуйте роботу. 22. Які книги ви купили? -  А які 
ви замовляли? 23. Я отримав усю інформацію, що ви мені надіслали. Хоча вона дуже 
цікава, проте це не все, що мені потрібно. 24. Це найцікавіша книга, яку я будь-коли 
читав. 25. Джейн і Джон обійнялися. Вони давно не бачилися.

Ех. 124. Translate

1. Якшо ви знайдете що-небудь цікаве в цьому журналі, пришліть мені його, 
будь-ласка. 2. Будь-хто може зрозуміти це. 3. Якщо у вас є якісь питання, викладіть 
їх у письмовому вигляді, а я відповім на них наступного разу. 4. Він розповів нам 
кілька анекдотів. 5. Коли я повернувся, нікого не було вдома. 6. Кажуть, любов сліпа. 
?.Давайте зустрінемося в якийсь інший день. У середу в мене зовсім не буде часу.
8. У тебе нещасливий вигляд, щось трапилося? 9. Хіба у тебе немає друзів у Лондоні? 
Мені здається, ти колись казав про них. 10. Приходьте до нас на вечерю, якщо у вас 
немає справ увечері. 11. У цьому будинку хтось живе? Схоже, тут кілька років ніхто 
не відчиняв двері. 12. Мені не потрібні гроші. В мене є друзі, які мені допоможуть.
13. Кажуть, що погода зміниться на краще. 14. Чи можу я вам якось допомогти? -  Ні, 
дякую. Мені ніхто вже нічим не допоможе. 15. По радіо передавали, що до міста при
їжджає важлива делегація, яка пробуде тут кілька днів. 16. Я бачу якусь апетитну страву 
на столі. Давай скуштуємо. 17. На мою думку, я вже це бачив у якомусь фільмі. -  Не 
думаю, жодного фільму на цю тему раніше не було. 18. Чи є якась різниця між ними? 
-  Я не бачу жодної, і вважаю, що її немає. 19. Ніхто мені нічого не каже. Може ви 
мені щось скажете? 20. Я надто мало про це знаю, щоб висловити якусь певну думку.
21. Якщо у вас є щось проти, скажіть мені про це відверто. 22. Було щось знайоме в 
її голосі, погляді та зовнішності, але я не міг зрозуміти, що саме. 23. Ми хотіли взяти 
таксі, але поблизу не було жодного. Ми були вимушені чекати якийсь час. 24. Чому тут 
стільки людей? Щось трапилося? 25. Хочете ще морозива? -  Ні, дякую, більше не хочу.

Ех. 125. Translate

1. Не торкайся кактуса. Він колючий. 2. Вчора відкрили нову лінію метро. Її до
вжина -  близько десяти кілометрів. 3. Вона -  великий шанувальник його таланту. 4. Хоча 
цей автомобіль не новий, мотор у нього достатньо потужний. 5. Я був на сьомому небі 
від радощів, коли почув цю новину. 6. Опинившись віч-на-віч з небезпекою, він не роз
губився. 7. Я приніс вам важливі новини. Це найостанніша інформація. 8. Хтось зазирнув 
у клас. Виявилося, що це наш новий викладач. 9. Коли я вперше його побачив, це був 
зовсім молодий і красивий чоловік. 10. Куди ви поклали гроші? -  Вони десь на полиці, 
у гаманці. Якщо їх там немає, тоді вони у сумці. 11. Навряд чи є щось таке, чого він не 
бачив. Його нічим не здивуєш. Хіба що у тебе є щось особливе. 12. На мою думку, у 
брошурі є деякі друкарські помилки. -  Я поки що нічого не помітив. 13. Кожної хвили
ни вона схоплювалася і дивилася у книгу. 14. Ми очікуємо його приходу з хвилини на 
хвилину. 15. У будинку є дві вільні спальні. Можете займати будь-яку. Одна -  на першо
му поверсі, інша -  на другому. 16. У кожному кінці коридору були двері. 17. Він знає
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обидві мови, але жодної як слід, хоча у разі необхідності може висловитися будь-якою 
з них. 18. Щоб хоч якось скоротити відстань, довелося йти через поле -  іншої дороги 
не було. 19. Коли побачиш інших, нагадай їм про нашу домовленість. 20. Усі ми робимо 
помилки, особливо поки вчимося. 21. Очевидно, він вигадав цю історію з початку до 
кінця. 22. Це все, що я хотів сказати. Якщо є якісь питання, я готовий відповісти на всі.
23. Не знаю, що й запропонувати в такій ситуації, хоча завжди можна знайти вихід. 24. 
Кожний студент повинен знати, як користуватися словником та додатковою літературою. 
25. Вода в обох глечиках холодна, але кип’ячена. Можете взяти з будь-якого. 26. Все 
молоко свіже, я його щойно купив. Можете пити з будь-якої пляшки. 27. Ви будете за
раз займатися історією чи літературою? -  Займусь потроху і тим, і іншим. 28. Уся книга 
була розірвана та розмальована. 29. Усі стіни були обвішані картинами, старовинною 
зброєю та іншими мистецькими виробами. ЗО. У мене було три скриньки. Одна з них 
розбилася, а вона мені була дорожче за будь-яку з тих, що залишилися.

Ех. 126. Тгапзіаіе

І.На столі було багато овочів та інших 
смачних страв. Вони були у вишуканих вазах.
2. Візьміть чий завгодно конспект і продивіться 
лекції, які ви пропустили. 3. Хіба не було іншого 
виходу? -  Абсолютно жодного. 4. Ви пам’ятаєте 
її? Яка це була весела дівчина! 5. Це були най- 
добріші люди, яких я коли-небудь бачив. 6. Я 
надто втомилася зараз, щоб займатися чимось 

і. Який це був чудовий час! Я буду пам’ятатисерйозним. 7. Хто там? -  Відчиніть, це ؛ 
про нього все своє життя. 9. Наш будинок розташований у більш гарному місці, аніж 
їхній. 10. Сідайте, будь-ласка, і почувайтеся, як вдома. 11. Вона так пишається собою, 
що не помічає власних недоліків. 12. Що ти збираєшся робити влітку? У тебе є якісь 
плани? -  Точно не знаю. Мабуть, поїду куди-небудь. 13. Не бачу нічого підходящого 
для себе на вітрині. Не могли б ви показати мені щоеь іще? -  На жаль, зараз більше 
нічого не можу вам запропонувати. Завітайте у будь-який день наступного тижня. 14. 
Я бачу чийсь мокрий плащ у шафі. Хтось прийшов? 15. Троє з них не змогли прийти, 
але у кожного була поважна причина. 16. У музеї вони оглядали кожний експонат з 
великою зацікавленістю. 17. У цьому магазині великий вибір взуття маленьких роз
мірів. Мабуть, це спеціалізований магазин. 18. Яку мені взяти книгу? Я не читав ані 
тієї, ані іншої. -  Візьміть будь-яку. Обидві цікаві. 19. Мені подобаються обидва сорти 
яблук. Я, мабуть, візьму трохи того і трохи іншого. 20. Вони були схожі, мов дві краплі 
води, тільки один був трохи вищим за іншого. 21. У кімнату увійшли двоє. Одного я 
ніколи не бачив, хода іншого здалася мені знайомою. 22. Вона попросила ще порцію 
салату. Він був дуже смачний. 23. Коли всіх побачиш, скажи, що ми зустрічаємося о 
сьомій вечора. 24. Ще не весь сніг розтанув. 25. Як завжди, було сказано багато, але 
зроблено мало. 26. Іенує тільки один спосіб зробити це, і тільки ти один знаєш про 
нього. 27. Не можна нехтувати правилами, іноді вони важливі. 28. Ніхто не знає, що 
робити у такій ситуації, усе трапилося надто несподівано. 29. Мої лижі будуть надто 
малі для тебе. Краще візьми його лижі. ЗО. Я запросив усіх, але ніхто не прийшов.
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Ex. 127. Translate

1. Обидва будинки були побудовані в однаковому стилі, але кожний мав свої 
особливості. 2. Ви не проти, якщо я приїду ще раз? 3. Я вважаю, що всі інші питання 
мають другорядне значення порівняно з цим. 4. В основному, мій погляд на проблему 
співпадає з вашим. 5. Уся відстань, шо була пройдена за цей день, склала тридцять 
два кілометри. 6. Важко забути її обличчя. 7. Ось ше один примірник того видання. 
8. Хто з вас допоможе мені розібратися у ньому всьому? 9. Ми всі йдемо на роботу о 
дев’ятій ранку кожного дня. Якщо ви хочете застати когось із нас вдома, приходьте в 
будь-який час після п ’ятої чи пізніше. 10. Оскільки я сидів близько до лектора, я міг 
спостерігати кожну зміну виразу його обличчя. 11. Візьміть будь-яку книгу в оригіналі 
та випишіть кілька прикладів кожного правила. 12. Багато хто із студентів зробив цю 
помилку. 13. Ця програма набагато цікавіша за попередню. 14. Він їв одне яблуко за 
іншим. 15. Чому ви так кричите? Ви погано чуєте один одного? 16. Це були мої най- 
шасливіші дні. 17. Усіх порадувало те, шо я їм повідомив. 18. Який із двох фільмів 
ти хочеш подивитися? Я не бачив жодного з них. 18. Можна я візьму цей? Я принесу 
його за тиждень, а потім візьму інший. 19. Який стіл мій? -  Той, який ближче до тебе.
20. Кожного дня він приходить сюди і кожного разу ставить одні й ті самі запитання.
21. Я не бачу перцю в салаті. Чому ти не нарізала трішки? -  У мене не було часу 
сходити на ринок та купити його. 22. Він стояв і дивився на людину, яку не знав, і 
якої раніше ніколи не бачив. 23. На ювілей мені подарували нового годинника. Він 
краший та елегантніший за мій старий. 24. Що це? -  Це кіт, який приходить сюди 
кожного вечора. 25. Із ким це ти вчора розмовляв на зупинці? -  Зі своїм знайомим. 
26. Ти можеш цілковито йому довіряти. Він ніколи нікому нічого не розповість. 27. Я 
чув, шо в тебе народилася дитина. Ну й хто це, хлопчик чи дівчинка? 28. Австралія 
-  один з п ’яти континентів, але вона набагато менше, ніж реш та чотири. 29. Як звати 
твою собаку? -  Її звати Джим. ЗО. Як можна давати обіцянку, коли ти не впевнений, 
що можеш виконати ІТ?

6. QUANTITY 

Numerals 

*Ex. 128. Read tbe following

1812; 2432; 3546; 2938; 9765; 1234; 1357; 2468; 4261; 7319; 10,001; 200,238; 
381,627; 1,079; 345,272; 999,998; 32,601; 2,075; 1,216; $ 100.00; $ 20.07; $ 236.92; $ 345. 
01; $ 18. 08; $ 14. 67; $ 99. 99; $ 45. 26; $ 104. 28; $ 22,038. 06; $ 28,936. 75; $ 100,094. 
25; $ 1 ,2 3 6 .3 8 ; $ 2,998. 75; $ 989,998. 95; 304- 0017; 221-0506; 375-^004; 455-03-02; 
667-0530; 601-3006; 7,25; 15,5; 23,25; 13,75; 16,5: 37,25; 42,75; 45,5; 52,25; 58,75, 1/4; 
6/7; 8/32; 2/3; 3/4-5/7; 9/12; 6/18; 7/8; 8/10;9/!3; 14/20; 15/25.
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*Ex.129. Proceed to the model
Model A: My room  number is two

B: No, yours is the second room on the right

1. my seat num ber is seventeen; 2. my number 
on the list is twenty; 3. the number o f my carriage is 
thirteen; 4. m y classroom number is nine; 5. I ’m reading 
page number five; 6. the number o f  the line is four; 7. my 
queue num ber is six; 8. the number o f  the book from the 
library is thirty-eight; 9. the number o f the set is two; 
10. the num ber o f  the song is fourteen; 11. my sentence 
number is fifty-four; 12. this box number is eighty-three;
13. my apartment number is six; 14. my table number 
is five; 15.my flight num ber is four; 16.my question 
num ber is one; 17. m y house num ber is eighteen. 18. 

fourteen; 19. the number o f your room is ten; 20. the numberthe number o f  this exercise : 
o f  the floor is twelve.

Ex. 130.

1. Фортеця була збудована у 17 сторіччі. 2. На полиці стояло 5 книг. 3. Він пер
шим прийшов до фінішу. 4. У вазі стояло 5 троянд. 5. Він знявся у 22 фільмах. 6. Мій 
брат живе у п ’ятикімнатній квартирі. 7. Магазин працює з 8 до 19 години. 8. Перший 
навколоземний космічний політ з людиною на борту відбувся у 1961 році. 9. У класі 
сиділо 25 учнів. 10. Варення було зварене з 6 кілограмів полуниці. 11. Потяг відходить 
рівно о десятій. 12. Кожному роздали по дві порції морозива. 13. В автобусі 2 місця були 
вільні. 14. У касі він отримав усього півтора долара. 15. Актрисі подарували три букети 
та кошик з квітами. 16. Він був десятим гравцем у команді. 17. На величезному дереві 
висіли З яблука. 18. Я  був 35-им у списку. 19. Вона ніколи не приходила до фінішу пер
шою. 20. Кожного четвертого числа місяця студенти отримують стипендію. 21. Перші 
два кошенята були рудими. 22. Це був її п ’ятий шлюб. 23. Три картини були продані на 
аукціоні. 24. Третьою планетою сонячної системи є Земля. 25. На виставу було продано 
4 квитки. 26. Номер його посвідчення водія -  А-461. 27. Ваше місце у сьомому ряду. 
28. Кожна п ’ята риба улову діставалася коту. 29. Він випив дві склянки води і попросив 
третю. ЗО. Ми живемо у двадцять п ’ятій квартирі на четвертому поверсі.

Ех. 131. Translate

1. Моя донька навчається у 7-му класі. 2. Він спізнився на матч на 2 години. 
3 .Вогонь знишив 20 будівель. 4. Дівчина повторила вірш 15 разів. 5. Вода кипить 
при температурі 100 градусів за Цельсієм. 6. Сміття слід виносити два рази на день. 
7. Мій приятель народився у 1973 році. 8. Я пливу по третій доріжці. 9. Сонце зайшло 
о восьмій годині. 10. Півострів Крим розташований на 45-ій широті. 11. М ій номер 
телеф ону-485-76-83 . 12. Акорд складається з трьох нот. 13. На фотокартці четвертий 
зліва -  мій батько. 14. У ресторані працювало 15 офіціантів. 15. В оркестрі було 20 му
зикантів. 16. Вона спрагло допивала воду. 17. Ми виконали завдання на 27 жовтня. 18. 
Автомобіль витрачає 5 літрів бензину на день. 19. У лісі було тисячи дерев. 20. Вона
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розрізала яблуко на 5 частин. 21. Сьомим за ліком був її брат. 22. Флінт забрав 6 скар
бів собі. 23. Ш остого ґудзика на куртці не було. 24. На конференції були присутні три 
тисячі учасників. 25. Тринадцять -  моє щасливе число. 26. Склянка була напівпорожня 
наполовину. 27. П ’ятою точкою опори у  кенгуру є хвіст. 28. Робінзон Крузо прожив 
29 років на острові. 29. Він хотів послухати п ’яту пісню на компакт-диску. ЗО. Ш оста 
палата в лікарні була зачинена.

Ех. 132. Translate

1. Почни читати текст з восьмої сторінки. 2. Напруга в розетці -  220 вольт. 3. У 
1990 році у Ш вейцарії лютий був дуже теплим, вперще за 300 років. 4. Ми отримали со
тні листів. 5. Наша квартира -  на 32-му поверсі. 6. Вам це буде коштувати чотири тисячі 
доларів. 7. Велетенський айсберг був 152 км завдовжки. 8. Протягом життя в нас у серед
ньому шість років йде на їжу. 9. У мене восьмигодинний робочий день. 10. Всесвітній 
рекорд з присідання складає 37350 разів за добу. 11. У 1908 році в Бангладеш від повені 
загинуло дві тисячі людей. 12. Ш істнадцять кілометрів -  це велика відстань. 13. Адреса 
Мадонни -  поштова скринька 1400, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, поштовий індекс 10020, 
США. 14. Ми вдвох виконуємо цю роботу. 15. Кожну хвилину у світі вмирає 100 чоловік і 
народжується 200.16. Вам має бути більше 18, щоб ви змогли дивитися цей фільм. 17. Це 
тралилося на другий день після весілля. 18. У віці трьох років ескімоси вчать хлопчиків 
палити люльку. 19. Твій твір має містити три тисячі слів. 20. У будинку Міка Джагера 
може спокійно розташуватися десять сімей. 21. У нього по всьому світу -  десятки друзів.
22. У Великій Британії щороку розсилається 1,4 мільйони різдвяних листівок. 23. Він 
був першим, хто сказав це. 24. Тисячі людей кожного дня голодують. 25. Протягом життя 
людина з ’їдає в середньому 25 корів. 26. На столі стояло чотири бокали. 27. Не думала, 
що їй більше п ’ятидесяти. 28. По-перше, ти був зайнятий. 29. Перші чотири сторінки 
надруковано нерозбірливо. ЗО. Біг Бену -  138 років.

Quantifiers

*Ex. 133.
Model: There are (-) trees downtown. There are few trees downtown. 

There are (*) trees downtown. ^  There are quite a few trees downtown. 
There are (+) trees downtown. —> There are a lot o f trees downtown.

1. There is (*) money in the bag. 2. There is (+) food in 
the fridge. 3. There are (*) apples left. 4. There is (-) sugar in 
the bowl. 5. There are (+) people in the park. 6. There are (’؛') 
mistakes in the dictation. 7. There is (*) ink in the inkpot. 8. 
There is (+) petrol left. 9. There are (-) stamps in the box. 10. 
There is (-) soup in the plate. 11. There is (+) air in the room. 
12. There are (*) chairs in the hall. 13. There are (-) friends in 
this city. 14. There are (+) houses in the street. 15. There is (*) 
milk in the bottle. 16. There is (+) coffee in the cup. 17. There 
are (-) letters on the table. 18. There is (+) rain in this country. 
19. There arc (*) hotels in this area. 20. There are (*) tables in
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the cafe. 21. There is (-) time ieft. 22. There is (ا) work to do. 23. There is (-) water in the 
glass. 24. There are (*) good programmes in the project. 25. There are (-) hooks in the library.

Ex. 134. Translate

1. В мене є трохи грошей. 2. Я  знаю небагатьох тут. 3. У нього мало добрих 
друзів. 4. Ви часто ходите до кіна? 5. Я п ’ю багато кави. 6. У мене йде багато часу на 
те, ш,об дістатися туди. 7. У цьому місті мало ресторанів. 8. Багато людей розмовляють 
англійською мовою. 9. Я  маю кілька монет, цього вистачить. 10. Мені подобається 
читати, і я маю багато книг. 11. Я мало подорожую. 12. Добре, що в холодильнику за
лиш илося трохи їжі. 13. Мені не дуже подобалося на вечірці. 14. У музеї ми побачили 
багато цікавого. 15. Він їв багато, а пив мало. 16. Ця подорож дорого коштує. 17. Зараз 
ми рідко бачимося. 18. Тут мало старих будівель. 19. Я багато чув про це. 20. Є багато 
фільмів, які я люблю. 21. Мені поставили мало запитань. 22. Ти багато фотографував?
23. Ви зробили мало помилок в диктанті. 24. Вони доклали багато зусиль, шоб зняти 
цей фільм. 25. У  мене є кілька улюблених пісень.

*Ex. 135. some -  any -  no
Model: There is water in the fridge / kitchen.

A. There is some water in the fridge
B. Is there any water in the kitchen?
C. No, there is no water in the kitchen

1. There are apples in the basket /on the table. 2. There are oranges in the box / near 
the box. 3. There is water in the kettle / in the cup. 4. There are books in the bag / on the 
sh e lf 5. There is butter on the plate / in the fridge. 6. There is snow in winter / in spring.
7. There are people in the hall / in the room. 8. There are rooms on the second floor / on the 
ground floor. 9. There is bread in the shop / in the bread-basket. 10. There are dictionaries in 
the library / at home. 11. There are shops downtown / in the suburbs. 12. There are flowers 
in the bedroom / in the living-room. 13. There is information about him / about his wife.
14. There is money in the bank / in the safe. 15. There are exercises in the textbook / in the 
exercises-book. 16. There are letters in the bag / in the mail-box. 17. There are mistakes 
in the dictation / in the text-book. 18. There is food in the oven / in the fridge. 19. There is 
coffee in your cup / in m y cup. 20. There are boxes on the table / under the table. 21. There 
is cheese in the kitchen / in the cheese-container. 22. There are stamps on the envelopes / 
left. 23. There are photographs on the chair / in the album. 24. There is water in the fridge 
/ in this room . 25. There is lemonade in the bottle / in my glass. 26. There is music on this 
tape / on that one. 27. There are men in the lobby / upstairs. 28. There are buildings in this 
street / across the street. 29. There is ink in the ink-pot / in the pen. 30. There are museums 
nearby / four blocks from here.

Ex. 136. Translate

1. Деяким людям він подобається. 2. В неділю тут немає автобусів. 3. Я  не отри
мав від нього листів. 4. У кімнаті немає стільців. 5. Я  бачив кілька машин на вулиці. 6. 
Я  не маю з собою журналів. 7. Не хочете спробувати це морозиво? 8. Я  бачу кількох
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полісменів на розі. 9. Я не вірю, що вона прочитала кілька книг. 10. У мене в будинку 
немає меблів. 11. Я не маю часу займатися іспанською. 12. Учора він написав кілька 
листів. 13. Ти можеш узяти будь-яке тістечко. 14. У вазі немає квітів. 15. Налий трохи 
води у пляшку. 16. Я дав йому трохи грошей для того, щоб він купив продуктів. 17. 
Ми не маємо квитків. 18. У тебе кілька помилок у перекладі. 19. Сьогодні ми вивчили 
кілька нових слів. 20. Можливо, ви й вивчили кілька, а я -  жодного. 21. Якийсь чоловік 
питає вас. 22. На стіні в кімнаті висять кілька картин. 23. Він каже, що в нього зараз 
немає клієнтів. 24. Учитель пояснив нам кілька важливих моментів. 25. Я не маю 
пігулок від кашлю.

Ех. 137. Translate

1. Я бачив кількох студентів біля аудиторії. 2. Ти купив мало бананів. 3. У нас 
ще завищилися яйця? -  Так, небагато. 4. Він не розповів мені жодної історії. 5. У тебе 
вдома є якісь матеріали? -  Жодних. 6. На стадіоні ми бачили багато гарних коней. 7 .3 
цим учителем у нас було мало уроків. 8. У будинку є ліфт? 9. Серед вас ще залищилося 
кілька чесних людей. 10. Ти зробив кілька серйозних помилок. 11. Ця фірма має багато 
автомобілів. 12. Якийсь незнайомий чоловік стоїть біля входу. 13.Чи принести вам ще 
кави? 14. Ми рідко ходимо в кіно. 15. У залі немає нікого. 16. М ало в яких квартирах 
у цьому будинку є балкони. 17. Чому б тобі не поставити кілька запитань? 18. Ви були 
там в якому-небудь музеї? 19. Багато кішок вміють ловити мишей. 20. У вас на роботі 
багато друкарських машинок? 21. По телевізору сьогодні кілька гарних програм. 22. 
Він не часто розмовляє англійською. 23. На столі немає жодних журналів. 24. У мене 
залишилося мало друзів. 25. Я знаю, ви маєте багато аргументів. 26. В офісі є кілька 
чоловік. 27. Хочете трошки походити містом? 28. У парку мало людей. 29. Чи можна 
запропонувати вам трохи вина? ЗО. Я мало що зрозумів із розмови з ним.

Ех. 138. Translate

1. Біля дверей є цеберка? 2. У цій кімнаті багато світла. 3. Скільки церков у на
шому місті? 4. У мене ще залишилося трішки вільного часу. 5. Скільки місяців у році? 
6. Чи Ви знаєте кого-небудь із гостей? 7. Для всіх гостей не вистачає цих стільців.
8. У цій кімнаті дві картини, а в сусідній -  жодної. 9. У моїй пляшці залишилося мало 
води. 10. Чи хочете додати трішки цукру? 11. У мене дуже мало грошей, я не зможу 
це купити. 12. На небі жодної хмаринки! 13. У цій будівлі мало офісів. 14. Мені за
дали мало вправ на завтра. 15. Чи завтра ти маєш якесь заняття з цим учителем? 16. 
У новому уроці є кілька нових слів. 17. Я піду на вулицю, тут мало повітря. 18. Чи ви 
маєте листи для мене? 19. У класі багато хлопчиків. 20. Ви можете вибрати будь-яку 
справу. 21. В офісі мало телефонів, треба поставити ще. 22. М инулого року я одер
жувала мало листів від неї. 23. Сьогодні ми не маємо жодного відвідувача. 24. Чому 
в коридорі немає килима? 25. У нашому класі в цьому році кілька нових учнів. 26. 
У цьому районі є кілька бібліотек. 27. Подивись, як багато в небі птахів! 28. Чи не 
хочете скуштувати пирога? 29. У холодильнику ще є трохи м ’яса. ЗО. У цьому озері 
немає ніякої риби.
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Distribution and Intensifiers

Ex. 139. Fill in the blanks with appropriate words form the box

all (of), both, half, every, whole, everything, everyday, each, such

ties are beauti-1. pear was delicious.:
knows about it. 4 .  they want to do is

wom en consider it important, 
the exercises. 7. He w orked 

 when she was at the meeting.
the questions he asked. 10. He gave 

information. 11. Here are the letters for .12.

fill. :
to have some fun. 5. _
5. She c o m p le ted__
 night. 8. She saw
9.He answered 
me

wants some 
week. 15.

o f them  made great success. 13.
more pudding. 14. He has to do it almost _
He looked through th e  magazine rapidly. 16 .____
children like toys. 1 7 . o f  them did it. 1 8 . the
matches are wet. 19. T h e y  wanted to see me. 20.

cigarette you smoke shortens your life. 21. Y o u _____have enough money to spend!
2 2 .____ o f the dishes were dirty. 2 3 .  guest seemed to enjoy h im self 2 4 .  o f  the
kids was reprimanded. 2 5 .  o f  her books are worth reading.

Ex. 140. Translate

1. Тут усі університети нові. 2. у  кожній кімнаті мешкає двоє студентів. 3. Цілий 
день вона простояла в черзі. 4. Усі звернулися до мене. 5. Я бажаю добра всім і кожному 
окремо. 6. Усі мають бути присутні на зборах. 7. Кожного разу, коли починаєш щось 
робити, думай! 8. Він розказав увесь алфавіт. 9. Будь-хто має знати таке правило. 10. 
Усі професори читають лекції. 11. Пізно ввечері кожному хотілося ще побазікати. 12. 
Я з ’їв увесь пудинг. 13. Кожного вечора ти пишеш їй листи. 14. Кожний із них має 
гарну пам’ять. 15. Ти маєш зробити всі уроки. 16. Використовуй кожну можливість.
17. Усім так подобається ця пісня. 18. Чи будете ви сьогодні вільні? 19. Невже ви кож
ного року ходите в гори? 20. Кожного разу, коли ми зустрічаємося, він усміхається.
21. Чи всі страви готувала бабуся? 22. Щ осуботи вони закінчують роботу раніше. 23. 
Кожному окремо пояснили правила. 24. Усе минає. 25. Усі мої родичі живуть поряд.
26. Кожний висловив свою подяку по-своєму. 27. Будь-якій людині буває боляче. 28. 
Усі квартири тут дуже зручні. 29. Кожний вислів можна було записувати. ЗО. Мені 
сподобалася ця ідея взагалі.

Ех. 141. Translate

1. Обидві його доньки вміють говорити італійською мовою. 2. У мене пішло дві 
години на дорогу. 3. Я не знаю ані одного, ані іншого з цих людей. 4. Вони так гарно 
провели канікули! 5. Вони обидва викладають французьку мову. 6. Половина команди 
виглядала втомленою. 7. Не люблю таких гомінливих гостей. 8. Ти маєш такого гарного
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пса! 9. Обидві кімнати завалені непотребом. 10. Жодний із нас двох не був там. 11. Це 
занадто дорого для мене. 12. Я не зустрічала раніше таких балакучих чоловіків. 13. 
Ви займаєте обидві кімнати. 14. Залиш мені половину персика. 15. Твій твір досить 
цікавий. 16. Дай мені торбину, вона занадто важка! 17. У мене сьогодні два побачен
ня, обидва в один і той самий час. 18. Мені ніколи не подобалася така музика. 19. У 
нас ніколи не було такої лютої зими. 20. Це занадто важка мелодія, щоб її повторити.
21. Жодний із них не знає мене в обличчя. 22. Половини групи немає на занятті. 23. 
Він сидить за книжками майже всю ніч. 24. У тебе є цукерка? -  Жодної. 25. Я люблю 
кататися на лижах і на ковзанах.

Ех. 142. Translate

1. Мої батьки молоді. А батьки твого друга також молоді? 2. Ми маємо досить 
сиру. 3. 1 студенти, і викладачі мають бути присутні на цих зборах. 4. В ін -  не наш 
учень, в о н а - також не наша учениця. 5. Ми обоє любимо каву. 6. Половина учнів цього 
класу вчиться на відмінно. 7. Спальня не така світла, як вітальня. 8. Такі слова завжди 
приємні. 9. Йому подобаються фільми на кш талт цього. 10. Вітер був такий сильний, 
що ми не могли вийти надвір. 11. Я хочу вступити до педіагогічного університету. Моя 
подруга також хоче вступити до цього університету. 12. Вони обидва тут. 13. Мій бать
ко -  не інженер, його друг -  також не інженер. 14. Ми пропрацювали досить, щоб нас 
відпустили додому. 15. Я не знаю і половини з цих студентів. 16. Волосся її доньки не 
таке світле, як у її старшої сестри. 17. Вони не ухвалили ані ту, ані іншу пропозицію.
18. Обидва брати мешкають у Римі. 19. Ми не купили жодної книжки. 20. Вона читає 
цікаву книжку, він також читає цікаву книжку. 21. Я люблю таку погоду, як сьогодні.
22. У вас досить їжі? 23. Ми не вивчаємо французьку мову в школі. 24. Половина на
ших друзів поїхали. 25. Він має досить часу, шоб зробити це. 26. Половина з нас не 
розуміє, шо він говорить. 27. Вона любить англійську мову, її сестра любить її також. 
28. Мені не подобаються книги, подібні до цієї. 29. Я не ходжу до кіна увечері. ЗО. Він 
любить співати пісні, подібні до цієї.

Ех. 143. Translate

1. Я витрачу на тебе усі свої гроші. 2. Усі великі міста 
мають однакові проблеми. 3. Кожний будинок на цій вулиці 
схожий на сусідній. 4. Чи ваші доньки обидві одружені? 5. 
Згорів увесь ліс повністю. 6. Половина будинку належить 
його братові. 7. М ені подобаються обидві ці картини! 8. 
Кожний із вас має це зробити. 9. Там була така гарна вистава! 
10. Задуха! Відчиніть обидва вікна. 11. Усі крамниці сьогод
ні зачинені. 12. Це занадто весело. 13. Ви можете вибрати 
будь-яку страву. 14. Кожному потрібні друзі. 15. Цей варіант 
досить суперечливий. 16. Я не відвідую ані театр, ані кіно. 
17. Кожна країна має свої закони з цього приводу. 18. Я вже 
випив половину чашки. 19. Чому ти так дивишся? 20. Жодне 
з вікон не відчиняється. 21. Коли так летить час, дорогою є
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кожна хвилина. 22. М ені сподобалися обидва міста. 23. Я не мав при собі достатньо 
грошей. 24. Мені подобаються усі діти. 25. Він занадто мало їв. 26. Жодна з книжок, 
які ти мені дав, не була цікавою. 27. У мене такий гарний настрій. 28. Я була в кож
ному місті цієї країни. 29. Або ти підеш, або твій брат. ЗО. Кожний має свої недоліки.

Ех. 144. Translate

1. Я просив перекласти повністю весь параграф. 2. Я не читав жодної з цих 
книжок. 3. Це запитання поставили кожному по черзі. 4. Половину картини він вже 
відреставрував. 5. Чи обидва твої приятелі прийдуть? 6. Поверни мені всі касети. 7. Хіба 
ж можна самому виконувати таку роботу. 8. Жодна з твоїх страв мені не сподобалася.
9. Кожного літа ми їздимо на море. 10. Ніхто з нас не збирається їхати. 11. Він виглядає 
таким щасливим. 12. М и не організували команду, оскільки не було достатньо грав
ців. 13. Усі картини тут чудові! 14. Не чіпай його сьогодні, він такий зайнятий! 15.У 
жодній з кімнат немає розетки. 16. Я знаю, обидві команди грали гарно. 17. Чи всім 
вистачило паперу? 18. Чи в чаю досить цукру? 19. Тут усі дуже гостинні. 20. Обидві 
чашки пусті. 21. У нас пішло на дискусію півтори години. 22. На мою думку, у вас тут 
така чудова погода. 23. У кожної держави є свій національний прапор. 24. Усі твої друзі 
знають про це. 25. Хіба ж можна бути такою балакучою! 26. Ви обидва американці?
27. Кожний з вас знає про це. 28. Тут так спекотно! 29. Жодний із них двох не любить 
розмовляти. ЗО. Ніхто з нас не має годинника.

Ех. 145. Translate

1. Усю роботу я виконав сам. 2. Кожний студент знає ці правила. 3. Ми були 
там два дні. 4. У вас такий краєвид з вікна! 5. Я не змогла повністю зрозуміти весь 
текст. 6. Ви не досить багато гуляєте. 7. Дай мені якусь ручку. 8. М айже весь день 
вона дивиться у вікно. 9. Кожного дня повторюється одне й те саме. 10. Я ніколи не 
читав таких книжок. 11. Усі кажуть, що це правда. 12. Я запросив їх удвох, але ніхто 
не прийшов. 13. Усі люди вміють трішки малювати. 14. Ми не поїдемо, це занадто 
далеко. 15. Половину роботи не можна оцінити. 16. Я  не їжджу ані автобусом, ані 
трамваєм. 17. Ми так гарно відпочили! 18. Вони удвох не повернулися. Я не бачив 
жодного з них. 19. Кожне речення було перекладене окремо. 20. Мені не подобається 
жодна із суконь. 21. Надворі досить тепло. 22. Ти можеш з ’їсти весь торт. 23. Чи ти 
щовечора дивишся новини? 24. Я так втомився! 25. Не слід перебудовувати будинок 
у такому стилі. 26. Мені доводиться занадто багато працювати. 27. Поклади ніж, він 
такий гострий! 28. Вона нікому не подобається. 29. Або це трюк, або я нічого в цьому 
не розумію. ЗО. Усі успішно склали цей іспит.

Ех. 146. Translate

1. У цьому списку мені знайомі всі імена. 2. Кожний номер має бути записа
ний по порядку. 3. У будь-якому з двох варіантів необхідно, аби ше поталанило. 4. Я 
і студент, і працюю. 5. Ви досить розумні, щоб це зрозуміти. 6. Звідси всі автобуси 
йдуть до мого будинку. 7. Ти не повинен розмовляти в такому тоні. 8. Будь-хто бачив 
такий трюк. 9. На них обох надягнуті капелюшки. 10. Це такий довгий та стомлюючий
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шлях. 1 !.Кожного дня монотонна праця. 12. Половини торта вже немає, покваптеся!
13. Занадто холодно, щоб гуляти. 14. Чи хтось має фотокамеру? 15. Ви розмовляєте 
заголосно. 16. Чи сьогодні, чи завтра, але постарайтеся прийти. 17. Чи сьогодні всі 
йдуть на вечірку? 18. Мене обурила його поведінка у цілому. 19. Усі були дуже здиво
вані. 20. Так трапляється кожного разу, коли він приїздить. 21. Чи обидва ці автобуси 
їдуть до центру? 22. Ми не зможемо купити цей будинок -  дуже дорого. 23. Яка вона 
вродлива! 24. Я прочитав усі книги цього автора. 25. Мені забороняють слухати таку 
музику. 26. Жодна з відповідей не є правильною. 27. Половину літа ми провели в го
рах. 28. Кожному буває потрібна допомога. 29. Сьогодні такий незабутній вечір. ЗО. Я 
розумів кожне ваше слово.

Ех. 147. Translate

1. Усі ці гроші твої. 2. Який довгий вислів! 3. їм обом двадцять один рік.
4. Кожний має це розуміти. 5. Тобі не личить такий колір. 6. Він кожного ранку 
купляв тут газету. 7. Жодний з ваших батьків не має часу. 8. Жодний з батьків не 
глянув на дитину. 9. Вона прожила в Ліверпулі усе своє життя. 10. Нам не пощас
тило -  було занадто багато людей. 11. Півдня вони просиділи в клубі. 12. Хто з вас 
двох не любить рибу? 13. Він такий злий на тебе, чому? 14. Ви щороку катаєтесь на 
лижах у горах? 15. У мене вистачить часу на крамниці. 16. Чи всі йдуть на вечірку?
17. Він подобається всім. 18. Жодний з цієї пари не знає, де я живу. 19. Кожний па
раграф тут виділено. 20. Або погоджуйся, або кидай цю справу. 21. Ви пожалкуєте 
про таку пропозицію. 22. Тут ніхто не цікавиться політикою. 23. Зроби тіхіше музику 
-  занадто гучно. 24. Ви всі сліпі! 25. Подивись, ти з ’їв ціле яблуко! 26 .Він досить 
молодий, щоб розпочати цю справу. 27. Чи ви обоє граєте на саксофоні? 28. Цей ка
пелюх занадто великий для тебе. 29. Нам щастило з погодою кожного дня. ЗО. Вона 
недосить сильна для цього.

Ех. 148. Translate

1. Кожного разу, коли він приходить, я готую суп. 2. Цей будинок досить про
сторий для сім’ї. 3. Чи ваші батьки обоє займаються спортом? 4. Усі готелі зараз пере
повнені. 5. Усі сьогодні дуже втомилися. 6. Мені подобаються такі будівлі. 7. Ці дві 
путівки обидві ваші. 8. Вона занадто витончена для цього вбрання. 9. На всі запитання 
відповім по черзі. 10. Ти міг використати будь-який з двох шансів! 11. Усі присутні були 
задоволені. 12. У каві занадто багато цукру. 13. Чи хтось із них двох залишив роботу?
14. Яка чудова книжка! 15. Мені не сподобалася погода -  занадто холодно. 16. Всім так 
подобається Мері. 17. Чи ти в усіх кімнатах вимила підлогу? 18. Ми обоє зробили вели
ку помилку. 19. Чи ви переговорили з кожним? 20. Половина яблука червива. 2 !.Який 
смачний суп! 22. Мені не подобається ані плавання, ані веслування. 23.Він має всього 
вдосталь, більш не треба. 24. Дайте чесну відповідь на всі запитання. 25. Я ніколи не 
їм такі жирні страви. 26. У нього вдосталь почуття гумору. 27. Він півжиття прожив в 
Америці. 28. Я не отримав жодного з листів. 29. Вам підійде будь-яка сукня: і червона, 
і синя. ЗО. Подивись, він виписав з тексту майже кожне слово.
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7. PREPOSITIONS

Spatial Prepositions 

*Ex. 149. Fill in the blanks

1. The helicopter is ... the city. 2. The sun is ... the 
sky. 3. The sky... us is blue. 4. The river flow s... the bridge.
5.The temperature today is five degrees ... zero. 6. There 
was a short s tree t... the two buildings. 7. The bench was 
in the back of the garden, ... the trees. 8. John was ... the 
street waiting for the bus. 9. They decided to have a rest... 
a big tree ... the side of the road. 10. He thought that it 
was a good idea to place a table ... the two windows. 11... 
the roof of the building they could see for miles around.
12. The birds were singing cheerfully... his head in the 

tree. 13. The crowd was ... the entrance waiting for the news. 14. He was wandering ... the 
houses for an hour or so but he just could not find the right one. 15, The shop was on the 
ground floor, right... his apartment. 16. The title was written in capital letters ... the names 
of the authors. 17. The full moon was rising ... the valley. 18. They were warned o f the 
dangers o f flying... high mountains, 19.1 was sure that the noise w as... me. 20. At dinner he 
was placed ... Jane and Dave. 21. There was no bridge ... the river. 22.Try to avoid having 
a carpet... the dining table. 23. The hotel is just a couple of blocks ... the road. 24.The night 
covered the city and the first star appeared ... the sky.

Ex. 150. Translate
1. Човен повільно пропливав під мостом. 2. Дорога проходила поміж двох озер, 

а потім повертала праворуч. 3. Багато століть тому ця місцевість була значно нижче 
рівня моря. 4. Сонце яскраво сяяло в небі, погода була просто чудова. 5. Будинок Джейн 
був розташований в глибині подвір’я, між старими деревами. 6. Джулія оселилася в 
кімнаті наді мною. 7. Не давайте температурі в кімнаті опускатися нижче 20 градусів. 8. 
Вона поклала подушку йому під голову. 9. Внизу, біля підніжжя скелі, протікала річка.
10. Коли літак летів над океаном, пасажирам показували фільм. 11. Він розірвав лист 
і кинув його до корзини. 12. Із свого вікна він бачив будівлю музею, що знаходилася 
вище по вулиці. 13. Температура різко підіймалася вище нуля минулого тижня. 14. 
Через кілька днів діти повернулися, щоб знову погратися в печері між скель. 15. Вона 
з жахом помітила, що на руці нижче ліктя з ’явився синець. 16. Друзі помахали йому 
рукою, коли він був вже внизу біля річки. 17. Пес мирно спав під столом. 18. За годину 
вони доїхали до кордону між Німеччиною та Францією. 19. Туристи повісили чайник 
з водою над вогнем. 20. Кішка сховалася між старими яшиками. 21. Далі угору річкою 
більше не було великих сіл. 22. Дощ скінчився, і над лісом з ’явилася веселка. 23. На 
щляху від Чикаго до Індіанаполісу багато заправних станцій. 24. Ця тварина живе 
глибоко під землею. 25. Мати схилилася над дитиною і поцілувала її. 26. Прочитавщи 
абзац, він написав свій коментар прямо під ним. 27. Його кімната далі коридором. 28. 
США розташовані між Канадою та Мексикою. 29. Унизу у вітальні Джон писав твір. 
ЗО. Тунель під Ла-Маншем був переповнений.
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1. He spent more of his life ... prison than out. 2. Usually on Tuesday Mary spent two 
hours ... the hairdresser’s. 3. He walked back home ... his brother. 4. Michael sat down ... her 
on the chair. They had to talk. 5. His village lies ten miles ... the border. 6. You’re lucky you 
weren’t ... the window when it happened. 7. The building ... the old chapel was o f no interest. 
8.1 gathered up the photos and put them back ... the briefcase. 9. She stood ...the door ready to 
leave. 10.... the table there were his keys and his pocket-book. 11. His aunt was living in an old 
building ... number six Clifton Avenue. 12. After he graduated he spent two years ... Europe.
13. The book was open ... page 30. 14. Liz was so surprised to see her house ... the picture. 
15.... home everything was as usual, it felt so good to be back. 16. The sun had dropped... the 
rooftops. 17.1 made myself wait standing ... the car. 18. Karin was standing ... the top of the 
stairs. 19. The long sandy beach stretched for miles ... the farm. 20. They decided to place the 
table ... the sofa. 21. Tom and Angie were ... the car with him. 22. In three hours they were ... 
the French frontier. 23. The box was very light so most probably there was nothing ... it. 24. 
I put a hand ... his shoulder. 25. Her room was righ t... to my room.

Ex. 152. Translate
1. Він провів літо у своєї тітки в невеликому містечку неподалік від Лос-Анджелесу.

2. Озеро знаходилося далеко за межами штату. 3. В нижній шухляді столу лежали старі 
листи. 4. Коли Джим повернувся, його мати, як завжди, сиділа біля вікна і плела. 5. Чоловік, 
що стоїть поруч із ним, -  його брат. 6. Батько поклав руку Джеку на плече, час було йти. 
7. Телефон стояв на столику за її спиною. 8. Вихідні вони провели на фермі свого дядька.
9. Всім було цікаво, що там усередині коробки. 10. Дівчата жили в будинку поряд з ме
тро. 11. Тема “У ресторані” виявилася не такою вже й складною. 12. Жити в Латинській 
Америці виявилося значно складніще, ніж він припускав. 13. Йому завжди подобалося 
в щколі. 14. Орел летів високо в небі над горами. 15. Невеличке містечко на березі 
Темзи дуже типове для Англії. 16. Обличчя на картині чомусь здавалося їй знайомим.
17. Відкрий книгу на сторінці 49, я впевнений, що тобі сподобається це оповідання.
18. Мері жила в будинку № 15 по Оксфорд-стріт. 19. Він стояв біля входу в кінотеатр 
вже 10 хвилин, а Ліз все ще не було. 20. Коробка з олівцями лежала на столі за стосом 
паперу. 21. Вони стояли біля мащини і спокійно спілкувалися. 22. Джуді любила мріяти, 
сидячи на березі річки. 23. їй обов’язково треба було бути на зупинці о 8 годині, щоб 
встигнути на роботу. 24. Парк був зовсім поруч з готелем. 25. Усередині будівлі було 
тихо, робочий день скінчився. 26. Пробувши в бібліотеці більше 2-х годин, Енджі так 
і не знайшла потрібної книги. 27. Клер було нудно, розкрита книга лежала перед нею 
на столі, але читати не хотілося. 28. Його уява несла його далеко за межі містечка, де 
він жив. 29. За будинком був великий сад. ЗО. Машину було припарковано біля хвіртки.

*Ex. 151. Fill in the blanks

Ех. 153. Translate
1. Пес спав біля дверей на килимі. 2. Унизу на 

вулиці було багато людей, як завжди в цей час. 3. Ваза 
з квітами стояла на столі посередині кімнати. 4. Картина 
висіла на стіні над диваном. 5. У Нью-Йорку Денні зупи
нився у своєї старшої сестри. 6. Ферма старого Лестера 
була розташована поміж двох пагорбів. 7. Енн народилася
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в невеликому містечку біля кордону. 8. їхня квартира була на останньому поверсі, 
прямо під дахом. 9. Він зайшов до кабінету і зачинив за собою двері. 10. “Будь ласка, 
розпишіться тут поруч зі своїм прізвищем”, -  сказала секретарка. 11. Як завжди, коли 
нікого не було вдома, ключ лежав під килимком. 12. Анна телефонувала вже втретє 
за півгодини. Тома не було вдома, мабуть, він затримався на роботі. 13. Селище було 
розташоване в невеликій долині між гір. 14. Щодня після роботи друзі зустрічалися у 
барі. 15. Лист виявився схованим між старими фотокартками. 16. Була 7 година ранку, 
і сонце вже сяяло над дахами будинків. 17. У конверті була лише листівка і нічого 
більше. 18. Найближчий готель був, як мінімум, за три квартали вгору вулицею. 19. 
Він зупинився біля її будинку, постояв хвилину, але зайти не наважився. 20. Зараз 
моя сестра мешкає в Іспанії. 21. Швейцарія розташована між Францією, Німеччиною, 
Австрією та Італією. 22.Чашка кави стояла на столі поміж книг та зошитів. 23. Не 
стій біля увімкнутого телевізора ~ це шкідливо для здоров’я. 24. За дверима почулися 
кроки. 25. У квартирі поверхом нижче гучно грала музика. 26. Вечоріло, у селі вище 
річкою почали запалюватися вогні. 27. Вона поранила ногу вище коліна. 28. Поля 
простягалися на милі за річкою. 29. Рік стояв біля дверей, чекаючи поки Джейн роз
мовляла по телефону. ЗО. Вечорами він сидів на ґанку і читав книгу.

Directional Prepositions 

*Ex. 154. Fill in the blanks

1. He had almost fallen ... his stool laughing. 2. We went... the s tree t... the stables.
3. Blood was streaming ... the wound. 4. The river runs ... the ocean. 5. William rode ... the 
longer way hom e,... the canal bridge. 6. He saw Whiteman walking ... the pier towards his 
car. 7. Inside that box there was also a picture of her brother, rid ing.... a dusty mountain track 
in Morocco. 8. She couldn’t make herself do anything useful and was wandering ...room 
... room. 9. We went... the street to that restaurant in the Bahnhof. 10. He emptied the rest 
o f the milk ... the sink. 11. The driver was drunk and the car drove ... a tree. 12. He wiped 
his fingeфrints ... the glass. 13. Kate retreated ... the window and dressed. 15. He g o t ... the 
house through the back door. 16 She listened to the radio driving the car ... a lane in East 
Surrey. 17. Add mustard powder to the washing-up water to get the smell o f fish ... silver,
18. He drew a finger expressively ... his throat. 19. Tom walked back ... the corridor. 20. It 
only took him 2 hours to drive home .... Columbus.

Ex. 155. Translate

1. Bin вирішив поїхати через ценф  міста, шоб скоротити дорогу. 2. Джері витерла 
пил зі столу і взялася наводити порядок у шухлядах. 3. Вони йшли вулицею, сперечаю
чись про те, як краще діяти. 4. Коли він зайшов до офісу, всі вже працювали. 5. Збігаючи 
вниз сходами. Ліз згадала, що забула вимкнути праску. 6. Безперечно, ідея переїзду 
з Джорджтауна до великого міста всім сподобалася. 7. Він зняв капелюха з полиці і 
приміряв- виглядало непогано. 8. Слово “прем’єра” було надруковане великими лі
терами через увесь аркуш. 9. Дивлячись у вікно, вона побачила, як надворі граються
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діти. 10. Рухаючись уздовж стіни, він сподівався, що зможе прокрастися до саду непо
міченим. 11. Джейн так нервувала, що навіть була не в змозі налити молоко з пляшки 
в чашку. 12. По її щоках текли сльози. 13. Вона змила з обличчя макіяж і пішла спати.
14. Джеф заглянув у шафу, але там не було нічого, що йому хотілося б вдягнути. 15. Він 
дістав з кишені годинник і подивився на нього, було вже пів на четверту. 16. Він їхав 
вниз схилом пагорба, з цікавістю озираючись на всі боки. 17. Минулого літа вони разом 
з експедицією проїхали через усю Африку. 18. Вона провела їх вузьким коридором і 
зупинилася біля останніх дверей коло вікна. 19. За годину дерево все ж таки прибрали 
з дороги. 20. Робота вимагала, щоб він часто переїздив з одного міста до іншого.

*Ex. 156. Fill in the blanks

1. She put the teapot back ... the warm stove. 2. The girl came .... the doorway on 
the left. 3. A glass flew ... his head and smashed against the wall. 4. Little crowds would 
gather .... them to listen. 5. The rain poured ... a hole in the roof 6. The doctor walked 
over.... the door and opened it. 7. Paul g o t ... the car and smiled to me. 8, She put her arms 
... her husband and kissed him. 9. Adam w en t.... the station to meet Sheila. 10. She threw 
her books violently .... the floor. 11. Then they drove ... the library and turned left. 12. They 
attempted to gain success ... a side entrance. 13. He would dance .... them excitedly. 14. My 
two colleagues saw me ... the elevator. 15. It proceeds .... the tunnel and emerges coated 
with chocolate. 16. He followed Rhodo ... the room. 17. He took the tape and threw i t ... the 
other end o f the room. 18. He poured the beans ... the toast. 19. He plans to go ... Calcutta 
next April. 20. She took a little notebook ... the desk.

Ex. 157. Translate

1. П ’ять років тому він приїхав до Греції зі Швейцарії і залишився там наза
вжди. 2. Він обійшов навкруг машини, щоб переконатися, що все було в порядку. 3. 
Джейн йшла вздовж берега річки, роздумуючи над тим, як краще слід вчинити. 4. Він 
подивився в наш бік, ніби шукаючи підтримки. 5. Протягом наступних 10 кілометрів 
дорога йшла через ліс. 6. Дік вибіг з будинку якраз вчасно, щоб встигнути на шкільний 
автобус. 7. Він вів машину необережно і, як наслідок, врізався в дерево. 8. Секретарка 
поклала стос документів на стіл свого шефа. 9. Він відвернувся від мене, щоб прихо
вати своє роздратування. 10. Вона дістала із сумки блокнот і ручку та приготувалася 
записувати. 11. їм довелося їхати до Чикаго через Індіанаполіс, тому що Енн дуже 
хотіла відвідати сестру. 12. Учителька пройшла через увесь клас і зупинилася біля 
першої парти. 13. Діти вирішили скоротити шлях і пішли вгору вузькою стежкою. 14. 
Вона витерла пил зі столу та полиць і збиралася мити підлогу, коли задзвонив телефон.
15. По дорозі додому він проїхав біля церкви, щоб всі побачили його нову машину.
16. О 6 годині він повинен приїхати на вокзал, щоб провести свого друга. 17. Річка 
була дуже широкою, не могло бути й мови про те, шоб спробувати її перепливти. 18. 
Діти гралися на подвір’ї: стрибали через калюжі, сміялися. 19. Літня жінка сиділа 
біля будинку і спостерігала за перехожими, які поспішали вгору і вниз по вулиці. 
20. В очікуванні дзвінка Ліз ходила з кімнати в кімнату. 21. Він плавав дуже погано, 
шоб плисти проти течії. 22. Вони їхали курною дорогою, роздумуючи про те, де б 
перекусити. 23. Джек зняв з руки годинника і поклав його на стіл. 24. Він заглянув
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до кімнати і привітався з усіма. 25. Гарі та Елен прийшли до мене, щоб допомогти 
спакувати речі. 26. Я звернув з щирокої алеї на вузьку стежку. 27. Еіевеличка група 
дітей збиралася навкруги нього, щоб послухати розповідь про його пригоди. 28. Ма
буть, злодій проник до будівлі через вікно другого поверху. 29. Вона вже прямувала 
до виходу, коли згадала, що ще не відправила листа. ЗО. Учителька подивилася на 
нього поверх окулярів -  такого допитливого учня у неї ще не було. 3 1. Вона була так 
здивована, що випустила листа на килим. 32. Він так поспішав, що пробіг повз сусіда, 
не привітавшись. 33. Після тривалого обговорення вони вирішили зняти картину зі 
стіни у спальні і перенести її у вітальню. 34. Поїздка до Ріо-де-Жанейро через Сан- 
Пауло виявилася виснажливою. 35. Він відірвався від книги і подумав, що непогано 
було б щось перекусити. 36. На вихідні вона любила виїжджати за місто.

Ех. 158. Translate

1. Він поставив годинник знову на шафу. 2. Міс Паркер виглянула з вікна. 3. Вона 
пробігла повз мене, не сказавши жодного слова. 4. Діти зібрались навколо Енн, щоб 
послухати казку. 5. Промені сонця пробивалися до кімнати через штори. 6. Джон при
їхав в аеропорт зустрічати свого дядька. 7. Я так стомився, що, прийшовши додому, 
просто впав на ліжко і заснув. 8. Вона під’їхала до мосту і припаркувала машину. 9. 
Він дістав книжку із сумки і поставив на полицю. 10. Дорога до села проходила че
рез ліс. 11. Діти бігали навколо будинку та по садку, поки не втомилися. 12. Машина 
проїжджала біля церкви і зупинилася біля будинку тітки Джил. 13. Ендрю підійшов 
до Джейн і запитав, чому її не було в школі цілий тиждень. 14. Бабуся дістала пиріг із 
духовки і поклала його на таріль. 15. Парк був оточений красивим кам’яним парканом. 
16. Через півгодини вони вже пропливали повз замок, про який розповідав Джек. 17. 
Дивлячись у вікно автобуса, вона думала про власне майбутнє. 18. З люттю Джил 
жбурнула рушник на підлогу і пішла до своєї кімнати. 19. Шлях з Індії до Таїланду 
виявився довший, ніж він передбачав. 20. Сім’я зібралася навколо столу, щоб вирі
шити, що робити далі.

*Ex. 159. Fill in the blanks

1. He blew a cloud o f smoke ... the room. 2. She glanced... the corridor. 3. We can go 
... the river and have a picnic. 4. This water came ... a spring two miles to the North of the 
camp. 5. If  you pour hot water... a glass, it may crack. 6. He was wiping sweat... his face. 
7. She put the bottle down ... the tray. 8. You won’t get any sympathy ... her. 9. He stared 
... me out o f the window. 10. The Earth moves ... the Sun. 11. She led the way ... a passage 
and down a short flight o f stairs. 12. He thought he might go ... a concert. 13. A straight line 
ran ... the map. 14. They looked ... the racks of clothes in the back o f the store. 15. He was 
about to slam the car door, wave ... Luise and leave. 16. She came ... London for a couple 
o f days. 17. He moved baek ... the darkness. 18.Get the car ... the mud as fast as possible.
19. The bird hopped up ... a higher braneh. 20. Get these kids ... here! 21. He turned his 
head aside and drove straight... me. 22. The agitated youth danced ... her. 23.We drove ... 
Cincinnati downtown. 24. I’m going with her ... Australia.
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*Ex. 160. Fill in the blanks

1. We had to fly to New York... Washington. 2. They climbed 
... the tower. 3. As she nodded in agreement, he moved ... the door. 
4. Kitty stepped outside and walked ... the building. 5. His Police 
Jaguar roared... the road in the direction of the village. 6 .They 
let the boat drift... the tide. 7. The wind was so strong I couldn’t 
sail... it. 8. My father appears, wheeling his bicycle ... the hill. 9. 
“Gone ... the wind’ has always been my favourite movie. 10. She 
gestured... the bartender. 11. The Baltic republics are most readily 
approached from Britain ... Scandinavia. 12. We drove back ... the 
hills to the San Fernando Valley. 13. It wasn’t easy to swim ... the 
current of the river. 14, “I ’m going ... Chelsea”, she said, leaving 
the room. 15. He carried Allie ... the stairs. 16. In a week he got a 
transit visa to return to London ... Warsaw. 17. Let us go ... here, I 
don’t like the place. 18. The refugees began pouring... the border 
to Denmark. 19. He looked back ... me.

Ex. 161. Translate
1. Машина під’їхала до будинку і зупинилася. 2. Друзі вирішили їхати до Фран

ції через Бельгію. 3. Вона відвернулася від вікна і оглянула кімнату. 4. Дік вдарив по 
м ’ячу дуже сильно, і він вилетів за огорожу. 5. Вона зробила кілька кроків до дверей, 
щоб зустріти Мері. 6. Рухаючись разом із натовпом, Джон незабаром опинився на 
площі. 7. Джек відійшов від дверей, шоб дати Ніку ввійти до будинку. 8. Хоч річка була 
спокійною, плисти проти течії було дуже важко. 9. Він вирішив летіти з Риму через 
Будапешт, оскільки ще жодного разу не був у столиці Угорщини. 10. Як повідомили 
в поліції, машина прямувала до аеропорту. 11. Йдучи вгору стежкою, Джил все ще 
не знала, як їй повестися. 12. Один за одним діти стрибали через струмок. 13. Човен 
повільно плив за течією, недалеко від берега. 14. Розмова була дуже важка, тому, коли 
вони вже про все домовились. Ден повернувся до Тарі і посміхнувся. 15. “Давай підемо 
звідси, мені тут не подобається”, ~ сказала Еллі. 16. Повертатися додому в Таїланд він 
повинен був через Китай і Лаос. 17. Хлопці залізли на паркан, щоб краще бачити гру.
18. Його заарештували, перш ніж він устиг перетнути кордон і опинитися в Мексиці.
19. Вони хотіли подорожувати Близьким Сходом, тому їх шлях з Єгипту до Іраку 
пролягав через Саудівську Аравію. 20. Туристи підіймалися на самісіньку верхівку 
пагорба, щоб побачити панораму міста.

Prepositions of time 

Ex. 162. Fill in the blanks

1. We had driven down to Garrod’s farm ... Sunday morning. 2. My father was bom ... 
1967. 3. My last train leaves ... 11.30.4. Joe returned to the village... the morning. 5. She left 
San-Francisco ... 2 June 1992. 6. ... Christmas, I’d send her a postcard and a present 7. She 
hated to stay in the country ... autumn. 8. They met at the annual party ... November, 20. 9.

137



He used to come and read to me ... bedtime. 10.1 walked 
twenty and thirty m iles... a day. 11.... Easter all the family 
gathered in their old house in Florida. 12. The car should 
be here ... 10 minutes. 13. The classes s ta rt... Thursday.
14. She had to run because she had a history class ... 9. 
30 and she was still home. 15. ... the morning everybody 
hurried to work. 16. Carrol was b o m ... 13 April 1974.17. 
They were to meet downtown... noon. 18.... summer they 
used to go to Greece for a week or two. 19. Let’s go to the 
movies ... Friday. 20. The meeting started ... 10.30 ... the 
afternoon. 21.... two years he became a sales manager. 22. 
She wanted everything to be perfect... their wedding day. 
23. ... the evening they all left for Texas. 24. This part of 
the country is very hot... August.

Ex. 163. Translate
1. За 5 років вона знову повернулася до рідного міста. 2. Щонеділі вся родина 

ходила до церкви. З. О пів на десяту ранку Том уже був на роботі. 4. У 1981 році родина 
Росс переїхала з Великої Британії до Індії. 5. Кожного року 18 жовтня в місті відбувався 
карнавал. 6. На День подяки Джим вирішив залишитися в Атланті. 7. Цього року від
пустка Енн була у грудні, і вона вирішила вирушити до Таїланду. 8. Свій двадцятий 
день народження Лі вирішила провести в Лас-Вегасі. 9. Рік подзвонив Ліз і сказав, що 
заїде по неї о пів на восьму вечора. 10. Вечорами він любив сидіти в кріслі біля каміна.
11. Восени, коли почалися дощі, околиці ставали зовсім сумними. 12. їхній старший 
син народився 28 вересня 1983 року. 13. У вересні вони збиралися з ’їздити до Норвегії, 
але у них не вистачило грошей. 14. Через два тижні треба було складати іспит, а він ще 
не почав готуватися. 15. На Великодень погода була дуже сонячна, і діти вирішили від
правитися в похід. 16. Через 10 років вони знову зустрілися. 17. Опівдні Джил заїхав до 
пошти, щоб забрати посилку. 18. Пізніше ввечері вони знову зібралися за столом, щоб 
обговорити, коли влаштувати прийом. 19. На День Незалежності зазвичай влаштову
вали пікнік за містом. 20. Уночі у величезному особняку було страшнувато, звідусіль 
ввижались привиди. 21. Друга світова війна почалася у 1939 році. 2 2 .0  пів на першу 
він закінчив справи в банку і вирішив поїхати перекусити. 23. У неділю, оскільки це 
був її перший вихідний за два місяці, вона вирішила просто нічого не робити. 24. На 
Великодень в магазині завжди святковий настрій. 25. Олів була дуже товариська і вже 
через пару років стала головою відділу зв’язків із громадськістю.

*Ex. 164. Fill in the blanks
1. The weather had been bad ... a week. 2. ... all the years of his work he had been 

realistic ... himself 3. In January he was back ... San Francisco ... all the necessary informa
tion. 4. ... half a year Mary has been unable to find a good job. 5. He wrote a weekly column 
in the Guardian ... 1963-1967. 6. The Jones won a trip ... H aw aii... July. 7. We hadn’t seen 
eaeh other... ten years so we were very happy to meet. 8.... infancy, the little monkeys form a 
strong attachment... their owners. 9. The best time to visit Thailand i s ... January when the rains 
haven’t started yet. 10. They had already been talking ... a couple of hours when her mother
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came home. 11. Vegetarian societies grew slowly ... the next 180 years. 12. We’ll probably 
m eet... Kyiv ... the seminars ... July. 13.1 kept calling h e r ... two days. 14. He took a vacation 
... late spring and started to look for some good land to build a house. 15. She lived ... West 
Virginia ... five years and then moved ... California. 16. The boy disappeared ... the ho te l... 
night. 17. Don’t worry he’ll be back ... ten minutes, the store is not far away. 18.... ten years 
... a row he worked as a salesman. 19. She sold her house ... the local authorities ... the crisis 
of 1938. 20.... four years when he graduates he’ll make a good practitioner. 21. Lynn stayed 
aw ay... school... a couple days because she was sick. 22. Please help me pack. I’m leaving... 
half an hour. 23. Champagne merchants say that it can be drunk ... and ... meal.

Ex. 165. Translate
1. Під час поїздки до Лондону Дік і Елен заприятелювали. 2. Цілий місяць стояла 

погана погода, і похід відклали на невизначений термін. 3. Взимку в Джорджтауні робити 
було практично нічого. 4. Кілька днів від Джона нічого не було чути, а потім він з ’явився 
так, ніби нічого не трапилось. 5. На протязі усього місяця, який Елен провела на узбережжі, 
у неї був чудовий настрій. 6. В грудні роботи завжди було дуже багато, оскільки Джек 
працював у магазині іграшок. 7. Пройшов усього рік, але за цей час так багато трапило
ся, шо тепер Ірен стала зовсім іншою людиною. 8. П’ять годин поспіль Стів намагався 
відремонтувати машину, але зробив тільки гірше. 9. У школі Сем був відмінником. 10. 
Поки Керолайн вчилася у школі, вона серйозно займалася спортом. 11. П’ять років вона 
мріяла знову приїхати до Європи, але все ніяк не виходило. 12. В останні п’ять років ко
мерція братів Райнерів процвітала. 13. Навесні батькові Діка довелося кілька разів їздити 
до Близького Сходу, бо умови контракту не виконувалися. 14. Діку якось не таланило, 
місяцями він сидів без роботи, а якщо йому і вдавалося десь влаштуватися, то довго він 
там не затримувався. 15. Піт час нашої розмови я так і не зміг зрозуміти, до чого він веде.
16. Коли Бетсі прокинулася вранці, ситуація здалася їй не такою вже й безвихідною. 17. 
Вона чекала дзвінка вже три години і почала сумніватися, шо їй взагалі подзвонять. 18. 
У хвилини чекання йому завжди було важко і хотілося, щоб все це скоріше закінчилося.
19. В семидесяті роки вони з сестрами працювали в агентстві з продажу нерухомості. 20. 
Тед пропрацював у бібліотеці з півроку, а потім вирішив кинути -  робота була нудною 
та й платили мало. 21. Протягом усього часу, коли він займався історією, він не припиняв 
дивуватися її суперечливості. 22. В школі заняття вже скінчилися, і друзі вирішили по
їхати на відпочинок кудись до Каліфорнії. 23. Усі роки, проведені у в’язниці. Том тільки 
й думав, шо про помсту. 24. Він вирішив залишитися у Південній Африці до кінця життя. 
25. В дитинстві вона була веселою та товариською дитиною.

*Ex. 166. Fill in the blanks:

1. She had dreamed ... Hollywood ... 
childhood. 2. She was to b e ... New-York... June 
... late September. 3. ... 11 p.m. all ships were 
back. 4. She had not come downstairs ... about a 
quarter... eight 5. This has been the experience... 
all the governments ... 1945. 6.1 haven’t heard 
... you... two days already. 7 .... now on you’re
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free to do as you like. 8.... the time we came his colleagues had already started working. 9. 
You can stay ... five if you like. 10. This has been going on ... July. 11. ... years he’s been 
waiting for such an opportunity, 12. She has to finish the work ... 48 hours. 13. Mary had 
urgent work to do and so she was ... the office ... 9 a.m. ... 9 p.m. every day. 14. She was 
already finishing with her studies ... August. 15. ... the library 1 found the pictures ... the 
huge Franciscan church that had been there ... the Reformation. 16. Use wild mushrooms 
... 24 hours ... picking. 17. He’ll be back ... the business trip ... two days. 18. When she 
was twenty, she had to work ... morning ... night to cam the money she needed. 19. Jane 
planned to pay off her summer cottage ... the year 2010. 20. He had not finished... the early 
hours ...the morning. 21. He threw his s tu ff ... a bag and left. I haven’t seen him ... then. 
22. ... centuries people have been looking ... the way to turn other metals ... gold. 23. Now 
children were not allowed to p lay ... these sacred rocks. 24.1 don’t think I saw h im ... Friday.

Ex. 167. Translate

1. Вранці я одержала листа від свого брата з Лондона. 2. На свій день наро
дження Енжі любила походити по магазинах і витратити побільше грошей. 3. За
няття і підготовка до них займали багато часу, і тоді Тому доводилося вчитися вночі.
4. Три роки він мандрував різними містами, шукаючи підходящу роботу. 5. Цього 
місяця вона встигла багато зробити і була втішена, шо все вийшло. 6. Вона ніколи 
не вставала раніше восьмої години ранку, і телефонувати їй раніше було марно. 7. 
Після сніданку він розповідав дітям історії про далекі країни. 8. З дитинства Джим 
мріяв стати адвокатом. 9. Улітку на фермі доводилося працювати з ранку до вечора.
10. Джейн обіцяла зателефонувати до шостої години, але, мабуть, вона забула про 
свою обіцянку. 11. До кінця семестру він так відстав від інших, що не уявляв, як буде 
складати іспити. 12. Він закінчив писати листа у перерві між уроками. 13. О пів на 
щосту вона вже їхала дорогою до Києва. 14. До кінця дня він так стомився, що хотів 
тільки одного- виспатися. 15. Звичайно Рік закінчував заняття о третій, але сьогодні 
довелося затриматися. 16. До кінця березня Сенді остаточно одужала. 17. Нічого не 
було зроблено для вирішення її проблеми з початку року. 18. День народження Емілі 
був 12 квітня. 19. Вони вирішили залишитися на узбережжі до кінця місяця, оскільки 
погода була гарною. 20. Позавчора стало ясно, що поїздку доведеться відкласти. 21. 
Протягом року вона уважно слідкувала за подіями в Іспанії. 22. Адміністрація за
планувала подвоїти прибутки компанії до кінця року. 23. Вечірка почалася о чверть 
на восьму. 24. Кожного року вони намагаються цікаво провести відпустку. 25. Одного 
чудового дня він, можливо, навчиться програвати.

Revision: Spatial and Directional Prepositions 

*Ex. 168. Fill in the bianks

1. He tucked the envelope ... arm and hurried home. 2. The men had not eome back . 
fishing, yet. 3. She stood... the door thinking of what she should do next. 4. He was leaning.
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my desk. 5. An apple pie stood... a joint of roast beef. 6. Ferdinand ran ... the stairs and saw 
his father-in -law. 7. We got... the freeway and parked near the supermarket. 8. People ran ... 
us laughing. The baby sa t... them in the back of the car, 9. She glanced... the corridor- it was 
empty. 10. Did you find much growing... the snow? 11. Do you want me to get your suitcase 
... from the rack? 12. He followed Bob ... the room while they went on with the discussion.
13.Two clergymen were standing ... a hole in the ground. 14. It had been 14 degrees ... 
zero. 15. The whole play takes place ... the beach club. 16. She was standing looking ... the 
window. 17. The car was parked ... the road, ... the bottom of the hill. 18. She glanced ... 
the mirror, she looked great, as usual. 19.1 hate being ... middle-aged drivers. 20. Hogan 
ran ... the car to the driver’s side and imlocked the door. 21. She was bom ... a farm o u t... 
Bamham. 22. John was leaning forward ... the steering wheel. 23. Linda gazed at them ... 
a side window. 24. She opened her bar and put her diary ... it. 25. He was pointing ... an oil 
tanker somewhere on the horizon. 26. She inhaled deeply and held the smoke ... her lungs 
three or four seconds. 2 7 .1 came ... his place to tell him the news. 28. We had to row .... 
the pull of the stream. 2 9 .1 stood ... them but couldn’t hear what they were talking about. 
30. He booked a ticket... Washington ... Frankfiirt and New-York. 31. The two farms were 
... each other. 32. The boat drifted ... the tide. 33. She put a sticker ... the top of her desk.

Ex. 169. Translate

1. Друзі домовилися зустрітися біля кінотеатру. 2. Вона вийшла з магазину в 
чудовому настрої, їй напевно подобалося витрачати гроші. 3. Зовсім поряд з її будин
ком нещодавно побзщували нове кафе. 4. Мені було потрібно ледь менше 15 хвилин, 
щоб доїхати від університету до офісу. 5. Він намагався зосередитися, але безперервне 
базікання дітвори за його спиною заважало йому. 6. Вона поклала коробки з купле
ним на ліжко і пішла переодягатися до обіду. 7. Під ялинкою лежала купа подарунків. 
8. За кілька годин яхта вийшла з бухти і попрямувала у відкрите море. 9. Він стояв 
у дверях, очікуючи наступних вказівок. 10. Цієї осені температура рідко спускалася 
нижче нуля. 11. До того часу, коли він проїжджав біля парку, він уже вирішив, як йому 
слід вчинити. 12. Вона підійшла до Джейн і посміхнулася: “Я дуже рада, що ви змогли 
прийти”, -  сказала вона. 13. Він кинув газету на стіл поряд із попільничкою -  читати 
не було часу. 14. Вони гуляли вулицями до вечора і розмовляли про життя. 15. Вона 
залищила машину у кшькох кварталах вниз по вулиці, так цростіше було знайти місце 
для стоянки. 17. Кожного ранку він бігав навколо свого кварталу. 18. Дон кивнув у бік 
бару і запропонував перекусити. 19. Коли Джек прокинувся, сонце вже стояло високо в 
небі. 20. Він стрибнув з поручнів і пішов мені назустріч. 21. У конверті не було нічого, 
крім невеликої листівки. 22. Усе в його кімнаті залишалося як і раніше, і тільки картину, 
що раніше висіла над столом, перенесли до іншої кімнати. 23. По дорозі додому він 
зупинився біля італійського ресторану і купив піцу. 24. Рік поїхав до Лос-Анджелесу 
у відрядження. 25. Коли вона повернулася додому з поїздки, листівка з Таїланду вже 
лежала у неї на столі. 26. Він витер піт з чола і взявся до роботи. 27. Вона подивилася 
у шафі, але не знайшла там книги, яку шукала. 28. Кожного дня з дев’ятої ранку до 
другої години дня він працював в університеті. 29. Між двома подругами ніколи не було 
таємниць. ЗО. Джону довелося пробиватися через натовп журналістів, щоб потрапити 
до будівлі суду. З !.Він відвернувся від комп’ютера і втупився у вікно, поринувши у
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свої думки. 32. Хмари збиралися над містом, до вечора, безперечно, почнеться гроза. 
33. На зимових канікулах Мері і Джил вирішили податися до Риму через Амстердам 
і Париж. 34. Коли Лін помітила його, він йшов через вулицю в бік аптеки. 35. Старо
винна церква стояла на верхівці скелі прямо над морем. 36. Було важко йти проти 
сильного вітру, але іншого вибору не було. 37. Прямо під ногами, трохи праворуч, 
текла невеличка річка. 38. Вона спостерігала за дитиною поверх журналу. 39. Серед 
останніх куплених речей було щонайменше три сукні.

Ех. 170. Translate

1. Дорога до Ніцци йшла вздовж узбережжя, Енн 
ще ніколи не бачила таких мальовничих місць. 2. Він 
дістав із кишені трохи дрібних грошей і протягнув стар
цю. 3. Час від часу він любив почитати книгу в садку 
під великим деревом. 4. Вона любила проглядати пошту 
кожного дня, але серед великої кількості листів не було 
жодного з Японії. 5. Вони припаркували машину біля 
пірсу і пішли прогулятися пляжем. 6. О 7 годині він 
уже був внизу на вулиці, друзі повинні були заїхати по 
нього. 7. Зазвичай печатка лежала у верхньому ящику 
столу. 8. Цим літом температура постійно була вище 

23° С. 9. Після двох годин занять вона поклала підручник на стін. 10. У дванадцять 
років він утік з дому, але вже через тиждень поліція повернула його назад. 11. Джеку 
подобалося жити у будинку високо в горах. 12. Батько примусив мене сісти поряд з 
ним і заново розповісти, як все трапилося. 13. Він сказав, що хоче поїхати до Києва на 
пару днів. 14. Вона заглянула у блокнот і заявила, що зайнята завтра весь день. 15. На 
фотографії Лінда стояла між батьком і старшим братом. 16. Нікого не здивувало, що 
він був дуже релігійний, адже він приїхав з Албанії. 17. Людина за прилавком спитала, 
чим він може допомогти. 18. Понад півгодини Рік викладав свої плани на майбутнє, 
але міс Сміт дивилася повз нього. 19. Автобус наблизився до школи. 20. Він прибрав 
стілець із дороги і підійшов до книжкової шафи. 21. Ед радий, що буде відпочивати 
в літньому таборі. 22. Він загубив ключі і довелося виламувати двері, щоб увійти до 
офісу. 23. У холодильнику не було нічого. 24. Щоб скоротити шлях, вони вирішили 
їхати до Чикаго через Індіанаполіс. 25. Він двічі обійшов навколо будинку. 26. В Піт- 
сбургу Доріс зупинилася в готелі поряд з картинною галереєю. 27. Вона провела на 
карті лінію через усю територію штату. 28. Машина піднімалася вгору. 29. За умова
ми експерименту, тиск не повинен падати нижче відповідного рівня. ЗО. Її улюблена 
чашка впала зі столу і розбилася. 31. Він говорив з ентузіазмом, розмахуючи руками 
над купою паперів на столі. 32. Він поставив фотографію батьків на камін біля годин
ника. 33. Вона виглянула у вікно і побачила, що він уже чекав на неї. 34. Він вирвав 
аркуш із записної книжки, написав на ньому кілька слів і залишив на столі у Джона. 
35. їй пощастило найняти квартиру у кількох кварталах від центру міста. 36. Коли я 
зателефонувала, його вже не було в готелі. Він виїхав рано вранці. 37. Усю дорогу з 
Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса він мовчав. 38. Він накрив клітку шматком тканини. 
39. Серед старих речей вона не знайшла нічого цікавого.
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Ex. 171. Translate

1. Він зняв фотографію зі стіни й поклав її у валізу. 2. Стадіон був поряд зі шко
лою. 3. Джек зупинився біля аптеки. 4. Він купив будиночок у селищі вниз по річці. 
5. Дорогою до школи Джил заходила до подруги. 6. Друзі були поряд з ним. 7. Вона 
поклала ключ у сумочку і вийшла з кімнати. 8. У лабораторії було задушливо. 9. Біля 
зоопарку діти побачили фотографа. 10. За дверима висів плакат. 11. Щеня забралося 
під диван. 12. Група туристів проїхала повз Тауер. 13. Він йшов уздовж мосту. 14. Із 
льоху йшов дим. 15. Він знайшов зошит, що лежав серед книг. 16. Навколо театру росли 
квіти. 17. Її будинок був між двома магазинами. 18. Над морем пливли білі хмари. 19. 
У 1986 році він переїхав до Бразилії. 20. Вона упустила конверт на підлогу. 22. Політ 
через океан тривав 5 годин. 23. Діти сиділи на ґанку. 24. Вона спустилася до води. 25. 
За кілька хвилин підводний човен виринув на поверхню. 26. Коли вона увійшла. Рік 
стояв біля книжкової шафи. 27. У шухляді не було нічого, крім паперів. 28. Течія була 
сильна, було важко плисти проти неї. 29. Вона подивилася на нього крізь окуляри і 
посміхнулася. ЗО. Найближчий рейс до Атланти був через Пітсбург. 31. Він переїхав до 
Техасу. 32. Хлопчик перебрався через паркан і через пісок. 33. Він поклав документи 
на стіл. 34. Дівчинка сиділа на підлозі в кімнаті. 35. Син підбіг до батька. 36. Вони по
знайомилися на вечірці. 37. Влітку він приїжджав у мій заміський будиночок. 38. Було 
важко бачити таку молоду людину за ґратами. 39. Сполучення між двома містами було 
зручне. 40. Він попрямував до будинку мерії.

Prepositions to indicate the way to do something 

*Ex. 172. Fill in the blanks

1. They did not recommendjoumeys... car. 2. His dream was to cross the country ...foot. 
3. He had to come ou t... a bus to visit his friend. 4. They took a trip about the canals ...a small 
boat. 5. She finally bought a little hat made .... wool. . 6. This house was built.... my grand
father. 7. Did you come ... train? 8. Though he could borrow his parents’ car he preferred to 
go around... his bike. 9. As soon as she was ... the train, she opened the box. 10. The boy was 
fond of trinkets made... glass. 11. Jim broke up the frozen mess ... a hammer. 12. They make 
sandals ... old car tjres. 13. Liz hated travelling .... plane. 14. She looked great.... the horse.
15. Jiff met the man ...the plane... San Francisco. 16. The doll was made.... Jenny... her little 
sister. 17. He moistened his lips ... the tongue. 18. The house was made .. bricks, 19. George 
came down .... his motorbike to ask if there was something we wanted him to do. 20. The 
cheapest way to get to California was . . .  bus. 21. Jane came ... a taxi half an hour later. 22. 
This vase was made ... an ancient craftsman. 23. He cut bread . . .  a pocket knife. 24.They 
made a ten t. . .  the sheets they had with them.

Ex. 173. Translate

1. Ми вирішили, що найпростіше поїхати туди автомобілем. 2. Його авто зла
малося і йому довелося пройти пішки кілька миль. 3. Тері приїхала за мною на авто
мобілі. 4. Цей старий стіл зроблений із червоного дерева. 5. Собор Святого Павла був
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побудований Кристофером Реном. 6. Вона різала м’ясо дуже гострим ножем. 7. Джулі 
подобалося шити одяг для ляльок із своїх старих суконь. 8. Вона ще ніколи не ман
друвала морем. 9. її мрією було покататися каналами у човні. 10. Джим вперше сів 
на коня. 11. Коли вони вже сіли у потяг, Енн згадала, що забула вдома свій записник.
12.Ця ваза зроблена з фарфору. 13. Цей малюнок намалювала моя старша донька. 
14. Ця картина намальована спеціальним пензлем. 15. Гелен відрізала старі джинси і 
зробила з них шорти. 16. Поїздка на автобусі з Чикаго до Сент-Луїса триває 12 годин. 
17. Стен проїхав повз мене на велосипеді. 18. Хоч він і дуже стомився, але заснути в 
літаку йому не вдавалося. 19. Ця футболка виготовлена з бавовни. 20. Вона не змогла 
знайти ручку і вирішила написати листа олівцем. 21. Ці сережки зроблені зі старого 
золотого ланцюжка. 22. Подорож автобусом не повинна бути стомлюючою. 23. Мій 
улюблений светр виготовлений із тонкої вовни. 24. Цю книгу написав відомий аме
риканський письменник. 25. Погода була гарна, і друзі вирішили піти до університету 
пішки. 26. Подорож повітрям -  найшвидший спосіб перес}шання. 27. Подорож морем 
завжди здавалася йому менш цікавою, ніж суходолом. 28. Цю картину написав Дега. 
29. Ця статуя зроблена із мармуру.

Other prepositions

Ex. 174. Fiil in the bianks

1. He fe lt... a burglar. 2. The report had all the in
formation... air pollution ... the area. 3. H e,... everybody 
else, had worried ... it. 4. She was regarded ... a hero ... 
masses... people. 5. When he was twenty, he worked.... a 
reporter... the local newspaper. 6. Are you... us or... us? 7. 
The majority... MPs voted... the bill. 8.1 have absolutely 
no money, no friends ... those that hve here. 9. This book 
is ... life. 10. He just took the text and commented ... it.
11. The protesters were rounded...the police. 12.1 voted 
... this decision because 1 think that’s the only way out,
13. They had to take... account the recent public protest.
14. She thought... her and understood what was happen
ing. 15 the lack ... money he still decided to go out
Friday night and have fun. 16. She always had time ... 
a pleasant word ... having some family problems. 17.1

am only doing all that... your own good. 18. There were no bookshope you understand
... his room ...textbooks. 19.1 forgot... it. 20. Let’s talk... this in the morning. 21. She left... 
Mexico a month ago. 2 2 .1 could never speak ... anything ... business ... John.

Ex. 175. Translate

1. Лекція 3 історії фемінізму виявилася доволі цікавою. 2. Ми говорили про 
користь спорту. 3. У 1950-ті роки він працював бухгалтером в одній із великих ком
паній. 4. Як більшість огрядних жінок, вона дуже соромилася одягатися яскраво.
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5. Рада проголосувала за цю пропозицію. 6. Робітники протестували проти нових 
правил. 7. Крім тих причин, про які вже йшлося, мені хотілося назвати ще дві. 8. В 
Еріка не залишилося жодного родича, крім сестри. 9. Не дивлячись на всі умовляння, 
вона все-таки вирішила їхати. 10. Еммі нічого не чула про нього, якщо не рахувати 
листівки на Різдво. 11. Джеррі завжди вважав, що сам знає, що для нього добре. 12. 
Це проти правил -  сперечатися із суддею. 13. Усі відгукувалися про нього як про ро
зумну людину. 14. Доктор Роулз міг годинами говорити про шкідливість паління. 15. 
Справи в магазині йшли погано, і Джиму потрібна була гарна порада з маркетингу. 
16. У багатолюдних місцях, таких як порти та вокзали, потрібно уважно стежити за 
своїм багажем. 17. Коли він попросив у мене грошей, я не зміг йому відмовити. 18. 
Крім успіхів з математики, йому нічим було похвалитися. 19. Як вона і передбачала, 
до вечора в холодильнику не залишилося нічого, крім пляшки соку. 20. Не дивлячись 
на нерозуміння, Джон продовжував обетоювати свою точку зору. 21. Джейн купила 
светр собі, але потім передумала і подарувала еестрі. 22. Не дивлячиеь на температуру, 
Бетті не хотіла лежати в ліжку. 23. Крім матері, про Гаррі нікому було піклуватиея. 24. 
Доріе поїхала до Італії, нікому нічого не еказавши. 25. Цей депутат діяв проти волі 
виборців. 26. Джейн любила говорити про своїх учнів. 27. Дискусія з проблем освіти 
проходила впродовж 4 годин. 28. Джеф заявив, що йде, у властивій йому манері. 29. 
Не думаю, щоб у нього були ще якісь джерела прибутку, крім роботи у школі.

*Ex. 176. Fill In the blanks

1. Computers are quite good ... this so rt... things, 2. She went... the invitation ... an 
unknown man. 3. My mum is sure you ean always tell a good person ... a bad one. 4. Every 
year thousands of children d ie... starvation. 5. After two days of eonstant shopping we finally 
ran ... money. 6. ... his surprise the light was still on in the living-room. 7.1 decided to go 
... the airport to see ... Ann. 8. It’s very likely this horse will lose the race, the experts say 
her chances are not even 1 ... 20. 9 .1 know he’s clever .... political debate. 10. His parents 
came ... Northern India. 11. The hospital said Miss Garbo died... heart failure. 12.1 don’t 
want you to think she did it... hatred. 13. I ’m pretty sure she’s going to win the contest, her 
chances are 8 ... 1.14. The basement was filled... old stuff which was no good. 15. She liked 
making stories so much, you could hardly tell truth ... lies. 16. I ’ll take martini ... orange 
juice. 17. ... tonight’s meeting he expressed delight... the performance. 18. He said “yes” 
ju s t ... politeness. 19. ... my relief, next morning the fever had vanished. 20. He was good 
... persuading people. 21. She borrowed an evening dress .... her sister. 22. An hour later we
ran ... gas and had to stop to fill the tank. 23 my astonishment there was nobody home
when I came back. 24. Do you know anybody ... such a strange name?

Ex. 177. Translate

1. Перевірка була влаштована на прохання адміністрації. 2. Сім’я Джорджа по
ходить з Голландії, але вони вже більше ста років живуть у США. 3. їй здавалося, що 
вона помре від страху, поки спуститься вниз темними сходами. 4. На його подив, Джек 
ще не повернувся з роботи. 5. Секретарка виявилася привабливою дівчиною зі світлим 
волоссям та милою посмішкою. 6. Підручник з фізики Рой взяв у свого брата. 7. Не 
думаю, щоб він зробив це з дурості. 8 На столі стояла ваза, наповнена цукерками. 9.
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Вона прекрасно грає в теніс. 10. Я завжди вважала, що не так уже й важко відрізнити 
правду від брехні. 11. Беккі сходила до магазину, оскільки у них вдома закінчився 
хліб. 12. Що ми будемо їсти? -  Я б з’їв відбивну із смаженою картоплею. 13. Вона 
прекрасно вміє пояснювати. 14. Щоб поїхати з друзями до Флориди, йому довелося 
позичити трохи грошей у батьків. 15. Я був стурбований тим, що всі поїхали і ніхто 
мене не попередив. 16. Вона померла від серцевого нападу. 17. Люди іноді здатні чи
нити злочин із заздрощів. 18. На прохання рідні хворого перевели зі шпиталю додому.
19. Ліз мала темне волосся, смагляву шкіру, тому що її пращури походили з Греції.
20. На загальний подив, вона прийшла на церемонію без запрошення. 21. За касою 
стояла жінка похилого віку. 22. На вимогу директора у школі ввели шкільну форму.
23. Ніхто не вмів краще за нього заспокоювати клієнтів. 24. Він був зовсім не схожий 
на людину, якій погрожувала смерть від голоду. 25. У кав’ярні вона замовила каву з 
молоком. 26. У домі закінчилися свічки. 27. Він був не здатний відрізнити друга від 
ворога. 28. Ще треба багато зробити, якщо ми хочемо позбутись неприємностей. 29. 
На моє здивування, квитки були вже замовлені.

Prepositions, Revision

*Ex. 178. Translate

A. 1. Церква знаходилася за два квартали вниз 
по вулиці. 2. Уздовж дороги росли молоді дерева.
З. Перш ніж ми приїхали, на нас вже чекали. 4. Робо
та повинна бути закінчена протягом місяця. 5. Вони 
вирішили зупинитися біля невеликого озера і відпо
чити. 6. Не дивлячись нате, що Стівен пропрацював 
усього рік, він чудово знав свою справу. 7. Ці сходи 
зроблені з мармуру. 8. Сонце було вже високо в небі, 
коли вони прокинулися. 9. Температура була нижче 
нуля, і земля була вкрита снігом. 10. Президент ви
рушив до столиці прямо з Техасу. 11. Він вирішив 

добиратися до Європи пароплавом. 12. Я так і не зателефонував Джону, хоча й обіцяв. 
13. Через віконне скло вона дивилася, як падає сніг. 14. До двох годин дня їй потрібно 
було бути на роботі. 15. Рада одноголосно проголосувала за цю пропозицію. 16. Дорога 
йшла повз озеро. 17. Я не бачив її з того часу, як вона востаннє приїжджала в гості. 18. 
Він вирішив летіти до Монреаля літаком, оскільки це був найоптимальніший варіант.
19. Вона прекрасно грала в настільний теніс і дуже цим пишалася. 20. Кішка мирно 
спала під диваном у вітальні. 21. Я купила цей светр для свого молодшого брата. 22. 
У неділю ми д}ч،іали зібратися у Біла, але нічого не вийшло. 23. Він обійшов навколо 
будинку і опинився в невеличкому, але доглянутому саду. 24. Він все прибрав зі столу 
і розклав на ньому карту. 25. Вони повинні складати іспит завтра вранці.

В. 1. Лекція про проблеми сучасних підлітків викликала великий інтерес.
2. Влітку їй дуже подобалося мандрувати країною. 3. Протягом дня Елен кілька разів 
телефонувала додому, щоб дізнатися, як себе почуває її батько. 4. Він стояв на верхівці
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пагорба, а містечко в долині лежало у нього під ногами. 5. Ця церква була побудова
на у XIX столітті відомим архітектором. 6. Він вирішив повернутися додому пішки. 
?.Вони зупинилися на ніч у невеликому готелі, а вранці продовжили свій шлях. 8. 
Щоб якось скоротити час, вони говорили про погоду та всяку всячину. 9. Він поклав 
касету до шухляди стола і закрив її на ключ. 10. У п’ятницю всі були на роботі, крім 
Джейн. 11. У дитинстві Майк дуже любив їздити потягом. 12. Багато хто вважав, що 
Том дуже недосвідчений для такої посади. 13. Через 2 місяці ми вже зможемо сказати, 
чи успішно пройшли випробування нової моделі. 14. Вона була дуже зайнята протягом 
усього минулого тижня. 15. На вечірці було багато людей, але більшість була мені не
знайома. 16. Він побіг вниз пагорбом до того місця, де бачив багаття. 17. Не дивлячись 
на погану погоду, матч відбувся. 18. Розкажи мені про свої плани на наступне літо. 19. 
Голоси розділилися; одні голосували за Майкла, інші ~ проти. 20. Тод і Джулі чекають 
на мене біля університету рівно об одинадцятій. 21. У четвер він працює тільки вранці 
з восьмої до дванадцятої. 22. Ного сім’я родом з Центральної Африки. 23. На жаль, 
Айрис не було вдома разом із ним. 24. Він поклав книгу на стіл і задумався. 25. Тонні 
почував себе упевнено, коли знав, що його брат працював.

Ех. 179. Translate

A. 1. Шухляда була наповнена іграшками. 2. Вона розуміла, що єдиний вихід був 
у тому, щоб позичити у тітки грошей. 3. Найкоротший шлях до озера пролягав через ліс.
4. У цій частині річки плисти проти течії було практично неможливо. 5. Я впевнена, що 
вона з найкращих міркувань порадила вам, як вчинити. 6. Авто Джеррі зламалася, тому 
він приїхав на таксі. 7. Будинок опалювався газом. 8. Сукню зшили із старих іграшок 
Джейн. 9. Як і обіцяла, Террі подзвонила рівно о пів на шосту. 10. На всі свої гроші 
вони купили яхту і відправилися на ній навколо світу. 11. Я приїхав до університету 
десь до 10 години, щоб устигнути підготуватися до занять. 12. Майже все в будинку 
було зроблене самим Дейвом. 13. Том поклав годинник на стіл поруч із книгою, щоб не 
пропустити фільм. 14. Джейн сказала, що телефонує з вулиці і буде у мене хвилин за 
п’ять. 15. Він жестом показав у бік моря і сказав, що на узбережжі багато невеличких 
готелів. 16. Увесь день вона була зайнята. 17. Він з дитинства мріяв перетнути країну 
від узбережжя до узбережжя на мотоциклі. 18. Ми не бачили Мері з минулого поне
ділка, мабуть, вона захворіла. 19. Коли літак летів над океаном, пасажирам показували 
фільм. 20. Його масивний стіл був із червоного дерева. 21. За останні кілька років Стіву 
довелося декілька разів міняти роботу. 22. Крім будинку в Чикаго, Ерік мав ще квартиру 
в Нью-Йорку. 23. Вони домовилися зустрітися в університеті у вівторок. 24. Чим вище 
в гори, тим холодніше. 25. Він відкрив коробку, але всередині не було нічого цікавого.

B. 1. Іноді важко відрізнити правду від брехні. 2. Він провів усе літо в селі. 3. 
Не думаю, щоб вона чекала тебе до пів на шосту, якщо ви домовилися зустрітися о 
п’ятій. 4. Спускаючись схилом пагорба, Джеррі намагався пригадати, де ж була сте
жина, якою він прийшов. 5. Молдавія розташована між Україною і Румунією. 6. Я 
не пам’ятаю точно, коли ми прийшли, але гадаю, що біля п ’ятої. 7. Вона виглянула з 
вікна вагону, щоб краще роздивитися містечко, яке вони проїжджали. 8. Переліт до 
Ріо-де-Жанейро через Франкфурт виявився виснажливим. 9. Ця робота обов’язково
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повинна бути закінчена до 8 липня. 10. Не дивлячись на серйозну різницю у віці, вони 
прекрасно розуміли один одного. 11. На вимогу інспектора поліції розслідування було 
продовжене. 12. Джон переїхав, тепер він живе в будинку номер 10. Юклід Авеню. 
13. Кафе знаходилося зразу за супермаркетом. 14. Алекс уже рушив до дверей, коли 
його покликали. 15. Щоб усе було готове вчасно, їй довелося працювати всю ніч. 
16. У школі в нього завжди було багато друзів. 17. Джек зателефонував у 15 хвилин 
на сьому і сказав, ш,о зайде рівно о восьмій, а його все немає. 18. Сьогодні на уроці 
англійської мови ми почали вивчати нову тему “Ресторан”. 19. Інформацію повинні 
подати протягом доби. 20. Прогулянка на конях через парк усім дуже сподобалася.
21. Коли вони стерли пил з обкладинки старої книжки, то змогли прочитати її назву.
22. Крім цього невеликого ранчо, у Філа нічого не залишилося. 23. Якби не Рік, про
ект давно б уже закрили.

Ех. 180. Translate

А. 1. Щоб не втратити форму, він кожного ранку 
бігав навколо кварталу. 2. Будинок місіс Емерлі був за 
півгодини їзди недалеко від старого мосту. 3. Лі точно 
пам’ятав, що трохи далі вгору вулицею повинний бути 
невеличкий ресторан. 4. Хоча фільм ще не закінчився, 
деякі глядачі стали просуватися до виходу. 5. Цей ав
тобус їде через центр міста. 6. Човен плив за течією, 
ця частина річки була спокійна, і можна було трохи 
відпочити. 7. Вона глянула у дзеркало і залишилася 
задоволена собою. 8. Він прочитав листа ще раз, по
ставив дату і розписався внизу. 9. Все, що трапилося, 
виходило за межі мого розуміння. 15. Джейн майже 
нічим не відрізнялася від подруг. 11. Було ще тільки 
без десяти вісім, а Денні вже сидів за комп’ютером.
12. Не було сенсу телефонувати їй до 11 ранку, тому 

що вона ніколи не прокидалася раніше. 13. Цю книгу написав дуже популярний зараз 
письменник. 14. Якщо хочемо везти з собою всі ці речі, то найкращий вихід із ситу
ації -  це їхати вантажівкою. 16. Коли ввечері вони вийшли прогулятися, то сніг уже 
не йшов. 17. У середу у Лі був вільний день, і вона вирішила відвідати магазини. 18. 
Вона зшила цю ковдру з клаптиків тканини. 19. Подорож на літаку дуже економить 
час. 20. Вечірка призначена на 7 вечора, до цього часу все повинно бути готове. 21. Я 
не знаю точно, коли він повернеться з відпустки, але я гадаю, протягом наступного 
тижня. 22. Статуетка, що стоїть на шафі, зроблена з бронзи. 23. Коли Еліс вже була на 
пароплаві, вона згадала, що забула відправити листа своїй тітці. 24. Усередині будинок 
був доволі темний і похмурий. 25. Він дістав з кишені листа і простягнув мені.

В. 1. Врешті-решт, вона все-таки знайшла кілька коробок внизу у підвалі. 2. Буди
нок, де вона жила, був відразу за аптекою на Рединг-Стріт. 3. У парку було заборонено 
спускати собак з ланцюжка. 4. Однією з різниць між двома моделями було те, що вони 
були виготовлені на різних заводах. 5. Протягом усього місяця весь відділ напружено
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працював. 6. Дорогою на роботу він зупинився біля супермаркету, щоб купити свіжу 
газету. 7. Коли я прийщов додому, моя сестра, як завжди, говорила з подругою про ку
плене. 8. Не дивлячись на погану погоду, мої батьки виріщили все-таки їхати за місто 
сьогодні. 9. Я не був у Чикаго з 1985 року. 10. Учора ми довго розмовляли з Грегом, і він 
розповів мені про свої плани на майбутнє. 11. Не думаю, що залишуся на роботі після 
шостої вечора. 12. Здавалося, всі були за цей проект, проте він так і не став законом. 13. 
У будинку Симпсонів вечерю подавали завжди о пів на сьому. 14. Сукня, як виявилося, 
висіла в глибині шафи за синім костюмом батька. 15. Коли батько увійшов до кімнати, він 
побачив, що Мері виконує уроки. 16. Новий менеджер виявився симпатичним молоди
ком з приємною посмішкою. 17. Сім’я Лоретті походила з південної Італії. 18. Минулого 
року на свій день народження Террі поїхала до Лос-Анджелесу до подруги. 19. Ситуація 
складна, але, я думаю, що через пару днів ми зможемо все вирішити. 20. На моє повне 
розчарування, літо виявилося холодним і дощовим. 21. Я думаю, що батьки Лори вчинили 
так із найкращих міркувань. 22. Ще вчора президент вирушив на переговори до Фран
ції. 23. На прохання адміністрації інформація була перевірена. 24. Усе своє життя вона 
пропрацювала вчителькою у школі. 25. У СЩА День Незалежності святкують 4 липня.

Ех. 181. Translate

A. 1. Минуле літо було дуже спекотним, середня температура становила близько 
+23 °С. 2. Вона народилася у невеличкому селищі на річці Міссісіпі. 3. Коли Філ наре
шті спустився до вітальні, був вже полудень. 4. Діана і Дік були дуже різними людьми 
і просто не могли Ж И ТИ під одним дахом. 5. Ще кілька років тому Джуді вирішила 
посадити квіти вздовж алеї, що вела до озера, і тільки зараз змогла цим зайнятися. 6. 
З вікна кімнати відкривався чудовий вид на озеро. 7. Стаття про нові парфуми фірми 
“Есте Лаудер” була на 20-ій сторінці. 8. У цей час дня шеф завжди обідав у невеличкому 
ресторанчику неподалік. 9. Він відірвав очі від книги і стурбовано глянув на доньку. 
10. Цього року в травні у мене найнапруженіший графік. 11. Найкращий час для від
відування Південно-Східної Азії -  з грудня по березень. 12. Не думаю, щоб ти зміг усе 
підготувати до переїзду за пару днів. 13. Кожного дня з понеділка по п’ятницю Енн 
доводилося рано вставати і їхати на роботу через усе місто. 14. Він пообіцяв приїхати 
о сьомій, добре, якщо все-таки приїде о восьмій, він завжди запізнюється. 15. Коли 
Джил повернулася додому, її молодша сестра вже спала. 16.3 того дня, як він закінчив 
школу, він знав, що може розраховувати тільки на себе. 17. До кінця тижня вона так 
стомлювалася на роботі, що вже не могла про неї чути. 18. Останні 4 роки його сім’я 
жила у Греції. 19. Протягом дня Ліні багато думала над тим, про що дізналася, але 
так нічого і не вирішила. 20. Мені дуже сподобалося мандрувати пароплавом. 21. Ці 
інструменти зроблені з високоякісної сталі. 22. Ми вже дуже запізнювалися і виріши
ли їхати на таксі. 23. Цю картину написав відомий італійський художник. 24. Вранці 
Джефрі заїхав за нами на своєму новому “Форді”.

B. 1. Я думаю, що Емілі ще дуже молода, щоб приймати таке рішення. 2. 
Крім племінника, у старого Джона не було інших родичів. 3. Давайте попросимо її 
заспівати, вона чудово співає. 4. Лекція про проблеми расової дискримінації була 
запланована на вівторок. 5. Коли ми помітили, що у нас закінчилися сірники, то
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всі магазини були вже закриті. 6. Таким чином вона могла відрізнити з першого по
гляду оригінал від підробки. 7. На диво, всі необхідні документи вже були на моєму 
столі. 8. Я, мабуть, замовлю морозиво з фруктами. 9. Жінки говорили про домашнє 
господарство. 10. Джон був одягнутий як справжній ковбой. 11. Том зателефонував 
мені вчора і сказав, що їде до Швеції у відрядження. 12. Не дивлячись на складності 
з роботою, вона змогла приїхати до брата на його день народження. 13. На прохання 
менеджера службовці залишилися після роботи, щоб обговорити нововведення. 14. На 
столі стояла таця, наповнена цукерками. 15. Думаю, вона діяла із співчуття до дітей. 
16. Рон знав, що у разі необхідності він завжди міг позичити гроші у діда. 17. Навіть 
у наші часи тисячі людей помирають від голоду. 18. Наші шанси встигнути вчасно 
на заняття -  1 до 20. 19. їй подобалося одягатися, як одягалися люди в 1960-ті роки.
20. Мій батько любив повторювати, що все, що він робить, він робить для сім’ї. 21. 
Усі, крім Білла, були готові до контрольної. 22. Я прийшов до тебе за підтримкою, 
але тобі самому вона потрібна. 23. Якби не нові факти, його б посадили за грати.
24. Давай поговоримо про твої плани на майбутнє. 25. Під час голосування 5 членів 
комісії проголосували “за”, а З -  “проти”.

Ех. 182. Translate

1. Подивись-но, люба, на мій новий човен.
2.В ін - один із клієнтів мого батька. 3.Конференція 
була присвячена майбутньому Африки. 4. Ми їхали 
гірською дорогою години три, перш ніж дісталися 
місця призначення. 5. Усе своє життя він прожив у цій 
гірській місцевості. 6. Блискавки спалахували одна 
за одною. 7. Цікаво, чому в цій коробочці лежить три 
мила. 8. На всіх документах було його вето. 9. Сьо
годнішнє духовенство намагається пристосуватися до 
умов життя, що швидко змінюються. 10. За своє життя 
він зробив багато корисних справ. 11. Кожний має йти 
власним шляхом. 12. Моя сестра зараз у дантиста. 13. 
Половина людей, які були присутні на зборах, зовсім 
не слухали оратора. 14. Обабіч дороги росли каштани.

Ех. 183. Translate

1. Діти стають все менш залежними від своїх батьків. 2. Це була просто помилка, 
я знаю, як вірно слід вимовляти це слово. 3. Він дуже хвора людина, слід краше піклу
ватися про нього. 4. Вона була розлючена через мою двійку з фізики. 5. До Лондона 
100 миль. 6. Ніколи невідомо, чого від нього чекати. 7. Ти постійно запізнюєшся на 
семигодинний потяг. 8. Не смій розмовляти зі мною таким тоном, гаразд? 9. З цим 
нічого не можна зробити, правда? 10. Гадаю, я зможу знайти роботу в найближчому 
майбутньому. 11. Я думаю, в парку зараз не може бути багато людей. 12. Хто у вашій 
сім’ї ходить до крамниць? 13. Як мило з вашого боку потурбуватися про все. 14. Вона 
працює тут вже багато років.
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Ex. 184. Translate

1. У тебе є книги з історії Англії? 2. Усе, що мені потрібно -  це ковток волі.
3. Усі ми захоплюємося більярдом. 4. Усі будинки на цій вулиці мають сади. 5. Він 
прочитав усю доповідь за 15 хвилин. 6. Кожному студенту він ставив одне й те саме 
питання. 7. Він запізнився на урок на 15 хвилин. 8. Який найкоротпіий місяць року? 9. 
У нього завжди безліч неприємностей; не знаю, як йому щастить справлятися з ними. 
ІО.Мені подобаються такі фільми. 11. Він добре знається на мовознавстві. 12. У той 
день він попросив мене зорати все поле. 13. Коли катаєшся на човні, треба бути дуже 
обережним. 14. Коли літак піднявся вище, пасажири змогли побачити з-під хмар ціле 
місто. 15.Знову і знову він намагався запалити ліхтар, але кожного разу йому це не 
вдавалося через вітер.

Ех. 185. Translate

1. Замріяно дивлячись у вікно, вона відкушувала маленькі шматочки від пиріж
ка з м’ясом. 2. Судячи з його обличчя, він був втомлений. 3. Він давно живе окремо 
від дружини і, можна сказати, перетворився чи то на холостяка, чи то на вдівця. 4. 
Не розмовляй за столом, веди себе пристойно. 5. Він потягнувся через стіл за сіллю.
6. Наш маршрут пролягав через Рим. 7. Так можна вчинити лише з ненависті. 8. Я 
не вірю, що Земля була створена за З дні. 9. Покійний доктор Браун оперував до 500 
душ на рік. 10. Що я можу зробити замість цього? 11. Не дивлячись на мороз, тисячі 
людей вийшли на вулицю і попрямували до центру міста. 12. Що у тебе під плащем?
13. У таку холодну погоду ніхто не спить під простирадлом. 14. Я купив цей светр 
під час розпродажу у п’ять разів дешевше, ніж ти свій. 15. Що більше ти проводиш 
часу в приміщені, то більше тобі потрібний активний відпочинок на свіжому повітрі.
16. Хтось тільки що заховався за шторою, бачили? 17. Мені здавалося підозрілим її 
довге мовчання. 18. Кажуть, він помер від раку. -  Ні. 19. Довгий час він хворів на 
туберкульоз, а його лікували нетрадиційним методом від запалення легень. 20. Що 
ти маєш проти моєї пропозиції? 21. Давайте не сваритися через дрібниці, гаразд? 22. 
У верхній шухляді я знайшов ще один пінцет. 23. Я думаю, в квартирі над нами ніхто 
не живе. 24. За вечерею подружжя еиділо за столом один навпроти одного.

Ех. 186. Translate

1. Ніхто з моїх друзів не впізнавав його, так еильно він змінивея. 2. Підстри
жіть мене коротко, мені надокучив мій хвіст. 3. Куди мені йти; праворуч чи ліво
руч? 4 .Мені сказали, що або батьки, або бабуся зараз вдома. 5. Актриса зі своїм 
агентом відповідають зараз на запитання, чи не так? 6. Громадськість невдоволена 
діяльністю міського голови. 7. Я бачу, ти маєш дві нові книги. -  Так, і ти можеш взяти 
будь-яку з них. 8. Цей порт розташований нижче рівня моря. 9. Я чув, що ти зробив 
собі мопед із двох старих велосипедів. 10. Ти помиляєшся стосовно місця мого пере
бування. 11. Мені огидна твоя поведінка. 12. Тобі тут не загрожує жодна небезпека.
13. Я маю ще не дуже великий досвід спілкування з дітьми. 14. Жовтогаряче сонце 
висіло над горизонтом.
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Ex. 187. Translate

1. Він написав кілька цікавих книжок про Африку і народи, які її населяють.
2. Стаття з проблем національної політики дуже його схвилювала. 3. Я зовсім уже ліг 
спати, коли почувся стук у двері. 4. Цей фільм можна дивитиея тільки людям, яким 
виповнилося 18 років. 5. Я згодний піти до будь-якого ресторану, крім цього. 6. Він 
просто дитина у питаннях бізнесу. 7. Нам знадобилося 2 години, щоб перейти ліс. 
8. День був надто прохолодним, аби засмагати. 9. Ти можещ взяти будь-яку книгу, що 
цікавить тебе. 10. До нас прийшло втричі більше людей, ніж ми очікували. 11. Вони 
гоетювали у нас минулого року на Великдень. 12. Він поцілував її в обидві щоки і 
вийшов. 13. Що це там на дереві? Мені звідси зовсім не видно. 14. Вона грає на піаніно 
і на скрипці. 15. Я впевнений, що ти зробила це з проетої цікавості. 16. Чим більще 
буде зірок еьогодні на небі, тим краща буде погода завтра. 17. Він був щокований, коли 
побачив це. 18. Існує набагато більше книг, ніж ти можеш прочитати за своє життя. 
19. Всі студенти нашої групи допомагають один одному.

*Ex. 188. Answer your partner’s questions on text A. Then ask questions 
to your partner to fill in the gaps in text B. Your partner should 
use ex. 20.

Lessons in English for foreign nurses 

by Rachel Ellis (adaptedfrom the Mail on Sunday of06.10.2002)

A. Foreign nurses are being given lessons in basic English 
because they are having problems eommunicating with patients. 
Health chiefs set up the classes after the nurses said they could 
not always understand what patients said. Others had problems 
with written English.

The scheme raises fresh fears that the health of British pa
tients may be put at risk because of poor language skills among 
overseas nurses. And with more staffbeing reeruited abroad to fill 
the 20,000 NHS nursing vacancies in England alone, the problem 
could get worse. Earlier this year, surgeon David Nunn sparked 
controversy when he warned that patients’ lives were being put in 
danger by overseas nurses’ poor command of the language. The 
consultant at St Thomas’s hospitals in London halted an operation 
beeause overseas theatre staff could not follow his instructions.

B. Nigel Turner, human resources manager at the Royal 
 (1) Hospital, London, whieh is paying for the_______ (2)

(3) who werelessons, said: ‘Our first coneem was about___
not confident with their_______ (4) English, which is important
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for_______ (5) purposes. ‘The second concern was about those who were very competent
in _______ (6) English but needed to leam_______ (7) terminology to chat with patients
and understand the terms patients use to describe________(8).’_T he________ (9) said the
move was not the result of patient complaints. According to the Nursing and Midwifery
Council, the nurses’_______ (10) body, almost_______ (11) nurses who trained outside
the_______ (12) were approved to work here last year. Over the past three years the Royal
Free Hospital has employed_______ (12) nurses from the________(13)_and________(14).

(15) -week English course and receive two hours’ tuition
(16) College. A Nursing and Midwifery Couneil spokeswoman said

About 30 have joined the 
a week at the
that since August it had insisted that applicants from non-English-speaking countries should 
pass a British Council test.
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Noun
ReguSar Plurals 
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Irregular Plurals

21,22
23
25

24,26
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Singularia Tantum (ST) 
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27

41
33
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34-37
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2.4 Artiele. General 42,43
2.4.2.1 The Definite Article. 44 46,49,

The Object is Seen 
Reference to the Known 

Inelusion

45,47 52

Additional
Partieularization Generic, 
Unica Nouns,

53,55,56, 54,57,59,

Substant. Adjectives 64 61,63

2.4.2.2 The Indefinite Article/The
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The Meaning of “one”

70,71,73,
74,75

67.69,72
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128-131,
133-136
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Intensifiers

139-145 146-148
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7.1
12

Prepositions
Spatial Prepositions 
Directional Prepositions

149-152
154-160

153
161

7.3 7.1-7.3 . Prepositions of Time, 
Spatial, Direetional

162-166
168-170

167
171

1Л
7.5

Prepositions to indicate 
the way to do smth. 
Other Prepositions

172

174-176

173

177
1А-Г5 Mixed Preposition 

Exercises 178-181 181
TEST on Prepositions 2
Revision 182-186 187 2
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PART 2 
The Verb Phrase

8. Verbs

Verbs are words, which are used to speak about actions, processes, or states. Verbs 
usually function as predicates in clauses or sentences. Many English verbs have main forms: 
the infinitive, the simple past tense form, the past participle (Participle II), the present par
ticiple (Partieiple 1).

Forms

I II III IV

THE INFINITIVE THE SIMPLE PAST PARTICIPLE II PARTICIPLE I

To do smth Smb/ smth did smth What kind of? Doing smth

To open the door She opened the door The opened door Opening the door

To break the cup She broke the cup The broken cup Breaking the cup

Table 13. Four main forms of the verb.

8.1. Types of verbs

Verbs ean be divided into lexical verbs (sing, wash, etc.) and auxiliary verbs. Some 
auxiliaries are also used as lexical verbs: do, have, be. Modal auxiliaries have only the sec
ond form: can-could, may-might. In most cases auxiliaries function as operators (see 1,2.1)

8.1.1. Regular and irregular verbs

Lexical verbs can be divided into regular, which have the ending ‘-ed’for the simple 
past and the past participle, and irregular.
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Here is the list of some common irregular verbs: (forms 1, II and III)

III
hurt
kept
known
laid
led
left
lent
let
lain
lost
made
meant
met

L
ridden
rung
risen
run
sawn
said
seen
sold
sent
set
sewn
shaken
shone
shot
shown
shrunk
shut
sung
sunk
sat
slept
slid
sown

hurt
kept
knew
laid
led
left
lent
let
lay
lost
made
meant
met

L
rode
rang
rose
ran
sawed
said
saw
sold
sent
set
sewed
shook
shone
shot
showed
shrank
shut
sang
sank
sat
slept
slid
sowed

hurt

know
lay
lead
leave
lend
let
lie
lose
make
mean
meet
pay
put
quit
read
ride
ring
rise
run
saw
say

sell
send
set
sew
shake
shine
shoot
show
shrink
shut
sing
sink;;u
slide
sow

III
awoken(awaked)
bom(e)
beat(en)
become
begun
beheld
bent
bet
bound
bitten
bled
blown
broken
brought
built
burst
bought
cast
caught
chosen
eome
eost
cut

drawn
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
got(ten)
given
gone
ground
grown
heard
hid (den)
hit
held

awake
bear
beat
beeome

behold
bend
bet
bind
bite
bleed
blow
break
bring
build
burst
buy
cast
catch
choose
come
cost
cut

draw
drink
drive
eat
fall
feed
feel

give

grow
hear
hide
hit
hold
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Ill
taken
taught
tom
told
thought
thrown
trodden
understood
worn
wept
won
wound
wmng
written

II
took
taught
tore
told
thought
threw
trod
understood
wore
wept
won
wound
wmng
wrote

take
teach
tear
tell
think
throw
tread
understand
wear
weep
win
wind
wring
write

I II III
speak spoke spoken
spend spent spent
spin spun spun
spread spread spread
spring sprang spmng
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuek
sting stung stung
stink stank stunk
strike stmck stmek
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung

Table 14. Common Irregular verbs.

Some verbs have two forms, which can be used as either the past form or the past 
participle. In the list the regular form is given hrst, although it may not be the more com- 
mon one:

light -  lighted, lit 
smell -  smelled, smelt 
speed -  speeded, sped 
spell -  spelled, spelt 
spill -  spilled, spilt 
spoil -  spoiled, spoilt 
wet -  wetted, wet

burn -  burned, burnt 
dream -  dreamed, dreamt 
fit -fitted, fit 
hang -  hanged, hung 
kneel -  knelled, knelt 
lean -  leaned, leant

Some verbs have two past and past participle forms: 
b id -  bid, bade -  bid, bidden 
wake -  waked, woke -  waked, woken 
weave -  weaved, wove -  weaved, woven 

Some verbs have two past participle forms:
mow —mowed, mown; prove — proved, proven; 
swell -  swelled, swollen

‘Gotten' is often used instead of ‘got ’ as the past partieiple of ‘get ’ in ^ e r ic a n  English. 
Different verbs may have the same base form. For example, ^ e  verb ‘lie ’ meaning ‘say 

things that are not true’ is regular (You lied ؛٠  me when you said you loved me). If ‘lie’ 
means ‘to be in horizontal position it is an irregular verb and its forms are: (to) lie, lay, lain.
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The past tense and the past participle of the verb ‘؛٠  hang’ are ‘hung’, exeept in the 
sense ‘suspended by the neck until dead’, when the verb has regular ‘-ed’ forms (he was 
hanged for murder). ‘Mown’, ‘proven’ and ‘swollen’ are usually used as adjectives: new- 
mown hay, aprovenfact, swollen ankles.

8.1.2. State verbs and event verbs

From the point of their meaning the verbs may denote:
events (i.e. single actions with a definite beginning and end) or states (i.e. conditions 

which stretch over a period of time without a definite beginning and end):

state -  Fve known herfor manyyears (398)
event - 1 got home late (399)

We can also distinguish verbs denoting habits, i.e. sets of repeated events:

The musician practiced every (400)

The distinction between state and event verbs is not always clear, and the same verb 
might sometimes change fi-om one category to another:

^tate -  Remember the address all the time (401)
Event -  Did he remember the address? (40^)

Habit verbs combine the meaning oievent and state. Actually habit is a state consist- 
ing of a series of events -  see (400).

All three ^pes of verbs can denote either permanent or temporary state, events or
habits.

8.2. Time, tense end aspect 

Z.2A. Present Time

8.2.1.I. Present Indefinite vs Present Continuous
In most eases to refer to something which happens at the present moment either the 

Present Indefinite (Simple) or the Present Continuous (Progressive) it used. The difference 
between the two forms are summarized in Table 15:

Present Continuous (Progressive
1. Temporary habit:

John is working for the City Hall 
(this is his temporary job)

2. Temporary event:
Jane is writing a letter now.

Present Indefinite (Simple)
. Permanent habit:
John works fo r the City Hall 
(this is his permanent job)

:Permanent event .؛
Jane writes letters every day.
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3. Temporary state:
He is sleeping now.

4. Continuous habit which irritates 
the speaker:
She is always begging fo r money.

5. Changing or developing states: 
The climate is getting warmer.

NB: in eases 2,3 the event (state) is 
going on at the moment of speech.

0 و وج   ?

~ВЁ] و  |Ving||R'

3. Permanent state:
He often sleeps after lunch.

4. Ceneral truth/statements:
Water boils at 100 c

5. Commenting the events which begin 
and end at the very moment of speech: 
John comes up /٠ the door, takes 
out a key, opens the door...

٧
subject verb therest

 0 0 ؟

и И В Е
Table 15. The eomparison between the Present Indehnite and the Present Continuous.

Nntes: ]. In addition to the hrnctions mentioned above, the Present Indehnite is 
used for: a) making deelarations {!declare the meeting open); b) headlines {Celtic wins!);

٦ ' and itineraries {First, you open the compartment...); d) summaries of events
{September 1939; the World War II  starts); e) historic present {Then he comes up to her 
and says...).

2. The Present Indefinite (Simplel tense doesn’t use any endings except for the 3d 
person singular (he, she, it), where -5 is added to the verb {-es for "goes ” and “does ”) The 
rules for adding and reading - S  are the same as for the formation of plural (see ALGO 1). If 
the operator “does” is used in the same sentence, ■s is not added to the main verb:

for the City Hallwork sJohn

for the private company

for the private company

D o e s  John work

John do ج  ( jio t^  work

3. The rules for adding -ing to the main verb are as follows:
a) if the verb ends in one consonant after a short vowel, the consonant is doubled (swim- 

swimming), but “k ” is not doubled (look-  looking);
b) if the verb ends in -e, the -e is dropped (live -  living);
c) if the verb ends in -ie., it changes to -y (lie -  lying).
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l.Can the main verb of the sentence be used in Continuous?

YESNO

I. Does the action/state happen 
at the moment of speech?

YES

1

1
I. Is this a sequence of events, 
which begin and end at the very 
moment of speech?

YESNO

Present
Indefinite

(John comes up 
to the door, 
opens it...)

Present
Continuous
(Jane is 

writing now)

Present Indefinite
(John likes oranges)

NO

; it a temporary habit?

YES1NO

4. Is it a continuous Present 
habit, which irritates Continuous 
the speaker? (John is working

fo r  the City Hall)

YESiNO

Present
Continuous

(She is always 
begging fo r  money)

Present
Indefinite

(She always 
begs fo r  money)

ALGO 12.
THE CHOICE OF TENSE FORMS TO REFER TO THINGS HAPPENING IN THE

PRESENT

8.2.1.2. Present Perfect Continuous

This tense form indicates the habit or state which started in the past, but goes on at 
the moment of speech:

I  've been living here fo r  five years (404)
(I continue to live here now)
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Sometimes the habit or state has just stopped before the moment of speech:
Vve been waiting fo r  you for an hour (405)

(you have come so I’m not waiting for you any longer)
NB: if the verbs of the type enumerated in Table 16 are used, the Continuous aspect 

drops out. The Present Perfect form is used to render the same meaning:
‘I ’ve always liked oranges (406)
(and I like them now)

b e e n [  |Ving I ج

b e e n [  |Ving I ج

BEEN| |Ving I [ r

I  HAVE

h a v e [  [ s

و  I HAVE| (nöT)

8.2.2. Past Time

Five tense forms (Past Indefinite, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect and 
Past Perfect Continuous) may be used to refer to something which happened (was happening 
etc.) in the past. The differences between the forms are summarized in Table 17.

Notes:
1. Past Indefinite:

1) “used to ” and “would”.

(407)
(40^)

a) “used to” indicates an activity in the past which no longer happens: 
John used to smoke a lot (but he doesn’t now)
I used to play football every Sunday (but I don’t now)

b) ‘،««س to” has no present tense, so the equivalent of (407) in the present would be:
John is a heavy smoker (or John smokes a lot, etc.) (400)

the negative form of “usedto” is “never used to”:
John never used to smoke ٠ lot. (410)

c) “would” is the written equivalent of “used to” and may be regarded as a way of 
providing variety:

Every evening husband and wife would sit infront ofthefire 
listening ؛٠  the sad wind outside... (410a)

However would is used to describe actions, not states. Use usedto for states:
She used ؛٠  like sitting infront ofthefire (410b)

163



Past ContinuousPast Indefinite (Simpie)

خ Vingl [r~

جء
not I  |v ing  I  [r"

0

s_

I. Temporary habit/state in the past: 
*John was working here then (that 
was his temporary job)

2. Incompleted event at the definite 
moment in the past.

*I was finishing my work at 6 
yesterday (when she came)

3. Two simultaneous events or states 
happening at the same time:

* ’White /  wasfinishing my work, 
Jane was watching TV

NB. Like with the Present Continuous, 
the Past Continuous can’t be used with 
the lexical verbs enumerated in Table 16. 
In such cases, even if the situation meets 
the requirements of Continuous forms, 
the Past Indefinite is used:

*At 6 o ’clock she saw a black 
limousine

P M  [ r و

و و ?و

v] [T] وة [وآ
did

s

1. Permanent habits/states in the past. 
There is a gap between them and the 
present moment.

*John worked here then 
(that was his permanent job)

2. Completed event in the past. There is 
a gap between the time referred to and 
the present moment.

*Ifinished my work at 6 yesterday 
(compare 2, the Present Perfect and 
Past Continuous).

3. Single events in the past. The dura
tion of events is not important, there is a 
gap between the time referred to and the 
present moment:

* ’What did you do at school? -  We 
watched a film about Australia.

NB.• The major criteria to differentiate 
between the Past Indefinite and the 
Past Continuous is the completion/ 
incompletion of the action and the 
indication of the moment where the 
action happened, while to differentiate 
between the Past Indefinite and the 
Present Perfect the major criteria is the 
gap between the time referred to and the 
present moment.

Table 17. The comparison between the past time tense/aspect forms. 
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Past Perf. Cont.Past PerfectPresent Perfect

^  had ft i^  been| Ving

1. States/habits leading 
up to another moment in the 
past. The state/ habit is then 
interrupted at that moment: 

*He had been working 
here before he moved to 
London

*He had been prac
ticing a lot before he 
became a professional 
player

NB: There is little difFer- 
rentce between state/ ha
bit verbs when they are 
used in the Past Perfect or 
Past Perfect Continu-ous 
(compare the examp-les in 
the corresponding columns). 
However, the Past Perfect 
Continuous can’t be used 
with event verbs, which 
render the completed actions 
(see example 2, past perfect). 
In case which lexical verbs 
enumerated in Table 16, the 
Past Perfect is used

1 SH311]
] ® [ ® [و?

D وو   fm ]fR

1. States, habits 
or events which were 
completed or interrupted 
before another moment 
in the past.

*He had worked here 
before he moved to 
London
*Ipresented my work 
which I had finished
the day before 
*He had practiced a 
lot before he became a 
professional player

NB.• If the actions in 
the sentence follow each 
other in the same order in 
which they happened, the 
Past Indefinite may be 
used instead of the Past 
Perfect.

*After the parents 
(had) left, the children 
started watching TV.

 have fnT] و

havelf s l  [In i [ r ] ؟   

~Ŝ  have I not I III

1. Sates/habits leading up 
to the present time. There
is no gap between them and 
the present moment.

*He has worked here 
since 1995 (he continues 
towor^now)
2. Completed event in the 

past in a period leading up 
to the present time. There
is no gap between the time 
referred to and the present 

moment.
*Ihavefinishedmy 

٣٠٢̂  today (compare 2, the 
PresentPerfect and She 
Past Continuous)
3. Completed events in 

the past with results in the 
present time. The speaker 
focuses on the result rather 
than on the action. There 
is no time gap between the 
time referred to and the 
present moment.

*Somebody has eaten 
the oranges (result: no 
oranges left)
NB: In sihtadon 1 the 

use of ه e PresentPerfect 
Continuous is also possible 
(unless the lexical ve^  is 
one of those enume-rated in 
Table 16)

*He has been working 
here since 1995
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Notes:
2) adverbials used with the Past Indefinite.
Because the main condition for the Past Indefinite use is a gap between the time re- 

furred to and the present moment, the corresponding adverbiais are frequent^ used in such 
sentences:ye5ter،/ag last week (month, year, etc.), five minutes ago, etc. In many cases those 
adverbiais are omitted but easily reconstructed:

What did you do yesterday? - 1 stayed at home (yesterday) (411)

2. Past Continuous

This form, in addition to the meanings shown in Table 17, may be used to indicate:

a) suggestion that another person’s ideas/wishes are more important than yours:

(412)

(413)

(414)

— What are you doing tonight?
- 1 was thinking o f staying at home.
(but I ’m sure you’ve got a better idea)

b) showing your interest in another person;
What are you doing tonight?
I  was thinking o f going out (which in combination with an 
appropriate situation might mean “wouldyou like to join me?

c) asking for a favour (use “I  was wondering if... ”)
I  was wondering i f  you couldjoin me to go to a party tonight.

3. Adverbials used with Perfect Tenses

Because the main condition for the use of the Present Perfect is the absence of a 
gap between the time referred to and the present moment, the corresponding adverbials ar^ 
frequently used in such sentences:

a) today, this week (month, year, etc.)

b) adverbials ofunspecified, indefinite time:
*frequency adverbs: never (ever, occasionally; rarely, seldom), 
sometimes (generally, normally, usually), 
often (frequently, regularly), 
always (constantly, ever, forever).

NB: Many of those adverbials may be used with the Indefinite Tenses as well:
/  have never been to Africa. (415)
I  never fly  by planes. (416)

(417)

(418)

c) recently, lately, in the last few
I  have recently been to Africa

d) just
I  have just come back from Africa

\ already andyet
is used in normative statements and may be used in questions as well:
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(419)

(420)

She has already come back from Africa 

Has she already come back from Africa?

(or Has she come back from Africa already?)
yet is used in questions and negative statements:

Has she come backfrom Africayet? (421)
She hasn’t come backfrom Africa yet (422)

f)just andjust now
We normally use ?resent Perfect with just and Past Simple with just nuw. 
cf: She hasjust come -  She camejust now
NB: Use « م /٠  thatmoment/point or untilthen instead o f“yet” with the PastPerfect:

She hadn’t come backfrom Africa «م  to that moment (423)
NB: Adverbs enumerated т ( Ь ) - ф  may all be placed in fi-ont of the main verb of the 

sentence. Some of them may occupy other positions, too. But before you learn more about 
adverbs, keep using them in that position only. Yet and just now are placed at the end of the 
clause, adverbials of time enumerated in (a) and the adverbial expression “in the lastfew” 
(c) may be placed either at the beginning or at the end of the sentence/clause.

٩ slnee and for
Since is used to sp ec if the point in time where the event/state started, while ءير#• 

specifies the period of time; since is used to say since when something has been happening, 
/ ٠٢ is used to say how long it took.

He has lived here since 7995 (424)
He has livedherefor threeyears (425)

4. Some difficulties in the Past Indefinite vs P№«ent Pe^ect differentiation

In some cases, especially with adverbials which leave the decision open whether 
there is or there is no gap between the time referred to and the present moment (e.g. today, 
this morning, etc.), both the Past Indefinite and the Present Perfect, might be possible with 
a very little (if, any) di^erenc^ in the meaning. In such cases the choice depends upon the 
speaker. If the speaker regards the sifiration as such where there is no gap between the time 
referred to and the present moment of speech, then he/she uses the PresentPerfect:

Father: What haveyou ء«ممح at university today? (426)
(The situation looks like the university is not over yet and the father wants to see some 

copybooks, etc.). However, if the speaker decides that there is already a gap between the 
time referred to and the present moment, he/she might use the Past Indefinite:

Father: What مممح/مح« ؛،٠  at university today? (427)
(Uf course, the universiy^ is over, it’s separate from home and other things. But it’s 

interesting what happened there.) The graphic rule to differentiate between the Past Time 
tense/aspect forms may be shown in the following w^y:
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To choose the correct form to refer to an event/state, 
which started in the past, answer the following questions:

YES

I. Has the action/state been completed?

NO

Is there a gap between the time 
referred to and present moment?

Does the action/state continue 
at the moment of speech?

YES1NOYES1NO

. Was the action/state 
completed before 
another moment 
in the past?

YESi

Present Perfect 
(I have finished
my work today)

NO

Present Perfect 
(Continuous)

(He has worked 
(has been working)

here since 1995) 
YES

Is it a temporary 
I habit in the past?

1NO

Past Perfect 
(He had finished

1 arrived) 
YES

Past Simple 
(1finished my
work yesterday)

Past Continuous 
(He was working
here then)

Is the exact time 
of the action/state 
happening 
indicated?

NO ٢

4.

1
r

Past Continuous
(1 was finishing my work when 
she came)

Was this action/state 
interrupted before another 
moment in the past?

YES

]iNO

Past Perfect or 
Past Perfect Continuous 

(He had worked (been working)
here before he moved to London)

Past Simple 
(We watched a film  
about Australia 
yesterday)

ALGO 13.
THE CHOICE OF TENSE/ASPECT FORMS TO REFER TO THINGS HAPPENING IN

THE PAST
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8.2.3. Future Time
Four tense forms (Future Indefinite, Future Continuous, Future Perfect and Future 

Perfect Continuous) may be used to refer to something that wilFmay happen in the future. 
The difference between the forms is summarized in Table 18.

FUTURE
PERFECT

R will have in  ^  

will S have III R ?

S will not have III R

FUTURE
CONTINUOUS

wdi] [ ^ |V i n g |[ F |? 

S~||will||not liv ing |[ ¥

1. An event which will finish by a 
certain moment in the future;
*I’ll have finished the work by

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

s

§
S will have been

will S have been Ving R

S will not have been

FUTURE
INDEFINITE

[ U S E I I ]
و و و و ?

1. Temporary event at a 
definite moment in the firture: 
* / ’/ / ءه   reading at 8
2. Temporary state in the 
fim]^•
*rilbe travelling in summer
3. Events which are going to 
happen anyway, that is, they 
are planned
*The orchestra will be giving 
another concert this week
4. Polite enquiries -  compare; 
*Willyou be translating 
tonight? (asking about plans) 
*Are you going to translate 
 pressing for)؟.onig/?t؛
decision)
*Willyou translate tonight? 
(request or order)

1. Neutral fixture or prediction 
*The weather will be warm

؛٠٢٢٠٠٠̂
2. Predicfion with a condition 
* / ’/ /  make some tea ifyou 
wait
3 The decision made at the
moment of speech
-F m  going out
-F ll  go with you
NB: l)^«//issome-fimes
usedه r ه e 1st person singular
and plural;
2) Will/shall aie not used in 
subordinate clauses of fime and 
condition and are substituted 
widr corres ponding smrctures: 
*Ifit ٢٠،■«*, we ’// stay at 
home
*We ’// stay at home ifit s 
raining at 7
*We ■// stay at home ifthe rain 
hasn’t stop-ped by /

1. An evenbstate which will start before a certain moment in the future and will still be happening 
at that moment:

*By 7 o ’clock I  will have been getting ready for my exam for two hours.
NB: This form is used very rarely.

TABLE 18. THE COMPARISON BETWEEN THE FUTURE TIME STRUCTURES.
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1. Presentlndefinite may be used to express future ifthe firture timetable has already 
been prearranged:

The train leaves at 10 (you can’t change it) (428)

2. Present Continuous is used in case when an arrangement already exists for the 
firture, but changes might happen:

Jane /* leaving ٠« Saturday (but maybe she won’t) (429)

3. Going to + Infinitive is used to express the prior d^eision or plans as opposed to the 
decision made at the moment of speech (compare example 3, Future Indefinite in Table 6):

Jane is going ؛٠  leave ٠« Saturday (decided,
but still open to change) (43b)

4. Shall/will.

a) M»،7/retains some meaning of willingness
r i l  (I’m willing to) do it (431)

b) Shalll/we? means offering:
Shall /  help you? (=Let me help you) (432)

c) willyou = please (would you like)
Willyou stayfor lunch? (Wouldyou like to...?) (433)
Pass me the salt, willyou? (= ?lease) (434)

5. Be to is used when we talk about an obligation to do something because certain 
arrangements h^ve been made for us:

Here is your ticket. You are to be at the station at 6 sharp. (435)

6. Be about /٠ is used to say that something will happen very soon:
Please, hurry up, because the train is about to leave (436)

7. To express probability will, won’t, may, might, could can be used:
John will pass the test (definitely) (437)
The others mightpass it too(probably) (438)
But Jane won ’tpass it(mostprobably not) (439)

The graphic rule to differentiate between the ^«^«٢٠ Time structures may be shown 
in the following way:

Notes: Other ways of talking abont the future:
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To choose the correctform to refer to an event/state which will happen in the future, 
answer the following questions:

?it a temporary event/state in the future ؛

YESiNO

I. Will the event/state be finished 
by a certain moment in the 
future?

YES1
. Is it a prearranged future 
time-table which can’t be 
changed?

NOYES1NO

Future Perfect 
(Fll have finished
the work by 7)

. Is it a prearrangement Present Simple Future Continuous
that may be changed? (The train (Fll be travelling

leaves at 10) in summer)

YES1NO

will/shall Present Continuous
1. {The weather will be warm) (or going to)
2. {I’llgo, ifyou want) {Jane is leaving on Saturday
3. { - I ’m going out Jane is going to leave on Saturday) 

-  I ’ll go with you)

ALGO 14. THE CHOICE OF STRUCTURES TO REFER TO THINGS, WHICH WILL
HAPPEN IN THE FUTURE.

8.2.4. The Passive Voice

8.2.4.1. Sentence components

Most sentences contain an action (—»■), a doer of the action (i.e. the subject o f the 
action -  Sa), and something that the action is directed at (i.e. the object o f the action -  Oa).

8.2.4.2. Compare the relationship between the three main components in the two 
sentences below, where V -  verb, be ~ the verb to be, Ven -  the third form of the verb, by
preposition by.
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Passive Voiee
(2) The window was broken by John 

(Oa-؛—Sa)

Active Voiee
(1) John broke the window 

(Sa—>Oa)

Oa + be + Ven + by + Sa

As you see, in order to change the direction of the arrow in sentence (2), we have to 
make some changes, namely to introduce the operator be, to transform the main verb into 
the third form  and to introduce the preposition by for Sa. Only transitive verbs (those that 
can have an object after them) can appear in the passive form, e.g. She looks well can’t have 
a passive form.

8.2.4.3. The Passive Voice is used to focus on the action: Then the product is packed 
(therefore the Passive Voice is frequently used to describe technological processes) or on the 
doer of the action: This book was not written by Jones, it was written by Adams.

8.2.4.4. Compare the forms of the Active and Passive Voices below. Note that the be 
operator changes its form according to the grammatical tense.

Tense/Forms Active Voice Passive Voice

Present Simple John opens the door The door is opened by John

Past Simple John opened the door The door was opened by John

Future Simple John will open the door The door will be opened by John

Present Continuous John is opening the door The door is being opened by John

Past Continuous John was opening the door The door was being opened by John

Present Perfect John has opened the door The door has been opened by John

Past Perfect John had opened the door The door had been opened by John

Can John can open the door The door can be opened by John

May John may open the door The door may be opened by John

Must John must open the door The door must be opened by John

Infinitive I asked to open the door I asked the door to be opened
-ing forms I don’t like opening the door I don’t like the door being opened

8.2.4.3. Verbs with two objects may have two possible passive structures:

a) Jane was given a book -  b) The book was given to Jane.
Under the neutral intonation pattern sentence (a) focuses on what was given to Jane, 

and sentence (b) — on who was given the book. The choice generally depends on sentences 
coming before and after this particular sentence.
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some very formal passive structures which are rarely used8.2.4.6.Therei 
in informal speech:

a) He is considered (to be) the best singer
b) He was elected the game ball
c) She has been made extremely happy
d) It thought (believed, expected) that he will come
e) He is thought (believed, expected) ؛٠  have arrived 
و  There are expected to be some survivors
g) There were said ؛٠  be some survivors

8.2.4J. Verb + preposition (particle) groups Stay together in passive structures:

a) She has not been spoken to for a week
b) Thepiano has not been played on fo r  years

8.2.4.8. Get sometimes may be used instead ofbe  in passive stmetums. This use is 
mostly limited to the following situations;

a) to talk about things that happened suddenly or by accident;
He got killed in an accident (439a)

b) to talk about things that people do to themselves. In this situation the meaning is rather 
reflexive than passive;

She got dressed in a hurry (439b)

8.2.4.9. Make in the meaning oiforce somebody ؛٠  do something does not require 
to use a to-infinitive afler it:

She made him listen ؛٠  her (439e)
However, in passive structures the i،»-inflnitive must be used:

He was made to listen to her (439d)

' the rightsize), get, have, lack.8.2.4.10. Some intransitive verbs (become, fit(=to , 
let, like, resemble, suit, fall) may not be passive.

8.2.4.11. Have/get something done indicates a service for somebody by someone else 
or something bad that happens to somebody or something (She had her hair cut; He got 
his car broken). Get, not have is likely to be used when: a) something should be done (She 
must get her house cleaned)■, b) something has finally been done (He got his fridge repaired 
at last!)', c) in commands (Get your fridge repaired at last!).

8.2.4.12. Reporting Verbs (RV), such as believe, know, say, think, assume may be 
used to give a generalized opinion: a) for the present meaning use RV + Present Infinitive 
(Mobile phones are believed to be harmful for health)■, b) for the past meaning use RV + Past 
Infinitive (Mobile phones are believed to have been harmful for health)■, c) if the reporting 
verbs is in the past, add Past Infinitive (with the probable exception ofbe: She was believed 
to have done too little, but She was believed to be around)■, d) Past and Present Continuous
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' believed to be doingfine; She was believed to haveInfinitives may be used as well {She , 
been doingfine then).

8.2.4.13. Ergative Verbs are transitive verbs, whieh allnw rendering the passive 
meaning without using a passive construction {The car broke; The ship sank). Some of the 
commonest Ergative Verbs are: open, close, blow, crash, thicken, change, dry, begin, vary, 
decrease, expand, increase, finish, fade, stretch, crack, smash, reverse, land, move, turn, 
stop, fill, shake spin, sail, tip, shift, bounce, dissolve, bake, boil, fry, melt, toast, burn, heat 
up, cooldown, warm, brown, thaw, rip.

8.2.5. Reported speech. Sequence offenses

The difrerence between direct and indirect (reported) speech is shown in (440)- 
direct speech -  and (441) -  indirect speech.

(440)
(441)

He says: “I  have to go”
He says (that) he has to go

When converting direct statements into indirect ones certain requirements 
should be met:

a) inverted commas are not used in indirect speech;
a) reported statements might be introduced by that or it may be omitted (see 441);
b) to report yes/no questions, use the direct word order (lilce in afilrmative sciences); 

introduce the reported yes/no questions by ifor whether:

(442)
He asks “Is this your book? ”
He asks i f  (whether) this is your book

enough to change the inverted order of words into thec) to report wh- questions it 
direct one:

(443)
He asks: “What is this?’ 
He asks what this is

d) if the verb of the main sentence is in one of the past forms then the rule of the sequence of 
tenses should be observed, i.e. the tenses in the reported clause change according to Table 19.

e) Other changes of words which render the orientation in time and space might be needed 
as well (this—̂  that, to d a y s  that day, tomorrow-^ the following day, yesterday—* the day 
before (or the previous day), y e t^ b y  then, ago-^before, etc.)
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DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH

She said: PRESENT INDEFINITE 
“I  like music ”

PAST INDEFINITE 
She said that she liked music

She said: PRESENT CONTINUOUS 
“It ؛  raining ”

PAST CONTINUOUS 
She said it was raining

She said: PAST SIMPLE 
“Hiked him ”

PASTPERFECT 
She said she had liked him

She said. PRESENT PERFECT 
“I  have just seen him ”

PASTPERFECT 
He said she had just seen him

She said: PAST CONTINUOUS 
“I  was watching TV”

PASTPERFECT CONTINUOUS 
He said she had been watching TV

She said: PASTPERFECT 
“I  had not seen her 

until yesterday ”

PASTPERFECT 
She said that she had not 

seen her until the day before

She said: WILL(SHALL)
“1 will (shall) be late ”

WOULD 
She said she would be late

She said: PRESENT 
PERFECT CONTINUOUS 

“I  have been waiting fo r  you ”

PAST
PERFECT CONTINUOUS 

She said that she had 
been waiting for him

She said: PASTPERFECT 
CONTINUOUS 

“I  had been waiting for you ”

PASTPERFECT CONTINUOUS 
She said she had been 

waiting for him

She said: CAN/MAY 
I  can swim

COULD/MIGHT 
She said she could swim

She said: SHOULD. WOULD, COULD, 
MIGHT 

“You could be right ”

SHOULD, WOULD, COULD, MIGHT 
She said he could be right

She said: MUST 
“!m ust do it”

MUST, HAD TO 
She said she must (had to) do it

Table 19. Sequence of tenses in reported statements.
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f) imperative sentenees are converted into to-infinitive elauses (without a subjeet):
He said: “Watch out” He said to watch out (444)
He said'. “D on’t go out ” He said not to go out (445)
He said: “Let s g o ” He suggested going (446)

g) in some cases the sequenee of tenses rule may be ignored:
*When the statement is still true at the moment o f  speech:

He said: “Houses are very expensive ” (447)
There are two possible variants to report (447):

1. He said (that) houses were expensive (448)
2. He said (that) houses are expensive (449)

In (448) the speaker doesn’t show any attitude to the statement he/she is reporting.
In (449) the speaker might have a speeial attitude to the faets eontained in the sentenee, or
she/he might want to emphasize that the statement is still true.

* When the statement contains the general truth statement
He said: “The earth goes round the sun ”
He said that the earth goes round the sun (450)

In (450) there is no doubt about the truth of the statement. However if the statement 
is less eertain, two variants may be possible:

The teacher said: “There are humanoids on Mars ” (451)
Depending upon the degree of belief in (451) this statement might be reported in

two ways:
The teacher said there are humanoids on Mars (= I  believe her)
The teacher said there were humanoids on Mars (= I  doubt it)

When you report sequenee of actions in the Past Indefinite you don’t have to ؛ 
the tense in the reported statement:

He said: “Then I  had my brealrfast, went to work... ”
He said that he had his brealfast, went to work... (454)

*The expression “used to” doesn’t change:
He said: “/  used to play tennis then ”
He said (that) he used to play tennis then (455)

h) to report negative questions use reporting expressions like “I  am surprised”, “I
thought”, “Ic a n ’t believe”, etc.

He asked: “Don ’tyou like wine? ” He was surprised that I  didn’t like wine.
He thought I  liked wine (456)
He couldn't believe I  didn't like wine (457)

i) after verbs of suggesting and ordering (suggest, command, demand, insist, order,
propose, recommend, etc.) the present tense ehanges to should (be) whatever the tense of
the reporting verb is:

He said: “Please see that everybody is informed” = He suggested (insisted, etc.) that 
everyone should be informed
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NB: The form “He suggested that everyone be informed” is regarded old-fashioned.

i) tenses usually don’t ehange after present, future or present perfect reporting verbs: 
She says my work is great (458)
rU  tell you your work is great (459)
She has announced that my work is great (460)

as well as after past reporting verbs: past perfeet, had better, would, eould, might, 
ought, should.

He said I ’d better do it again (461)
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EXERCISES 
PART 2

Verbs 
Types of verbs

*Ex. 1.

MODEL: he / break / glass Look! He is breaking the gl 
He broke it. Now the glass has been broken.

1. he/ kiek / ball; 2. they / do / morning exercises; 3. she / toueh / floor; 4. he / fill / 
glass; 5. Tom / eateh / kite; 6. we / diseuss / plan; 7 .1 / deseribe / situation; 8. they / wateh/ 
game; 9. he / buy / dictionary; 10. she / ehoose / food; 11. she / sew/ dress; 12. we / sweep/ 
floor; 13. Bill/strike/mateh; 14. w e/ take/ credit; 15. I/shut/window; 16. she/ shoot/ film; 
17. he / lose / time; 18. he / throw / glove; 19. dog / bite / toy; 20. Mary / make / mistake;
21. we / spend / money; 22. she / eat / sweets; 23. he / read / news.

*Ex. 2. Translate

1. burning mateh; 2. spilt milk; 3. horrified man; 4. frightening look; 5. ready-made 
suit; 6. shocking news; 7. exeiting match; 8. satisfied eustomer; 9. embarrassing question; 
10. annoying noise; 11. interested buyer; 12. disappointing film; 13. surprising result; 14. tir
ing job; 15. tired officer; 16. shoeked audienee; 17. well-educated girl; 18. boring novel; 
19. bored reader, 20. depressing weather; 21. exhausting experience; 22. terrifying experienee; 
23. terrified face; 24. disgusting creature; 25. poorly-dressed boy; 26. embarassed stare; 27. 
broken relationship; 28. developing country; 29. developed film; 30. satisfying answer; 31. 
disappointed applieant; 32. wrongly-translated text; 33. most boring people; 34. rented flat; 
35. sewing machine.

Ex. 3. Translate

1. ПІЄЛЯ напруженого дня почуваєш себе етомленим. 2 . На З ф о ц і мені було цікаво.
3. У нього на уроці завжди цікаво. 4. Вам коли-небудь буває нудно на роботі? -  Так, 
у мене доволі нудна робота. 5. Мені не еподобалаея гулянка -  я нудьгував. 6. Фільм 
виявився пригнічуючим. Я очікував, що він буде кращим. 7. Мене розчарував фільм. 
Він був надто нудним. 8. Він завжди дуже етомлений, коли повертаєтьея додому з 
роботи. 9. У нього напружена робота, чи не так? 10. Вееь день йде дощ. Така погода 
завжди гнітюче впливає на мене. 11. Білл захоплюєтьея економікою, хоча вважає 
лінгвіетику дуже цікавою. 12. Якщо оповідання хвилююче, то ви хвилюєтееь під чає 
його читання. 13. Я рідко відвідую картинні галереї. Я не дуже цікавлюся мистецтвом. 
14.Наприкінці робочого дня вона чаето знееилена. 15. Пояенення було плутаним, і 
у мене в голові уее зміщалоея. 16. У Лондоні іноземцю легко заблукати. 17. Він за
плутав мене евоїми емішними запитаннями. 18. Це був жахливий експеримент. Потім
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усі були шоковані. 19. Ти хвилюєшся тому, що тебе турбує тривожна новина. 20. Усі 
були здивовані тим, що він склав іспит. 21. Досить несподівано він гарно склав іспит.
22. Ти зустрів когось цікавого під час подорожі? 23. Як прикро! Цей колір -  просто 
жахливий. 24. Я дратуюся, коли люди не виконують обіцянки. 25. Він дуже здивувався, 
коли роботу запропонували йому.

*Ex. 4. Differentiate between event, state verbs and habits

1. John opened the door -  the child was sleeping. She always sleeps at that time. 2. The 
boy played tennis yesterday morning. Look! He is playing it again. 1 believe, he practices 
every day. 3. Did you call your mother yesterday? -1  never fail to do it. Who do you think 1 
am calling? 4. Why are you reading this novel again? It is so exciting, and 1 read it long ago. 
1 always get excited when 1 recall it. 5. He got lost. -  Didn’t he remember the way? - 1  re
member the address all the time. 6. My neighbour is mowing the lawn in front of his house. 
He did it last week, too. He always borrows my lawnmower. 7. Who is singing next door? 
My friends’ cat. She is fond of singing. Have you ever heard her sing at 3 in the morning? 
It is really terrifying! 8.1 am watching a new sequel on TV. Could you phone me a bit later, 
please? 1 adore this soap opera. 9. She is looking through the new dictionary she bought on 
Monday. She had never spent money or time on books before. 10. You look bored. A friend 
has bored me. He is always telling stories about his job.

Present Time. Present Indefinite vs Present Continuous

*Ex. 5. Underline the correct verb form in the sentences below. 
Ex^lein your choice

L I don’t know where John is comingfrom/comesfrom, but he is not British. 2. Ann 
not working/works at a bank, she working/works ^t a post o^ce. 3. She is not liking/ 

does not like cofree, she is preferring/prefers tea. 4. Bob is feeding/feeds his ducks every 
day. 5. He has not started learning English yet, but he is thinking/thinks about it. 6. Buy the 
child an ice cream; she is looking/looks at it so! 7. All right, break for tea ifyou must. I am 
hoping/hope you know what you are doing/do. 8. How shall I recognize him? Is/does he 
wearing/wear a beard or mustache? 9. Are /Do all dogs chasing/chase cats? 10. She often 
rides/is riding a horse, does not/is not she?

*Ex. 6. Underline the correct word or ^hrese In the sentences below. 
Ex^iein your choice

L He learns English now/recently. 2. Ann plays computer games all this month/all 
the time. 3. He is listening to music at nightybrever/a// the time\ 4. She is currently/for long 
wearing jeans. 5. He always plays tennis until/since seven in the evening. 6. She is not doing 
well at school these days/sofar thisyear 7. He is feeling pretty tired lately/at present. 8. The 
salad tastes much better now/presently. What have you put into it? 9. The weather used to 
be bad, but it’s getting much better soon/now. 10. She normally/previously communicates 
with her colleagues by e-mail
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*Ex. 7. Put each word in brackets into Present Simple (Indefinite) or 
Present Continuous (Progressive). Explain your choice

Never mind Jane. She______________________ (just/be) noisy, like all very young children.
; married, has not she? 
___________ (they/get on)?

(hear) she’s

(buy) more and more cars, there’s no doubt 

___________(doubt) whether our team will

They’ve just got married. How
The Ukrainians_____________
about it.
Let’s be frank, personally I __
win the match.

1.

4.

(handle) all the danc-

through soon, she

(die) to
(all the time/make noise)!

She hopes the money transfer will ge 
(depend) on it.
DJ Scorpio is on holiday, so DJ Puppy 
ing sessions.
Hush, Jane! You_________________

7.

Can you give a talk on British theatre? Everybody___________________
hear it.
She______________________ (want) to go to Italy this year. She is crazy about Rome.

*Ex. 8. Put each word in brackets into Present Simple (Indefinite) or 
Present Continuous (Progressive). Explain your choice

Ministry of Defence to pay out £9 million for loss of value over Harrier noise
By Graham Norwood 

(adapted from  the Mail on Sunday o f 06.10.2002)
Part 1

10

A judge (1) (decide) whether the owners of a grand home in Lincolnshire
can win compensation from the Ministry of Defence. They____________ (2) (say) the value
of their property has been halved by the “catastrophic” noise of low-flying Harrier aircraft.
The case____________ (3) (come) as the publication of new MoD figures_____________
(4) (show) a large rise in low-flying exercises across most of Britain. Darby Dennis and his 
wife Catherine____________ (5) (say) the Harriers, based about two miles from their home.
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(6) (make) their lives awful and (?) (discourage) visitors to
Walcot ^all, their listed manor house in Lincolnshire. The house, built in 1678, is ^art o^a 
snorting and agricultoal estate. Harrierjets started flying more than 30 years ago and the Den- 
nis family (8) (go) to eourt to demand £7. Im. They _ _ _ _ _ _ _  (9) (say)
it (10) (be) about 500 ام  of the hall’s market value. They also _ _ _ _ _ _ _
(11) (w a^) £2.3m in compensation for income lost fl-om hiring it out for fashion, fllm and 
sporting events. They (12) (argu^) customers (13) (be) put
o ^ b y  noise problems. The family (14) (be) advised by ه e estate agent F.
^avills. He (15) (sell) properties close to air bases. F ve^  case
(16) (be) dilTerent and it 
50°/»,”
sales in the area. This 
of proper^

__________(17) (be) not uncommon to have price cuts up to
(18) (say) Jonathan O ’ Shea, who____________ (19) (manage) Savills ’

_________(20) (suggest) the much narrower market that this sort
(21) (attract). Sometimes a buyer not_____________(22) object

 (23) (have) a Royal Air Force connection. But this sort of
 (24) (have) an effect on value.”

much or perhaps 
trouble clearly ^

*Ex. 9. Translate

1. БІЛЛ передає м ’яч Тому. Том робить 
швидкий пас Фреду. 2. Після весни настає 
літо. 3. Під час нагрівання гази розширюють
ся. 4. Моя сестра носить окуляри 5. Джон за
багато їсть. 6. Я завжди встаю о сьомій ранку і 
не лягаю спати до півночі. 7. Вона навідується 
до своїх батьків кожної середи. 8. Як часто ви 
відвідуєте зубного лікаря? -  Кожні півроку.
9. Ви коли-небудь їсте м ’ясо? -  Ні, ніколи. 10.
Ми живемо у важкий час. -  Я не згоден. 11. 

Мій батько працює в банку. 12. Яка річка тече через Лондон? -  Зрозуміло, Темза.
13. Панда живе у Китаї і харчується пагінням бамбуку. 14. Як довго триває переліт 
з Лондону до Нью-Йорку? -  Це займає не більше 4 годин. 15. Світло розповсюджу
ється з більшою швидкістю, ніж звук. 16. Де живе Папа Римський? Вважається, у
Ватикан!. 17. Кенгуру родом з Австралії. 18. Канарські острови лежать посередині 
Атлантичного океану. 19. По суботах я звичайно встаю рано, близько 7 ранку. Потім 
до сніданку я бігаю парком. 20. Наступного понеділка національне свято. 21. Вибачте, 
я не розумію, що це означає. 22. Мені подобається чай, але я не люблю чай з молоком. 
23. Футбольний сезон звичайно закінчується у травні. 24. На вихідних ми з братом 
катаємося на велосипедах за містом. 25. У нас нові велосипеди, тому ми наїжджаємо 
принаймні 40 кілометрів.

Ех. 10. Translate
1. Оголошую конференцію відкритою. 2. Том їздить на роботу на машині? -  Ні, 

на метро. 3. Дунай несе свої води через Відень. 4. По неділях я встаю пізно, нікуди не 
йду і дивлюся телевізор. 5. Іноді, коли погода гарна, я йду на пляж, але не купаюся. 6.
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Два рази на тиждень крамниці у Лондоні працюють допізна. 7. Я завжди п’ю каву з 
цукром. 8. На поїздку звичайно йде хвилин п’ятнадцять. 9. Більшу частину часу кро
кодил плаває у воді, але іноді ходить по суші. 10. Більшу частину року Джон старанно 
працює з 9 ранку до 4 години дня. 11. Банки у Великобританії починають працювати 
з клієнтами о 9-ій ранку, і часто закриваються вже наприкінці перерви на обід. 12. 
БІЛЛ завжди працює у приміщенні, а його друг на холоді та у вогкості. 13. Два рази на 
рік -  на Різдво та на Великдень -  він надсилає подарунки батькам. 14. Вона любить 
класичну музику, а Гї діти віддають перевагу року. 15. Він заробляє багато, але хоче 
одержувати ще більше. 16. Земля обертається навколо Сонця. 17. Медсестри доглядають 
хворих у лікарнях. 18. Літом Том звичайно два рази на тиждень грає в теніс. 19. Звідки 
він родом? -  Він -  з Ірландії. 20. Я втомився. -  Чому б тобі не лягти спати раніше? 21. 
Вода кипить при 100 °С, а замерзає при О °С. 22. Більшість людей вчиться плавати в 
дитячому віці. 23. Це історичний любовний роман, дія якого відбувається в Лондоні 
та охоплює часовий проміжок у 50 років. 24. Потім я бачу старого приятеля, зупиняю 
машину і питаю в нього дорогу. Він недовго думає, а потім каже, як туди дістатися.

Ех. 11. Translate

1. Я намагаюся вивчати десять нових слів кожного дня. 2. Наш викладач зазвичай 
пише нові слова на дошці. З. Урок рідко починається рівно о 9-ій годині, студенти часто 
запізнюються. 4. Автобус зупиняється якраз за рогом і вже за 15 хвилин я в університеті.
5. Хлопчик працює і тому знає англійську мову добре. 6. Кожного ранку діти виводять 
собаку на прогулянку в парк і самі там граються. 7. Два рази на день я проходжу повз 
нього на вулиці і кожного разу він зі мною вітається. 8. Я маю уроки англійської мови З 
рази на тиждень. 9. Коли він запізнюється, він встигає доїхати на роботу за ЗО хвилин. 
10. Кожного дня я обідаю в перерву в найближчій кав’ярні. 11. Ніхто в нашій групі не 
виконує завдання вчасно. 12. Вони багато подорожують. 13. Вони ходять до церкви 
кожної неділі, але син залишається вдома. 14. Він не пропускає жодної спортивної 
передачі по телебаченню. 15. Енн шиє дуже гарні сукні. 16. Мій годинник йде добре, а 
її відстає на 5 хвилин щоденно. 17. Листоноша приносить тижневик по п’ятницях, але 
я читаю його тільки у суботу ввечері. 18. Автобус зупиняється на кожній зупинці, на
ступна -  залізничний вокзал. 19. Більшість літаків вилітають з Центрального аеропорту, 
а цей з приміського. 20. Він не користується ножем, коли їсть м ’ясо.

Ех. 12. Translate

1. Рис не росте у Фінляндії. 2. Плавальний басейн відкривається о 9-ій і закри
вається о 21.30 кожного дня. 3. Чим ви займаєтеся? -  Я інженер-електрик. 4. Він має 
машину, але рідко нею користується. 5. Її пилосос часто ламається. 6. Амазонка впадає 
у Тихий океан. 7. Звідки він родом? -  З Шотландії. -  А, тоді це все пояснює. 8.0  котрій 
годині ти звичайно вечеряєш? -  Коли жінка приготує. 9. Коли тобі потрібні гроші, то 
чому б не знайти роботу. 10. Ці ліки дуже дешеві, мабуть, тому що не діють. 11. Я не 
розумію це слово. Що воно означає? 12. Два плюс три -  буде п’ять. 13. Дивись! Я беру 
цю карту з колоди і кладу її під носову хустку. 14. Ми приймаємо ващу пропозицію.
15. Атлантичний океан розділяє Старий і Новий світ. 16. Тепер я кладу тісто на таріль
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і додаю пучісу кориці. 17. Кожна тисячна дитина хворіє у цьому віці. 18. Вона завжди 
пхає свого носа у чужі справи. 19. Після цього він не дуже мене поважає. 20. Водень 
-  найлегший хімічний елемент. 21. Рим стоїть на річці Тибр. 22. Коли додається аміак, 
колір змінюється на червоний.

Ех. 13. Translate

1. Як ви починаєте роботу над фільмом? -  Я читаю сценарій і роблю нотатки.
2. Зазвичай я ходжу по крамницях, а готує мій чоловік. 3. Твоя дочка захоплюється 
спортом, чи не так? -  Вона грає в теніс. 4. Спочатку я кладу шматок масла на сковороду 
і запалюю газ, потім розбиваю три яйця у тануче масло. 5. Як потрапити на вокзал? 
-Пройдіть півкварталу вперед і поверніть праворуч. 6. Людина, яка не робить помилок, 
нічого не робить. 7. Терплячий отримує все. 8. Вегетаріанці -  це люди, яки не їдять 
м’яса. 9. Деякі люди все ще вважають, що Сонце обертається навколо Землі. 10. Він 
грає у шахи тільки у вихідні. 11 Оптиміст -  це людина, яка завжди сподівається на 
краще. 12. Ми завжди зупиняємося у друзів, коли їздимо до Чикаго. 13. Вода ніколи не 
тече під гору. 14. Ніхто не встає рано заради задоволення. 15. Небагато пасажирських 
літаків літають швидше звуку. 16. Її чоловік працює у страховій компанії. 17. Уранці 
я завжди п’ю міцну каву, щоб остаточно прокинутися. 18. Тепер я розумію, що вона 
хоче. 19. Він знає, що я маю на увазі. 20. Чим ви займаєтеся? -  Я архітектор і проектую 
будинки. 21. Масло легше за воду і плаває на її поверхні.

Ех. 14. Translate

1. Цей вчений стверджує, що всі так звані екстрасенсорні явища можуть 
мати розумні пояснення. 2. Генрі ретельно вивчає усі статті на першій та останній 
сторінках газет. 3. Хоча стаття й не містить нових підходів до проблеми, вона вра
жає своєю оригінальністю. 4. Я встаю рано, потім снідаю, слухаючи радіо. 5. Біблія 
каже, що жадібність -  причина всіх зол. 6. Він отримує м’яч, повертається, б ’є -  і 
це гол! 7. Автор каже, що система правосуддя відстає від зростання злочинності. 8. 
У фільмі вона грає головну героїню. 9. На початку п’єси головний підозрюваний 
перебуває на задньому плані. 10. Вітряки, призначені для виробництва електроенер
гії, обертаються з великою швидкістю. 11. Поблизу екватора сонце випарює велику 
кількість води. 12. Хімічна реакція відбувається тільки за високої температури. 13. 
Під час нагрівання молекула води розпадається на два атоми водню та один атом 
кисню. 14. Я додаю до листа чек на невелику суму, який може виявитися до речі. 15 
Декілька груп зустрічаються кожного тижня. 16. Він лягає у лікарню раз на півро
ку. 17. Традиційно на місцевих виборах перемагає Лейбористська партія. 18. Після 
народження немовлята втрачають вагу. 19. Ніхто краще не знає, на що ви марнуєте 
час, ніж ті, хто живе або працює з вами. 20. Вчителі недооцінюють його здібностей.
21. БІЛЛ грає детектива у серіалі. 22. Вони видають вам довідку і потім кажуть, що 
ви знайшли роботу. 23. Мені потрібен ковток повітря. 24. Вона вважає, шо гроші 
вирішують усі проблеми.
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Present Continuous vs Present Indefinite

*Ex. 15. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. They are weighing/weigh the boxers. This 
one is weighing/weighs over two hundred pounds.
2. Every Saturday they are going out/go out to 
have dinner at a small restaurant. 3. He’s put on so 
much weight that has to buy a new suit. The old 
one isn’t fitting/doesn’t fit any more. 4. Summer 
is coming/comes, the weather is getting warmer/ 
gets warm, and we are thinking/think about swim

ming suits. 5. I understand you are busy on weekdays, but what are you doing/do you do at 
the weekends? Lets go out on Saturday. 6. Every year they are visiting/visit Paris to enjoy the 
charm of the city. 7. The soap operas are very long. Some are lasting/last for several years. 8. 
It’s five o’clock. What is happening/happens at home now? 9. Are you recognizing/Do you 
recognize her? She is playing/plays the part of Jane in that blockbuster comedy, you know! 10. 
Diana is feeling/feels awful about it. She is feeling/feels she was so wrong about him!

*Ex. 16. Complete the second sentence so that it has the same meaning 
as the first one, using one of the words in bold. Do not change 
the word in bold

about now?

0. John has currently a lot of new ideas on his mind.
thinking/think

What is John thinking______

that one.

1. These two buildings are exactly alike.
looking/looks

This building________________________________

power supply.

2. Power supply is one of the main factors in modem production.
depending/depend

Modem economy_______________________________________

to others.

3. She never used other people’s dictionaries.
belonging/belong

She never used dictionaries

: about the 10 o’clock meeting, 
remembering/remember

4 .1 hope, she has not

has to be there at 10?Do you think 
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5. She does not think the bedside table is small enough to fit into that comer.
measuring/ measure

Can you____________________________________________ if it’ll fit into that comer?

6. Does she take pleasure in painting and roses?
enjoying/ enjoy

She______________________________ bright colours and sweet smelling flowers.

7. What are the program requirements?
consisting/consist

This_________________________________General English Course, lectures on Theoretical
Linguistics, plus a Research Project.

8. Even a free economic system has some kind of economic control.
meaning/ mean

A free economy_______________________________________ absence of any economic
control.
9. In spite of the problem, they are sure they have enough resources and fiiends to cope with it.

thinking/think
In their relationship to the problem they_____________________ as neither powerless nor
alone.
10. I would not recommend giving this dish to the guests it if I were you

tasting/taste
This dish___________________________________ , do you think it’s all right to eat it?

*Ex. 17. Some of the sentences below contain errors. Correct them

0. Jane is always being noisy, she’s just that type of child. She can’t help it.
1. I am thinking she is not right.
2. He has always been looking forward to hearing from her.
3. We are having an interesting class.
4. This suitcase is weighing a lot! I can’t carry it.
5. Look! The child is tasting the pepper! Get it away at once!
6. He is feeling that she is wrong.
7. She was hearing some distant noise. Could it be a car?
8. Did you know that John is having a Cadillac?
9. Do you wait for me? -  Actually, yes. Can we talk?
10.They are feeling in the dark, but have not found anything yet
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*Ex 18. Put each word in brackets into Present Simple (Indefinite) or 
Present Continuous (Progressive). Explain your choice

Ministry of Defence to pay out £9 million for loss of value over Harrier noise
By Graham Norwood 

(adapted from the Mail on Sunday o f 06.10.2002)
Part 2

(1) (be) not the worst part of Britain in terms of air-Lincolnshire
craft low flying (250ft to 2,000ft above ground). Low flying over the county constantly
 (2) (increase), according to recent figures. But many other areas of Britain,
mainly northern Scotland, Wales and the southwest of England, (3) suffer
far more. New figures_____________(4) show a dramatic rise in the amount of low flying
in Britain in the past two years, especially since the terror attacks of September 11, 2001. 
This (5) (be) likely to increase with military action against Iraq. The num
ber of hours of low flying over Britain (6) (rise), too. The Dennis family
_____________ (7) (complain) about noise from the Harrier, th a t_____________ (8) (be)
considered noisier than most aircraft. Harriers____________ (9) (be) based in the southwest,
from which aircraft (10) (fly) over the largely unpopulated areas. However,

(11) (say) he can not notice any “disturbing effect” as
(12) (fly) over the hall. The M oD ____________(13) (install) double

_________(14) (work) with

an MoD sound expert 
je ts_________
and triple glazing in some modem houses near the base, and_________
housing developers, (15) (provide) better noise insulation in new homes. But
these measures (16) (be) not possible on a listed building such as Walcot

(17) (say) low flyingHall. The ministry _________(18) (represent) less
the 1 % of all military flights aeross Britain, that it_____________(19) (avoid) large popula
tion areas, usually____________ (20) (restrict) weekday operations to between 7am and
11 and_____________(21) (use) other measures to improve the situation.
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*Ex. 19. Translate

1. Лінда бере уроки вокалу у консерваторії. 
^ ٠ Починається дощ. 3. Водопровідник ^араз працює на 
восьмому цоверсі. 4. ^ е  ходи в номер. Прибиральниця 
прибирає там. 5. Вони на нрогулянці в иарку. 6. у  нього 
зара^ нерерва н^ обід. 7. у  Вілла з навчанням усе добре. 
8. Чому вони сміються? Вони сміються над тим, що ти 
сказав. 9. Вони подорожують Влизьким €ходом. 0ل . 
Листя починає жовтіти і падати з дерев. 11 ٠ Небо темніє. 
Птахи летять на південь. 12. Дзвонить телефон. 13. То- 
ловний редактор пише цикл статей. 14. Вони иланують 
незабаром поїхати до Мадриду. 15. Чому він не нрацює? 
-  Він шукає книгу, яку загубив. 16. Ми чекаємо на вас 
на розі, біля ресторану. 17. я бачу, що на вас сьогодні 
новий костюм. 18. Послухай! Хтось стукає у двері. 19.
Тихіше! Немовля спить. 26. Дивися! Хто забирається на 

дерево? 21. Ганна робить великі успіхи у навчанні. 22. Послухай! Хто так чудово грає 
на скрипці? 23. На сьогодні він виконує обов’язки керуючого відділом. 24. у  великих 
магазинах зара^ й,вуть розпродажі. 25. ^нов він грає в ігри на комп’ютері. 26. Здається, 
Джон дуже зайнятий. Вважаю, він готується до іспиту.

Ех. 20. Translate

1. Де вони? -  Грають у футбол на лужку перед будинком. 2. Інна не може від
повісти на дзвінок -  вона миє голову. 3. Я читаю книгу Дж. Форсайта. 4 Вона вивчає 
математику в університеті. 5. У затоці плаває велика нафтова пляма. 6. Навіщо ви ви
вчаєте японську мову? -  Вона мені потрібна для роботи. 7. Хто сміється? -  А хто питає? 
8. Сьогодні на ній джинси та футболка. 9. Таким чином ми руйнуємо природу. 10. Мені 
подобається цей курс, але доводиться багато працювати. 11. Вважаю, що ти готуєшся 
до іспиту. 12. Впевнений, що вони або дивляться телевізор, або грають у футбол. 13. 
Добре, що ти телефонуєш. Я саме доглядаю дитину, батьки ходять по крамницях. 14. 
Дме сильний вітер, тому я сиджу вдома. 15. Ти так дивишся, ніби не розумієш, про 
що я кажу. 16. “Поїзд підходить до другої платформи”. Повторюю: “Поїзд підходить 
не до першої, а до другої платформи”. 17.У нього гучно грає магнітофон і він не чує, 
що дзвонить телефон. 18. Одну хвилинку! Він закінчує перекладати статтю. 19. Чим 
він зараз займається -  боротьбою чи веслуванням? 20. Як вона голосно співає! Навіть 
шибки тремтять! 21. Операція все ще продовжується. їм допомагає найкращий хірзфг.
22. Вони все ще пишуть тест? -  Так, закінчують. 23. Погода змінюється. Вже йде дощ.

Ех. 21. Translate

1. Зараз світить сонце, але на заході з’являються хмари. 2. Я все ще чекаю 
відповіді на своє питання. 3. Де Джейн? -  Вона робить покупки. 4. Він зупинився у 
своїх друзів в Оксфорді. Мабуть, це він дзвонить. 5. У сина не все виходить у школі. 
6. Ми розмірковуємо, чи не поїхати до Швеції. 7. У ці дні в мене зупинилися друзі
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сина. 8. Я переписую вправи. Час летить. Я закінчу до 5-ої години. 9. Цей звук стає 
все гучнішим. 10. Клімат стає теплішим. 11. Подивись на графік і скажи, що відбува
ється. 12. Дивись, вона годує собаку! 13. Тихіше! Я намагаюся зібратися з думками.
14. Знову йде сніг. Що ти на мене так дивишся? Я щось не те сказав? 15. Ти занадто 
галасуєш. Можна тихіше? 16. Я шукаю таксофон. Чи є де-небудь поблизу? 17. Пішли 
краще погуляємо. -  Ні, мені подобається фільм. 18. Чуєш сусідів? Вони знов кричать 
один на одного. 19. Чому ти у шубі? Хіба холодно? 20. Цього тижня я не працюю. Я 
у відпустці. 21. Сьогодні я нічого не їм -  худну. 22. Населення світу швидко зростає.
23. Ти чув щось про Ніка? -  Він будує хатину. 24. Привіт, Сем! Подобається гулянка?
25. У цьому сезоні вони не грають у футбол.

Ех. 22. Translate
1. Ти багато працюєш сьогодні. -  У мене багато справ. 2. Зараз я читаю захо

плюючий трилер. 3. Кількість безробітних у країні зростає. 4. Я завжди зустрічаю 
цього хлопця в університеті. 5. Вартість життя зростає. 6. Бабуся завжди робить нам 
невеликі подарунки. 7. Він завжди позичає гроші. 8. Її іспанська з кожним днем стає 
краще. 9. Чим ти зараз займаєшся? 10. Дивись! Хтось йде до нас. 11. Чуєш? Про що 
вони розмовляють? 12. Він усе ще хворий, але поступово одужує. 13. Поки масло 
тане, збий яйця. 14. Вона завжди скаржиться. 15. Вчені гадають, що погода змініться.
16. Хто сидить у моєму кріслі? 17. На тобі такі самі туфлі, що й на мені. 18. Куди ти 
дивишся? -  На птаха. 19. Під час сесії я живу у друга. 20. Що робиш з пальто? -  При
шиваю ґудзик. 21. Вічно ти губиш ключі. 22. Що ти робиш? -  Зав’язую шнурки. 23. 
Він працює на комп’ютері і не може підійти до телефону. 24. Хтось стукає у двері. 
Можеш відчинити? 25. Вона все ще говорить з подругою по телефону.

Ех. 23. Translate
1. Чим зараз займається ваша дочка? -  Вона вивчає астрономію в університеті.

2. Не прибирай драбину. 3. Вона на висоті, коли приймає важливі рішення. 4. Після 
вчорашнього дощу течія річки дуже швидка. 5. Люди стають менш терплячими до 
к؛фіння. 6. Наша сигналізація весь час безпричинно спрацьовує. 7. Дивись -  Марія 
сідає у машину. 8. Про кого говорить Кет? 9. Пробачте, тут хто-небудь сидить? 10. Мій 
приятель шукає нову квартиру. 11. Я з нетерпінням чекаю на співбесіду. 12. Ти робиш 
усе вірно, але поквапся. 13. Що робить дитина? -  Вона щось читає. 14. Мій знайомий 
викладає французьку і вивчає грецьку. 15. Йде дощ і тому на мені плащ. 16. Чому ви 
сидите за моїм столом? -  На моєму столі секретар наводить порядок. 17. Летимо ми над 
Сахарою, коли, раптом, один двигун відмовляє. 18. Я завжди роблю цю помилку. 19. Він 
насолоджується відпочинком на Канарських островах. 20 Я шукаю кращу роботу. 21. 
Оркестр грає мою улюблену мелодію. Ходімо танцювати. 22. У якому готелі всі зупини
лися? -  Звичайно ж, у кращому. 23. Зараз спортсмени біжать дистанцію на п’ять миль.

Ех. 24. Translate

1. Ви граєте у бридж? -  Ні, у покер. 2. Форди продають свій будинок. 3. Знову 
Дебора готує рис! Я незабаром стану китайцем. 4. їхній шеф-кухар -  італієць і весь
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час готує спагеті. 5. Знову Марк запізнюється! -  Ні, диви, він виходить з автобусу. 6. Я 
стою на набережній. Світить сонце, і легкий вітерець дме з моря. 7. Це ж Мадонна! 
Журналісти ставлять їй запитання, але вона не звертає на них уваги. 8. Показ мод у 
розпалі. Моделі позують, фотографи роблять знімки. 9. Та дівчина, отам, махає нам 
рукою. 10. Чому ти не дивишся нові серіали по телевізору? 11. Чому він знову сту
кає? -  Він вішає картину. 12. Які картини ти зараз малюєш? -  Переважно пейзажі.
13. Зараз я експериментую з новими прийомами у живопису. 14. Ми з Джоном багато 
граємо у теніс. 15. Мері пише свій другий роман. Перший мав великий успіх. 16. У 
Боба зараз багато роботи, тому він зовсім не займається спортом. 17. Ви все ще в’яжете 
светр для Чарльза? -  Так, закінчую. 18. Агент ФБР стежить за входом до аеропорту.
19. Інші агенти теж у цивільному. 20. Привіт. Невже зараз живеш у Бостоні! 21. Я так 
тобі заздрю! 22. Хто це співає? 23. Бажаєш послухати? Він розповідає про подорож.

٠ ٠

Present Indefinite vs Present Continuous 

*Ex. 25. Translate
1. Скажіть, хто це намагається обігнати 

нашого чемпіона? -  Це знаменитість, вона 
завжди перемагає. 2. Щось відбувається з То
мом? -  Він виглядає занадто схвильованим. -  Не 
турбуйтеся, він завжди марно метушиться. 3. Я 
відкриваю двері, заходжу, вмикаю світло і йду 
на кухню. 4. Що ти тут робиш? Ти не розумієш, 
що вже дуже пізно і час лягати спати?! 5. Я від
мовляюся вас слухати. 6. Чому це ви дозволяєте 
собі так зі мною розмовляти? Я не вважаю, що 
роблю щось не так. -  Зате я так вважаю. 7. Це 
просто надзвичайно, як швидко вона сходиться 

з людьми, яких зовсім не знає. 8. Ти знаєш, чим зараз займається Пітер? -  Так, він 
пише статті для нового журналу. 9. Скажіть, де живе медсестра, яка доглядає за моєю 
дитиною? 10. Як ти готуєш таку смачну страву? -  Беру склянку борошна, змішую зі 
склянкою молока, додаю сіль, цукор за смаком. Далі я не пам’ятаю. Я завжди забу
ваю цей рецепт! 11. Як часто ти їздиш до Лондона? -  Гадаю, три рази на рік. -  Зараз 
ти знову збираєшся туди, чи не так? -  Так, збираюся, але не до Лондону. 12. Тільки 
зараз я усвідомлюю, як сильно людина шкодить природі. 13. Кет, телефон дзвонить, 
підніми слухавку! -  Я не можу, я приймаю душ. 14. Сонце рухається зі сходу на захід. 
-  А тут воно рухається у протилежному напрямку! 15. Я повторюю, що кожний к}фс 
складається з 2-х семестрів. -  Пробачте, я вас не чую, тут дуже голосно розмовляють.
16. Нащі потреби постійно зростають, чого важко сказати про наші можливості. Але 
я вірю, що все врівноважиться. 17 Чому ти куштуєш крем? Він скис? -  Ні, просто він 
дуже смачний. 18. Ти одужуєш? -  Так, я чудово себе почуваю, але я голодний. 19. Коли 
він піднімається вранці? -  Він встає о 9 годині, але оскільки сьогодні він зустрічається 
зі старим знайомим, то гадаю, що сьогодні встане о сьомій. 20. Том розмірковував про
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зміну роботи. Гадаю, це невдала думка. 21. Я дивлюся, але нічого не бачу. 22. Це мене 
не стосується. Я займаюся власною справою.

Ех. 26. Translate

1. Ну що ти баришся? Поквапся! Вже йде автобус, і я не бажаю на нього запіз
нюватися. 2 Ніл впадає у Середземне море. 3. Ти вмієш працювати на комп’ютері? -  
Ні, але я вчусь. Моя старша сестра вчить мене. 4. Я загубив свою ручку. Можна мені 
взяти твою? -  Звичайно, вона мені все одно зараз не потрібна. 5. Шейла зараз у Нью 
Йорку. Вона живе у готелі “Національ”, оскільки зазвичай вона зупиняється саме 
там. 6. Ким працює твоя мати? Вона -  лікар, але зараз вона не працює. 7. Ганно, тебе 
до телефону. Дзвонить твій менеджер. -  Скажи, що я не можу підійти. 8. Диви, твій 
син лізе на дерево. Він може впасти. 9. Чому ти такий неуважний сьогодні. Про що 
розмірковуєш? 10. Джоне, хтось стукає у двері. Відкрий, будь ласка. -  Хто там? -  Це 
ваша сестра. Вона вас чекає. -  Вже йду. 11. Він не бачить, що я на нього дивлюся. Він 
уважно читає газету. -  А хто це сидить поруч із ним? -  Той, хто переглядає папери? 
-  Так. -  Це його брат Том. Він працює разом зі мною. 12. Не заходьте до аудиторії! 
Студенти пишуть контрольну. 13. -  Чому він стоїть посередині дороги? Він хоче пе
рейти вулицю і чекає, поки проїдуть машини. 14. Де Арнольд? -  У нього зараз урок 
французької. У нього завжди урок у цей час. 15. Моя дружина захоплюється читанням 
детективів і еаме зараз вона читає один захоплюючий детектив. 16. Привіт! Сто років 
тебе не бачив. -  Мене не було у місті. -  А що ти робиш? Ти знов ідеш? -  Ні, я про
воджаю свого друга. 17. Відійди, я нічого не бачу. -  Та там нічого дивитись. 18. Вона 
хвора і нікого не приймає. 19. Директор зайнятий, він приймає членів делегації, і зараз 
вони підписують угоду про співробітництво. 20. Хоча вони посварилися, але з його 
батьками все ще спілкуються. 21. Він слухає музику у навушниках, і більш ніхто її не 
чує. 22. Тобі подобається твоя нова робота? -  Я її ненавиджу. 23. Я ціную ваші спроби 
підняти рейтинг програми. 24. Ви пам’ятаєте наші прогулянки за місто?

Ех. 27. Translate

1. Не турбуйтеся! Вашу справу веде справедливий судця, а я зі свого боку роблю 
все можливе. 2. Ти чуєш запах у кухні? -  Це обід так добре пахне, він мабуть, дуже 
смачний. 3. Ваш кіт нюхає рибу, він, мабуть, голодний. 4. Ти знаєш, я купила нові пар
фуми. -  А як вони пахнуть, цікаво? -  О, у них чудовий запах. А можна понюхати? 5. 
Чому ти не куштуєш суп? -  Мені здається, він пахне часником, а я не люблю спеції. 6. 
А куди пропав Роберт? -  Я його теж не бачу. -  Кажуть, він зараз зайнятий, готується до 
іспитів. 7. Марія добре співає, а її брат чудово танцює. 8. Твій палець кровоточить. Він 
дуже болить? 9. Звідки цей звук, який я чую? 10. Ти чуєш цей шум? - Я  слухаю уважно, 
але нічого не чую. -  А зараз я чую крики. -  Тепер і я чую. 11. Лікар намацує пульс хво
рого. Він б’ється дуже швидко. 12. Що це ти шукаєш у сумці? -  Я шукаю гроші. 13. Ти 
розумієш, про що говорить лектор? -  я  його погано чую. 14. Скільки речей ви берете у 
цю поїздку? -  Усе залежить від того, що хоче надягти дружина. 15. Зараз йде сильний 
дощ, чи не так? Чому ви без парасольки? -  Ну, це лише дощик. Я не ношу парасольку 
у таку погоду. 16. Чому ти смієшся? -  Я просто уявляю, як він працює вантажником.
17.Я впевнена, що їх усі пам’ятають. 18.Це стосується усіх нас. 19. Я гадаю, що в
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ящику лежать книжки. 20 Він зовсім не відчуває, що відпочив. 21. На смак ці цукерки 
дуже солодкі. 22. Хіба ви не відчуваєте, що стає холодніще? 23. Він не терпить міста 
з натовпом туристів. 24. Лікар рахує його пульс.

Ех. 28. Translate
1. Вони від’їжджають з міста, щоб відвідати родичів. 2. Поїзд відправляється 

рівно о 15 годині. 3. Вона постійно скаржиться на життя. 4. Він розуміє, що жодні 
засоби не допомагають досягненню мети. 5. Хлопчик знає, що мащина не працює, і 
намагається відремонтувати її. 6. Дитина впізнає голос своєї матері з десятка інщих 
голосів. 7. Він відчуває, що ліки починають діяти, і йому незабаром стане краще.
8. Дорослі майже завжди роблять те, що забажають. 9. Діти закінчують навчання і 
готуються до вступу до вищого навчального закладу. 10 Він завжди готує обід сам, 
бо живе один. 11. їй часто доводиться повертатися пізно. 12. Ти дуже мало спиш і ба
гато працюєш. 13. Професор не любить, щоб його турбували, коли він працює. 14. У 
нього залишається мало часу до відправлення поїзду, і тому він намагається пакувати 
речі якомога швидше. 15. Цей чоловік дуже серйозний, він ніколи не посміхається.
16. Спостерігається сонячне затемнення. 17. Земля обертається навколо Сонця. 18. Із 
кожним днем вона все більше усвідомлює, що нічого не можна змінити у цій ситуації.
19. Його батько працює по 12 годин на добу, оскільки він повинен утримувати сім’ю.
20. Кожного дня він встає о 6-ій ранку, вдягається, снідає, виходить з дому, приходить 
до офісу і починає працювати. 21. Його стан погірщується з кожним днем. 22. Вона 
виходить заміж за місяць. 23. Вони їдуть завтра рано вранці, і тому їм потрібно добре 
виспатися. 24. Хворому потрібна термінова операція. 25. Жінка чудово виглядає і за
вжди посміхається при зустрічі.

’،Ех. 29.Translate

1. Він співає весняну пісню і почуває себе чу
дово. 2. Вона не може слухати музику, магнітофон не 
працює. 3. Він хоче послухати музику, але магнітофон 
не працює, відключили електрику. 4. Вона має сумнів, 
що він знає, як це перекладати. 5. Він відчуває, що 
вона має сумніви. Але ж він завжди такий самовпев- 
нений. 6. Лікар намагається намацати пульс хворого, 
але не може. 7. Вона майже ніколи не хворіє, але зараз 
у неї трохи болить голова. 8. Нік завжди робить своє 
домащнє завдання щвидко, але зараз він обмірковує 
складне речення. 9. Вони дивляться, як сходить сонце.
10. Мері погано себе почуває. 11. Я відчуваю, що не 
розумію нічого з того, про що розповів викладач. 12. 
Я розповідаю казку дітям, і бачу, що вони мені вірять.

13. Вода зараз замерзла. Усім відомо, що вона замерзає при температурі нижче нуля.
14. Енн відчуває, що за нею стежать. 15. Викладач дивиться на аркуш, перевіряє, ви
правляє помилки і повертає його. 16. Ти п ’єш занадто багато кави. 17. Ти говориш 
надто швидко. 18. Нік не впізнає незнайоме слово. Він продовжує читати далі. 19. Він
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ходить гуляти кожного дня, але зараз він заклопотаний перекладом важливої статті. 20. 
Восени йдуть дощі. Але зараз зима, і на вулиці падає сніг. 21. Кріс займається спортом. 
Вона робить уранці зарядку. 22. Вона не робить зарядку, бо поспішає до університету.
23. Вони стоять і не впізнають один одного. 24. Він почувається кепсько. А на вулиці 
сяє сонце, і цвітуть дерева. 25. Ви завжди надто голосно розмовляєте. Я не розумію, 
що ви від мене хочете.

Ех. SO.Translate

1. Ми завжди ходимо гуляти з нашим собакою, але сьогодні холодно, і мій собака 
хворий, тому я йду гуляти сама. 2. Я маю сумнів, що він прийде сьогодні. Вже надто 
пізно. 3. Кожного року, коли я бачу море, я відчуваю дивне хвилювання. 4. Телевізор 
працює. Коли будеш збирати, вимкни його з мережі. 5. Зараз телевізор працює. Його 
потрібно було тільки трохи почистити. 6. Слухаючи цю цісню, я згадую весну. 7. Я 
маю відчуття, що не склав іспит. 8. Що ти там робиш? Я перевіряю її пульс. У неї 
серце ледве б’ється. 9. Я гадаю, що знаю все. 10. Чому стоїш у кутку? -  Я розмірковую 
про свою погану поведінку. 11. Йде дощ. Я не хочу йти ані у кіно, ані у театр. Я хочу 
залишитися вдома і поспати. 12. Восени, коли йде дощ, стає дуже холодно. 13. Стає 
холодно. Давай зайдемо до будинку. -  Ти завжди відчуваєш те, чого немає насправді! 
Ти просто не бажаєш розмовляти про це! 14. Щойно стемніє, він виходить на балкон 
і стоїть годинами, насолоджуючись краєвидом. 15. Кожного разу під час їжі у вас у 
роті підвищується кислотне середовище. 16. Рівень інфляції росте повільно. Можеш не 
турбуватися про свої вклади. У тебе добрі відсотки. 17. Я люблю гарні квіти. Я саджаю 
їх кожного року. 18. я  не можу допомогти зараз. Я надто зайнята -  саджаю картоплю. 
19. Викладач говорить занадто тихо. Я не розумію його. 20. Я не буду конспектувати 
цю лекцію. 21. Не кричи. Діти ще не сплять. 22. Немовлята сплять майже весь час. 
Вони прокидаютья тільки для того, щоб поїсти. 23. Ти завжди говориш багато на 
уроках! Я хочу поговорити з твоїми батьками. 24. Я знаю, як ти себе почуваєш. Але 
плакати не треба. 25. Коли я прокидаюся, то відразу приймаю душ.

Ех. 31 .Translate

1. Я відчуваю, вона не збирається говорити правду. 2. Вона мені не подобається. 
Кожного разу, коли я заходжу до кімнати, вона починає стріляти очима та хихотіти.
З.Як він себе почуває? -  Він відчуває нудоту. 4. Я хочу поїхати з ним на екскурсію та 
оглянути усі визначні пам’ятки, але я не знаю, чи вистачить у мене грошей на квиток.
5. -  Можеш собі уявити, йду я вулицею, бачу Джона, усміхаюсь йому, як клоун, а він 
не впізнає мене і йде повз мене? -  Так, він нікого не впізнає, голова десь у хмарах.
6. Кожного ранку він випиває склянку води та пробігає три кілометри, потім при
ймає душ, з ’їдає один апельсин і відчуває себе у повній формі. 7. Вона сидить на 
лаві і читає. Я наближаюсь, кажу “Привіт”, а вона закриває книжку і йде геть. Вона 
не хоче зі мною розмовляти. 8. Ти не знаєш, що він зараз робить? -  Мабуть, -  знову 
сидить у своєму кабінеті та працює. Я втомилася йому повторювати, що це шкідли
во для здоров’я. 9. Чи я можу поговорити з Гелен? -  На жаль, вона приймає ванну.
10. Вона завжди з’являється раптово, як примара. Я вже починаю сумніватися в тому,
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що вона- людина. 11. Я кажу йому; “Як ти можеш зі мною так поводитися?” А він 
спокійно відкриває холодильник, бере шматок м’яса з хлібом і починає жувати, не 
звертаючи на мене уваги. 12. Він кохає її і хоче одружитися? -  Не бачу в цьому нічого 
поганого. 13. Ти знову мені докоряєш! Я втомилася від цього. 14. Ти не хочеш зі мною 
про це поговорити? -  Я зайнятий, ти що, не бачиш, що я читаю статтю? Я відчуваю, 
що ти хочеш мене вивести із себе. 15. Він не ремонтує свою машину, хоче віддати її 
у майстерню, оскільки не розуміється на машинах. 16. Ти знову їси! Тобі треба дбати 
про власне здоров’я. 17. Коли я входжу, мама зустрічає мене і саджає за стіл, потім 
розпитує про новини. 18. Мені не подобається його манера розмовляти. Він завжди 
кричить, наче усі навколо гл؛о،і. 19. Вона не любить пил та бруд великих міст, тому 
влітку намагається поїхати у гори. 20. Вона завжди запізнюється на уроки. Може мені 
треба подарувати їй годинник? 21. Я беру слухавку і набираю її номер, але ніхто не 
відповідає. Мабуть, вона залишилася в університеті і зараз працює в читальному залі.
22. Після роботи він відразу йде додому, він не любить ходити до бару з друзями. 23. Я 
дивлюся, як він читає книгу, і мені здається, що він прикидається, щоб не зустрітися зі 
мною поглядом. 24. Директора наразі немає, він зараз у відпустці на морі. Але я його 
заміняю, ви можете передати мені усі документи.

Ех. 32. Translate

1. Коли я зустрічаю його на вулиці, він не завжди впізнає мене. 2. Вона ніколи 
не знає, що хоче: вже мріє стати лікарем. 3. Усі знають про його неосвіченість і на
магаються не спілкуватися з ним, але проблема в тому, що він ще й і нахаба і може 
прийти сам без запрошення. 4. Зараз економічне становище дуже серйозне. Вони 
навіть бояться думати, що може статися. 5. Ти знову дивишся ці дурні серіали! Я 
постійно кажу тобі, що ти отупієш, якщо будеш постійно їх дивитися. 6. Йому по
добається риболовля і він ніколи не втрачає нагоди порибалити у компанії щирих 
друзів. 7. Він відчиняє вікно і бачить, що на вулиці вже панує весна. Тільки зараз 
він усвідомлює, що він вже дуже старий і що весна проходить повз нього. 8. Узимку, 
у лютий холод, він зазвичай натоплює хату, сідає біля вікна і починає перебирати 
старі фотокартки та листи свого сина. 9. Зараз він уже ледве йде. Ноги все більше 
провалюються у сніг, вітер стає все сильнішим та сильнішим, і йому здається, що 
ще два кроки і сили залищать його. 10. Як я люблю, коли сонце таке яскраве, як 
сьогодні. Усе навколо здається ще яскравішим та радіснішим, ніж звичайно. 11. 
Коли мама кричить на мене, я сідаю у крісло, беру підручник з англійської мови 
і починаю читати правила. 12. Страждання зробили його жорстоким, він хоче ви
плеснути свою злість на будь-кого, хто поруч із ним, та це йому не завжди вдається.
13. Ти збираєшся до нас о восьмій? -  Знаєш, я не дуже добре себе почуваю, у мене 
так болять зуби, здається, вони зараз випадуть. 14. Вона наздоганяє мене, хапає 
мене за руку та кричить; “Я не хочу, щоб ми так розлучилися, давай спробуємо все 
виправити”. 15. їй подобається ходити берегом моря, вона наближається до води, 
вдивляється в далечінь, уявляє, що вона -  чайка і зараз летить туди, до горизонту, все 
далі й далі від цього клятого берега. 16. Я не хочу забути цей день ніколи, ніколи в 
житті. 17. Навіщо ти наді мною знущаєщся? Чому не кажеш, як ти до мене ставишся. 
Ти кохаєш мене? 18. Батько дістає з кишені пачку банкнот, які ще пахнуть фарбою,

193



і слідкує за реакцією матері. 19. Зараз вони відпочивають у Парижі, але я можу дати 
тобі їхній телефон, якщо ти справді маєш термінову розмову. 20. Все минає: і кохання, 
і радість, і сум, і тільки смерть батьків нагадує про себе день за днем, рік за роком. 
2 !.Погляньте сюди! Ви бачите чудову пам’ятку стародавньої архітектури. 22.Вона 
дивиться йому в очі та бачить лише нерозуміння. 23. Навіщо я тобі потрібна? Невже 
тільки для того, щоб прибирати дім та виховувати дітей? 24. Мені подобається, коли 
ти так дивишся на мене. 25. Складається таке враження, що він і хвилини не може 
прожити без свого плеєра.

Ех. 33. Translate

1. Розумієщ, мені просто не подобається робота. 2. Це звучить дуже привабли
во. 3. У цьому романі 24 розділи. 4. Яке це має значення? 5. Цей сорт кави гірчить.
6. Вона кущтує суп на сіль. 7. Директор зустрічається із претендентами. 8. З гальорки 
він не бачить, що відбувається на сцені. 9. Він дивиться, але нічого не бачить. 10. Він 
слухає, але не чує. 11. Суд заслуховує свідчення. 12. Здається, кіт починає ловити 
мишей. 13.Пітер думає про еміграцію до Канади. 14.Гадаю, у вас досить часу для 
підготовки до відповіді. 15. Я маю на увазі, що весь дім належить їй. 16. На звук ящик 
порожній. 17. Ці вітаміни також містять 6 мінералів. 18. Це звучить, як відмова. 19. 
Судячи з ваших слів, він не дуже підходящий кандидат. 20. Він володіє нерухомістю у 
Лондоні. 21. Марія володіє гарними здібностями до мов. 22. Ця кімната площею 6 на 
8 метрів. 23. Суддя зважує кожне слово. 24. Як мило з твого боку, що ти проводжаєщ 
мене до аеропорту. 25. Вона схожа на матір. -  А я вважаю, що більше на батька.

Ех. 34. Translate

1. Знову ти думаєш про роботу! 2. Сови добре бачать у темряві. 3. Я чую, що 
він слухає музику, а не лінгафонний курс. 4. Що до мене, смак овочів чудовий. 5. У 
копченого м’яса сильний аромат. 6. Хоча я не володію французькою мовою, мені 
подобаються французькі фільми. Щиро, я вважаю їх гарними. 7. Я не вірю, що він 
думає про весілля. 8. Що ти п’єщ? Пахне м’ятою. 9. Ти знаєш того хлопця, там, у 
кутку? 10. Я впізнаю його, але не пам’ятаю його ім’я. 11. Ця музика дуже дивна. Я її 
зовсім не розумію. 12. У цієї стіни порожній звук. 13. Здається, прийшов листоноша.
14. Я проводжаю Джона до аеропорту. 15. Я думаю про сніданок. А ти? 16. Це дуже 
гарна дискотека. Мені тут дуже подобається. 17. Мені подобаються дискотеки, тільки 
коли музика там не дуже гучна. 18. Її батько володіє мережею готелів. 19. Я хочу ковток 
води. 20. У цій пляшці є трохи бензину. 21. Він виступає у суді. 22. У дитини засмучений 
вигляд. 23. Здається, в неї проблеми із сприйняттям на слух. 24. Схоже, наближається 
дощ. Ви не заперечуєте, якщо я зачиню вікно? 25. Я заздрю твоєму щастю.
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Present Perfect Continuous

*Ex. 35. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. She leams/has been learning English for two 
months. 2. She practices/has been practicing since 10 
o’clock. 3. They listen/have been listening to the BBC 
regularly lately. 4. She is/has been away on business for 
two weeks. 5. He is/has been always at home after seven 
in the evening. 6. She often visits/has been visiting her 
parents. 7. They work/have been working non-stop today.
8. The sandwich tastes/has been tasting good now. 9. The 
weather is getting/has been getting better now. 10. She com
municates/has been communicating with her colleagues by 
e-mail for the last two years.

*Ex. 36. Put each word in brackets into Present Simple (Indefinite), 
Present Continuous (Progressive) or Present Perfect 
Continuous (Progressive). Explain your choice

(sail) on his yacht for a month. 
  she (work) today?

(stay) in London since Monday.

John____
How long 
They____

(listen) to the radio music program at the moment. 
_  (watch) too many horror films lately.
________ (watch) sports programs at the weekend.

She always
H e_______
Jane

(tour) Paris since morning.
 (eat) for fifteen minutes.
(behave) well this week.

Henry often
They_____
The baby__
They_____10.

*Ex. 37. Circle the meaning of the verb form in bold. Explain your choice

Peter has been traveling since Monday.
A. He no longer travels
B. He is still traveling 

Diana is living at her aunt’s place.
A. This is permanent
B. This is temporary

She goes shopping on Saturday
A. She usually does it
B. She has been doing it only lately

John has been translating the article for a week.
A. The translation is done
B. The translation has not been done yet

4 .
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5. She looks tired. She’s been working all day long.
A. She no longer works
B. She is still working

6. We’ve been reading the book you gave us. It’s great.
A. They flnished reading the book
B. They did not hnish reading the book

7. They’ve been practicing quite a lot recently
A. They are practicing at the moment of speech
B. They are not practicing at the moment of speech

8. It has heen raining since Tuesday
A. It is still raining
B. It is no longer racing

9. Ken has been interrupting the professor’s lecture
A. Ken interrupted the lecture just once
B. Ken interrupted the lecture more than once

10. Nave you been waiting long? -  Not very long
A. This is a question about what happened yesterday
B. This is a question about what happened today

11. Tinda has been ]earning irregular words since morning
A. 8he learned r h ^
B. $heh^s not learned them yet

Ex. 38. Translate

1. Ви задихаєтеся, ви бігли? 2. Он там чоловік яскраво-червоного кольору. Мені 
здається, він перезасмаг. 3. У Боба синець під оком, а у Білла -  розбита губа. Вони по
билися. 4. Чому ти такий брудний? Що ти робив? 5. Я вивчаю іспанську мову з початку 
грудня. 6. Як довго ти вивчаєш арабську мову? 7. Вони чекали вас більше години. 8. 
Я дивлюся телевізор з третьої години дня. 9. Останнім часом Фред не дуже добре по
чуває себе. 10. Ти виглядаєш втомленим. -  Я багато працював сьогодні. 1 !.Вона грає 
на піаніно з 9 років. 12. Вона вже півроку шукає роботу. 13. Як довго він продає офісне 
обладнання? 14. Нік цілий день писав листа своїм друзям. 15. У Джима брудні руки. 
Він цілий ранок ремонтував машину. 16. Вони разом знімають фільм з того часу, як 
закінчили інститут. 17. Лінда вже третій місяць мандрує Африкою. 18. Я читаю вашу 
поезію. Вірші непогані. 19. Останнім часом він живе не дома. 20. А ось і він. Ми чекали 
на тебе півгодини. 21. Чуєш цю собаку? Він гавкав усю ніч. 22. Я вже цілий тиждень 
фарбую дім. Сподіваюся, що закінчу у неділю. 23. Сніг йде вже третій день поспіль. 
Справжня зима! 24. Я роблю домашнє завдання вже п’ять годин, але кінця-краю не 
видно. 25. Вона керує автомобілем багато років без жодного порушення.

*Ex. 39. Translate (taboo verbs)

1. Він працював у саду увесь час і посадив безліч квітів. 2. Що ти робив ножем? 
Я ним відкривав консервні банки. 3. Є від нього листи? Ні, але його дружина постійно 
отримує електронні повідомлення від нього. 4. То ви спокійно сиділи тут, нічого не ро
блячи, аби йому допомогти? 5. Він у лікарні з часу аварії. 6. У них завжди був великий
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плавальний басейн. 7. Як довго ви це знали? 8. Джон з 
січня живе у Лондоні. 9. Я знайомий із Томом зі шкіль
ної лави. 10. Останній тиждень Джек відпочиває. 11. Як 
давно Джон у відрядженні? 12. Ти дивно виглядаєш. -  
Я усю ніч прав пелюшки. -  Я забув, що ти одружений 
усього рік. 13. Пробачте за безлад. Я фарбував паркан 
навколо будинку. 14. Я не бачив Алісу з серпня, але чув 
про неї. 15. Йому завжди не подобалися нероби. 16. З 
ранку в кімнаті пахне ваніллю. 17. Вони думали про це, 
але ще не зовсім виріщили. 18. Чоловік чекає біля входу 
до будинку вже дві години. 19. Пам’ятник стоїть на горі 
вже 100 років. 20. Він займається фермерством тільки 

п’ять років, але справи в нього йдуть добре. 21. Він знайомий з нею тільки кілька годин, 
але вже закохався. 22. У нас це авто вже півроку! 23. Я не довіряю цій служниці з того 
часу, як зникли мої улюблені сережки. 24. Ми сусіди більше тридцяти років, але вона 
завжди привітна. 25.3 того часу, як вони поїхали до Канади, ми нічого не чули від них.
26. Кожну неділю останні десять років ми їздили до батьків.

Ех. 40. Translate (taboo verbs)
1. Одягайся тепліше. Вже холоднішає. Сьогодні увесь день збиралися хмари і, 

мабуть, скоро буде дощ. 2. Піди та подивись, що роблять діти? Вони, мабуть, сплять. -  
Та вони вже давно граються у садку. Я бачу Джона. Він грає у м’яч з Кітті. Вони й не 
збираються лягати спати. 3. Зазвичай кожного ранку вона п’є каву з молоком, але сьо
годні вона п’є чай із медом, оскільки останнім часом вона не дуже добре себе почуває.
4. Заходь, ти якраз вчасно. Том показує нам фотокартки своєї родини. 5. Кожної неділі 
Том грає у теніс зі своїми друзями, а потім вони зі своїми родинами їдуть на пікнік. 6. 
Пробачте, я вже цілу годину шукаю телефон приятеля у довіднику, але не можу знайти. 
Чи не могли б ви мені допомогти? 7. Коли магазини зачиняються на обід? 8. Твоя вимова 
стає все кращою. Ти багато працюєш? 9. ~ Лікар давно вже оглядає пацієнта? -  Так, 
вже хвилин 40. Мабуть, серйозний випадок. 10. Чи ви давно вивчаєте англійську мову? 
“ Вже три роки. 11. Я задихався. Біг без зупинки півгодини. 12. Я так схвильована, ми 
довго сперечалися, але так і не дійшли до єдиної думки. 13. Чому в тебе запалені очі? Ти 
плакала? -  Ні, я різала цибулю. Коли я її ріжу, то завжди плачу. 14. З чого ви смієтеся? 
Том щойно розповів нам кумедну історію. 15. Ти весь брудний. Що ти робив? -  Я фар
бував двері. 16. Що з тобою? Ти весь тремтиш. -  Мені повідомили неприємну новину.
17. Ти часто отримуєш від неї листи? -  Не дуже. Останнім часом вона зовсім не пише.
18. Ти щось читаєш зараз з англійської літератури? -  Я читаю п’єси Оскара Вайльда.
19. Чи я можу бачити лікаря Майка? -Н і, він зараз приймає хворого. 20. За весь вечір 
ти не сказав жодного слова. -  Та я вже дві години слухаю вашу бесіду і чекаю нагоди 
вставити хоча б слово. 21. Ось сукня, яку я довго шукала, щоб одягти на вечірку. -  Вона 
тобі дуже личить. -  Справді? Я так хотіла її купити. 22. Ти вже зробив уроки? -  Ще ні. -  
Але ти сидиш вже три години. Що ти робив увесь цей час? -  Я дивився у вікно, надворі 
з самого ранку йде дощ. Дивись, люди йдуть у плащах під парасольками, потоки води 
ллються вулицями, повсюди калюжі. Невеселе видовище, чи не так? 23. Ти розумієш, про 
що говорить лектор? -  Не дуже. -  Але він пояснює тему вже цілу годину? Він говорить
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дуже швидко, та ще наші сусіди розмовляють. Я, певна річ, нічого не чую. 24. Джеррі, 
ти бачив сьогодні Мері? -  Ні, вона хворіє вже два тижні. 25. Хтось стукає у двері, вона 
відкладає журнал, який читала увесь вечір, і йде подивитися, хто це набридає.

Ех. 41. Тгапзіаіе

1. Ти пам’ятаєш, що Земля обертається навколо Сонця? -  Звичайно, я це знаю, 
я саме про це думаю. 2. Що ви крутитеся біля автомобіля мого сусіда? Ви, мабуть, 
працюєте на станції техобслуговування? -  Ви забагато питаєте. -Заспокойтеся, я за
кінчую. 3. Щодня цілу годину він виконує серенади під її балконом. Але сьогодні він із 
шкіри пнеться цілий вечір. Це починає мені вже набридати. 4. Енн, ти знаєш домашнє 
завдання? -  Гадаю, що так. Секунду. Я вже беру сумку, дістаю зошит, відкриваю його... 
Нічого не розумію. Це не мій зошит. 5. Не пий воду з цієї пляшки, вона тхне. 6. То 
куди ми тепер йдемо? -  Йдемо до зоопарку, тому що сьогодні там проводять велике 
свято для дітей. 7. Ти йдеш із нами на показ мод? Ні, я помила голову і зараз вона со
хне. 8. Любий, ти дуже сильно тиснеш на газ! -Невже? Я замріявся, але я впевнений, 
що ми вчинили вірно. 9. -  Джон, що ти робиш у моїй кімнаті?! -  Дивлюся телевізор. 
Мені не подобається, коли мене переривають. 10. -  А ось іде й сам іменинник! Як 
завжди він виглядає разюче. -  А чому він без черевиків? -  Йому дуже спекотно. 11. 
Боже мій, як швидко летять роки! -  Роки не летять, це ми повземо, як черепахи. 12. 
Кожного разу під час їжі ваші зуби зазнають впливу кислоти. 13. У тебе болить голо
ва? -  Так, до того ж вона й наморочиться. -  Ти завжди вигадуєш причини, щоб не йти 
на заняття. Я тобі не вірю. -  Але я говорю правду. 14. Мені треба марку. -  Молодий 
чоловіче, ви вмієте рахувати? Марка коштує 25 пенсів, а ви даєте тільки 20. 15. Будь 
обережний, Том з самого ранку фарбує паркан! -  Не хвилюйся, я йду у протилежний 
бік. 16. Пробачте, що означає ця табличка? -  Не знаю, я не вмію читати німецькою. 17. 
День змінює ніч, ніч змінює день, і це триває все моє життя! -  Я помічаю те саме, а 
ти? 18. У нього висока температура, а сьогодні працює тільки одна лікарня, і то вона 
розташована на околиці. 19. Я мию шибки, сестра витирає пил, а як ти допомагаєш 
мамі? -  Я просто вам не заважаю. 20. -  Я все частіше починаю відвідувати заняття. -  
Це не схоже на тебе. Ти, мабуть, все більше спиш, і це тобі лише сниться. 21. Сьогодні 
сильний мороз, а я чекаю на тебе вже 15 хвилин.

*Ех. 42. Тгапзіаіе

1. Вона не обгоріла на сонці, хоча сьогодні за
смагала цілий день. 2. Розвиток ніколи не йде назад, 
крім нечастих випадків, один з яких ми спостерігаємо 
у цій місцевості -  тоді це називається деградацією. 3. 
Що це мерехтить за вікном? -  Зараз ви бачите відому у 
всьому світі колекцію колон. Вона складається з тисячі 
експонатів. 4. Я завжди зустрічаю цю людину у цьому 
провулку, він завжди носить із собою парасольку, на
віть якщо не йде дощ. 5. Я лежу на канапі, нікому не 
заважаю, як раптово підходить Джон і повідомляє не
сподівану новину. 6. У тебе такий засмучений вигляд.

198



Що він тобі сказав? -  Будинок, який я хотів купити, вже проданий. 7. Ти що, не чуєщ, 
що дзвонять у двері? -  О, я давно вже сиджу у садку і не чую, що відбувається всере
дині. 8. Він думає вже кілька днів. Ясно, що обмірковує щось. Мабуть, у нього є план.
9. Вони будують цей будинок уже два роки. Коли вони, нарешті, закінчать? 10. Тато, 
дивись, авто таке чисте, що навіть блищить. Це я його вимив. 11. Куди ти запроторила 
мій словник? Я шукаю його вже дві години і не можу знайти. 12. Скільки можна си
діти біля телевізора? Ти сьогодні з самого ранку дивишся передачі, а коли ж ти будеш 
мити посуд? 13. Усім відомо, що Земля обертається навколо Сонця. 14. Він працює у 
банку з 2001 року, та, крім того, що він гарний працівник, я про нього більше нічого 
не можу сказати. 15. Я не знаю дороги, якою ми зараз ідемо. 16. Твій син постійно 
хуліганить. Ось і зараз він увесь в синцях. Він щойно побився із хлопцями у дворі.
17. Ти бігаєш підтюпцем по 2 години кожного ранку вже 10 років. -  Так, я не забуваю 
про здоров’я, тому роблю це кожного дня. 18. Джейн зараз здійснює навколосвітню 
подорож. Вона взагалі любить мандрувати. До речі, вона мандрує вже 2 місяці. 19. Я 
обмірковував продаж цього човна цілий тиждень. У мене таке відчуття, що продавати 
не має потреби. 20. Енн збирала ці гроші з літа і зараз на Різдво витрачає їх на пода
рунки. 21. Останнього часу йому не подобається працювати допізна. Це на нього не 
схоже. Зараз він, здається, постійно зайнятий увечері. 22. Після того інциденту Білл 
постійно скаржиться на свого начальника. 23. Джон починає нове життя кожного 13- 
ого числа, якщо це не п’ятниця.

Ех. 43. Translate

1. Ви чуєте цей запах? Мені здається, щось горить. Це Джейн забула дістати пиріг 
із духовки. 2. Ви бачите цю людину, яка стоїть біля вікна? Я знаю и обличчя, але не 
знаю імені. -  Це наш викладач. Його звуть Джон. 3. Я з дитинства мрію купити собі 
цей годинник. Скільки він коштує? 4. Ти хочеш їсти? Дякую, я щойно пообідав, але не 
відмовлюся від чашечки кави. Я віддаю перевагу каві. 5. Ви не бачили мого собаку? 
Ніде не можу його знайти. -  Я щойно бачив його, він біг он туди. 6. Поглянь, хтось 
розлив молоко. -  Я цього не робив. -  Хто б це міг зробити? 7. Авто не працює. Воно 
зламалося сьогодні ввечері. Воно ламається вже двічі на цьому тижні. Що ти думаєш 
з цього приводу? -  Гадаю, тобі треба купити інше авто. 8. Де мій щоденник? -  Він 
лежить на твоєму письмовому столі. -  Там його немає. -Дивно, я щойно бачив його 
там. 9. Ви давно знаєте Тома? -  Ми знаємо один одного з того часу, як він переїхав 
до нашого міста. 10. Я закінчив роботу і зараз іду до дому. Тільки не забудь купити 
хліба по дорозі додому. -  Я вже купив хліба та молока під час обідньої перерви. 11. Ви 
читали сьогодні газету? -  Ще ні. -  Наша футбольна команда виграла на змаганнях у 
Франції. 12. Ви давно бачили Мері? -  Так, я не бачив її з того часу, як вона переїхала, 
але ми часто пишемо один одному листи. Але останнім часом я не отримував від неї 
жодного листа. 13. Ви не знаєте, де Том? -  Я щойно бачила його. Он, сидить і грає у 
шахи. 14. Я дізнався про ваш номер телефону у довідковому бюро і телефонував вам 
кілька разів, але ніхто не відповідав. -  Ми були на дачі і щойно повернулися. 15. Не 
забудь зателефонувати Тому і попередити його про контрольну роботу. -  Я вже теле
фонував, він ще на роботі. 16. На кого ви чекаєте? Ми чекаємо на нашого товариша, 
він, як завжди, запізнюється. -  Давно ви його чекаєте? -  Вже 40 хвилин. 17. Том веде
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машину. Чому він так нервується? -  Він ніколи не керував машиною до цього. 18. У 
мене сильно болить голова. -  Ви повинні більше піклуватися про своє здоров’я. Вам 
треба кинути переїдати. -  Я не переїдаю вже з вересня. 19. Директор вже підписав 
усі документи. Чи можете ви відправити їх негайно? -  Зараз я дуже зайнятий. Але 
зроблю це відразу, як стану вільним. 20. Таксі ще не приїхало. Ми чекаємо на нього 
вже 15 хвилин. -  Гадаю, краще піти пішки. 21. Ти давно знаєш Тома? -  Я знаю його 
вже З роки. Зараз він живе у Лондоні і вивчає іноземні мови. 22. Ви були коли-небудь 
у оперному театрі? -  Раніше я часто бував там. -  Коли ви були там останнього разу? 
-  Я вже не пам’ятаю. 23. Пітер вчиться в університеті, а під час канікул працює офі
ціантом у невеличкому кафе. Він завжди хотів купити собі нове авто. 24. Як довго він 
вивчає англійську мову? -  Він вивчає її вже З роки, але я не помітив жодних успіхів. 
25. Будь ласка, зробить музику тихіше. Зазвичай, я вмикаю музику дуже голосно, але 
зараз мені треба працювати.

Ех. 44. Translate

1. Як вам вдається підтримувати себе у гарній формі? -  Я вже два місяці займаюся 
шейпінгом та ніяк не можу схуднути. -  Вам не слід забувати про харчування. 2. Що 
ви рекомендуєте на десерт? -  Наш фірмовий фруктовий салат із збитими вершками 
“Ласощі”. -  Я віддаю перевагу натуральним фруктам, але у вашого салату така смачна 
назва, що я не відмовлюся. 3. Ви когось шукаєте? -  Так, я домовилася про зустріч з 
подругою. Вона ніколи не запізнюється, але я стою тут уже 15 хвилин, а її все немає. 4. 
Він вміє збирати гриби, але ось уже цілу годину блукає лісом із порожнім кошиком. 5. 
Ви часто ходите до оперного театру? -  Так, я любитель оперної музики, і не пропускаю 
жодної прем’єри. Але я вже місяць не ходжу до театру, оскільки у мене багато роботи 
увечері. 6. Я не гадав, що полагодження цієї деталі займе стільки часу. У більшості 
випадків це займає не більше години, але поломка виявилася серйозною. Я мучуся вже
2 години і бачу, що тут не обійтися без спеціального обладнання. 7. У вас сухе ламке 
волосся, вам слід користуватися спеціальним шампунем. -  Я мию голову шампунем
3 вітамінами вже півмісяця і сподіваюся на гарний результат. 8. Вам відомо прізвище 
виконавця головної ролі у фільмі “Політ над гніздом зозулі”? -  Джек Ніколсон. -  А 
я цілий день згадую фільми з його участю, але забула його прізвище. 9. Обговорення 
доповіді триває вже більше 2 годин, проте члени комісії так і не можуть дійти спільної 
думки. 10. Дощ ллє, як із відра вже другу добу, але земля все ще не може напитися 
після тривалої засухи. 11. Ви завжди добре пишете контрольні роботи, але сьогодні 
ви розв’язуєте одну задачу вже ЗО хвилин. 12. Ви дуже гарно вишиваєте хрестиком. -  
Вишивка -  це моє хобі. Але вже місяць, як я не беру голки в руки, бо окуліст не радить 
мені перенапружувати зір. 13.Я часто бачу вас у нашому районі з дитиною. -  Я тут 
працюю і відводжу дитину до дитячого садка. Але вже З дні я їжджу сама, оскільки 
зараз у нас бабуся, і дитина залишається з нею. 14. Попросіть Джейн зв’язатися зі мною. 
У мене є до неї ділова пропозиція. -  На жаль, я не можу вам допомогти. Я телефоную 
їй вже третій день, проте ніхто не бере слухавку. Мабуть, вона поїхала у відрядження.
15.Як ви добираєтеся до роботи? -  Зазвичай я їжджу власним автомобілем. Але за
раз він мене підводить. Ось уже 20 хвилин я намагаюся його завести. Та боюся, що 
сьогодні буду змушений їхати на метро. 16. Ніколи раніше не бачила вас у цій перу
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карні. Ви вирішили змінити майстра? -  Ні, я стрижусь у “Салоні краси”, але він вже 
тиждень ні ремонті. А мені сьогодні треба гарно виглядати. 17. Що ви шукаєте? -  Я 
шукаю свою улюблену рубрику в газеті. Зазвичай вона на передостанній сторінці, але 
я гортаю газету вже 5 хвилин, і не бачу її. 18. Ти щось печеш? Так, до дня народження 
свого сина я готую пиріг. Він печеться вже біля години, але середина все ще сира. 19. 
Телевізор працює добре з того часу, як ми його купили, і жодного разу не ламався. 20. 
Ви користуєтеся пігулками, коли хворієте? -  Зазвичай я лікуюся травами, але цього 
разу маю сильну ангіну. Я вже третій день приймаю “Антиангін” і почуваю себе на
багато краще. 21. Нарешті ви відчинили двері. Я дзвоню вже 10 хвилин. -  Пробачте, у 
дитини гучно грає музика і я не чула вашого дзвінка. 22. Ви обідаєте у нашій їдальні 
чи кудись ходите? -  Так, зазвичай я їм у нашій їдальні. Але вже З дні я дотримуюся 
суворої дієті за наполяганням лікаря і обід беру з дому. 23. А де дідусь? -  Він уже 
три години вовтузиться у саду з трояндами. -  Поклич його додому, до нього прийшли.
24. Мабуть, автобус зламався. Я стою на зупинці вже 40 хвилин, а його все нема. 25. 
Ваша книга лежить тут уже кілька днів. Візьміть її.

Past Time 
Past Simple. Table 25 (column 1)

*Ex. 45. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. The ice cream tasted/was tasting strange. 2. He watched/was 
watching TV at six. 3. They had/were having breakfast already. 4. He 
started/was starting translating the article at 10. 5. It rained/was raining 
when she got out. 6. She heard/was hearing some music. 7. They believed/ 
were believing it could be done. 8. She came/was coming home at six. 9. The 
weather got/was getting better as she got off the train. 10. She hated/was 
hating to be late.

*Ex. 46. Put each word in brackets into Past Simple (Indefinite) or Past 
Continuous (Progressive). Explain your choice

(have) a lot of fun at the party.
____________(sleep) when she came.

_________ (have) her breakfast.(take) a shower and then

John___________
The children were 
M ary__________

(understand) him at that moment.
(translate) at seven.

(arrive) only yesterday.
 (remembered) her phone number.

She completely
They still_____
Nick

 (want) to have dinner, but the restaurant was full.
___________(contain) pure water.
(slim) and________________  (prefer) fish to meat.

At that very moment he 
They_______________
The cistern 
She10.
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Ex. 47. !٢١ each sentence decide whether cn cr hcth alternative verh forms 
given are appropriate. Explain your choice

١. Paul used to/would own a Mercedes then.
2. Rachel used to/would play tennis at the weekends then.
3. Stephen used to/would like going to the disco.
4. Tina never used to/would like goin^ to the lihrar؛ .̂
5. Victor used to/would translate a lot then, hut everything changed in a while.
6. They used to/would taste all the dishes before taking thenr to the guests.
7. She used to/would feel when the children were not filing  the truth.
8. They used to/would get up late on Sunday in their childhood.
9. She was nice, but she used to/would talk about nothing but herself all the time.
10.He used to/would coraQ every we^k, but then he got married.

Ex. 48. Use one of the verhs below to fill each gap in the story

be knock receive urge imagine lose inquire 
know make ask smile ٢««^ come go  get 

remember can take stop think recover calm

One day when the husband and w ife  alone
in the house somebody on the door. The husband
 that i t  dangerous to open the door at such late
hour, but still he to answer it. The wife him to

. Before opening the door,
 , but h e  no answer.

the same 
her

be careful, but he only _  
thehusband who it
He his question, and this time there

really frightened andknock. The wife
husband to join her in the living room. Suddenly she____
the announcement on the radio about an escape from
the prison. She  a terrifying criminal, trying to get
into their house, and her heart almost beating. She

locked.from her shock andsoon about the house to see if all the windows____
When she up to the bedroom window, she that she see the front door and
the porch from there. What she ,  (not) her down. Near the door there some
huge dark figure, the sight of which____ the poor woman faint. But the husband (not)____
his head. H e   a hammer and bravely the door open. Imagine his surprise, when
h e  that i t  only a branch of a huge apple-tree, broken by the wind.

Ex. 49. Translate

1. Я почала вивчати англійську ще у дитинстві. 2. Вони завели собаку кілька 
років тому. 3. Нещодавно я познайомився з дуже цікавою людиною. 4. У понеділок 
ми писали диктант та переклад. 5. Останні вибори відбувалися два роки тому. 6. Я не 
бачив його на концерті. 7. Я куцила цю книгу тільки вчора. 8. Вчора у мене зламалася 
мащина і мені довелося їхати на метро. 9. Минулого року мій син пішов до школи.
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10. Ти запізнилася. Поїзд відійшов 10 хвилин тому. 11. Я не змогла зв’язатися з ним.
12. Вчора на уроці зі мною трапилася кумедна історія. 13. Минулого літа ми не їздили 
на море. 14. Ми дісталися до острова за 15 хвилин. 15. Вступні екзамени почалися 
16 червня і тривали 10 днів. 16. Чому ти не прийшла вчора? 17. Як тобі спалося? 18. Де 
ти купила такі гарні квіти? 19. Додому ми їхали на таксі. 20. Він переклав статтю за 
півтори години. 21. Двері відчинилися і до кімнати увійшла кішка. 22. Я вчилася в 
університеті з 1992 по 1997 рік. 23. Коли почалася Друга світова війна? 24. Ми позна
йомилися весною минулого року. 25. Я розмовляв з ним про це ще у середу.

Ех. 50. Translate

1. Коли я прийшов, він був у кімнаті сам. 2. Він переодягнувся, помив руки і 
сів за вечерю. 3. Він подзвонив ще раз, але дверей ніхто не відчинив. 4. Було ясно, що 
нікого немає вдома. 5. Коли вони повернулися, була вже пізня осінь. 6. Він мовчки 
піднявся і вийшов із кімнати. 7. На день народження до мене прийшло багато друзів.
8. Грошей більше не було і вони були у глухому куті. 9. Він був такий втомлений, що 
відразу пішов до ліжка. 10. Як тобі вдалося справитися з таким важким завданням? 11. 
Хто відвідував тебе, коли ти була у лікарні? 12. Спочатку він вагався, а потім твердо 
вирішив поступати на факультет іноземних мов. 13. Мені було зовсім байдуже, де 
він. 14. Птах сів на гілку і почав співати. 15. Минулого року сніг розтанув дуже рано.
16. Вона поглянула на себе у дзеркало і засміялася. 17. Раптом вітер вщух. 18. Вона 
спіткнулася і впала на сходи. 19. Світло погасло і фільм почався. 20. Сьогодні я про
кинулася десь о сьомій годині. 21. Коли вона вийшла у коридор, то почула якийсь 
дивний звук біля дверей. 22. Вона посміхнулася і він відразу закохався в неї. 23. Він 
захворів грипом, але незабаром видужав. 24. У нього було дві внучки, з якими йому 
подобалося гуляти у парку. 25. Вона попрощалася і поклала слухавку.

Ех. 51. Translate

1. Нам було холодно і страшно у порожньому домі. 2. Вона була щаслива і їй 
хотілося співати. 3. Джек повернувся з Парижу і привіз усім багато подарунків. 4. Коли 
я працювала в його фірмі, я часто їздила у відрядження. 5. Вона піднялася з крісла і 
підійшла до вікна. 6. Двері грюкнули і хтось збіг униз сходами. 7. У кімнаті було галас
ливо і я нічого не чув. 8. Це був важкий час і дитячі садки були переповнені. 9. Вправа 
була важкою, тому він вирішив нічого не робити. 10. Коли вона жила з батьками, 
вона ніколи не готувала їсти. 11. Вона розгорнула подарунок і радісно заплескала у 
долоні. 12. Собака гавкнув і сховався в будці. 13. Було літо і на вулицях курортного 
міста знову було повно відпочиваючих. 14. Хоча бомба вибухнула в самому магазині, 
ніхто не постраждав. 15. Джейк підняв рушницю, прицілився і вистрілив. 16. Ти чув, 
що він сказав? 17. Ми йшли дві години, перш ніж дісталися села. 18. Папери лежали 
на столі, але у кабінеті нікого не було. 19. Готуючись до захисту диплому, вона пра
цювала у бібліотеці кілька тижнів. 20. Дитина впала і голосно заплакала. 21. Днями 
ми обговорювали ситуацію, що склалася у країні. 22. Він купив бар, потім ресторан, 
а потім і весь готель. 23. Вона закрила ніс, тому що м’ясо тхнуло. 24.Вчора я встала 
дуже рано, тому що у мене було багато справ. 25. Я читала цю книгу дуже давно, але 
вона мені не сподобалася.

203



Ex. 52. Translate

1. Вони грали у дворі, поки не стемніло. 2. Коли поїзд зупинився, я виглянув у 
вікно. 3. В міру власного старіння, вона ставала все цікавішою людиною. 4. Я чекала 
на нього у домовленому місці, поки зовсім не змокла. 5. Щойно зійшло сонце, ми 
вирушили в дорогу. 6. Коли настала зима, їсти стало зовсім нічого. 7. Вона друкувала 
доповідь, поки в неї не почали боліти очі. 8. Щойно чайник закипів, вона приготу
вала чай для всіх. 9. Коли вона побачила його, то сполотніла. 10. Щойно я зайшов, 
усі розмови стихли. 11. Коли вони переїхали до цього міста, йому було всього 12 
років. 12. Завіса піднялася і вистава почалася. 13. Коли він прокинувся, у кімнаті було 
зовсім темно. 14. Вона налила води у вазу і поставила троянди. 15. Раніше я витрачав 
значно більше часу на приготування домашнього завдання. 16. Коли мені подарували 
комп’ютер, я не знала, що з ним робити. 17. Я купив цей словник, щойно він з ’явився 
у продажу. 18. Пиріг був такий духмяний, що я не міг від нього відірватися. 19. Після 
закінчення занять вона негайно йшла додому. 20. Минуло 10 хвилин, потім ще 10, але 
ніхто так і не з ’явився. 21. Колись у дитинстві я цим захоплювався. 22. Раптом подув 
вітер і зірвав з голови капелюха. 23. Було дуже спекотно і морозиво відразу розта
нуло. 24. Коли вона побачила, який він брудний, вона розсміялася замість того, щоб 
посварити його. 25. Хоча він почувався зле, він примусив себе сісти за підручники.

Ех. 53. Translate

1. Він часто пропускав уроки, тому вчителі були ним дуже незадоволені. 2. Вона 
читала біля вікна, поки не настали сутінки. 3. Ми працювали у садку, поки не почався 
дощ. 4. Коли автобус поїхав, хтось відкрив вікно. 5. Після обіду вона зазвичай виходила 
у садок, щоб залишитися насамоті. 6. Вона прочитала статтю до кінця і потім почала 
її перекладати. 7. Коли погода бувала гарною, він їздив на роботу на велосипеді. 8. 
Вона була одружена з лікарем, тому знала майже усіх сусідів. 9. Оскільки було ще 
зовсім рано, вони вирішили прогулятися додому пішки. 10. Оскільки його мати була 
у лікарні, йому доводилося готувати самому. 11. Мультфільм закінчився так швидко, 
що дитина розридалася від розчарування. 12. Коли вона почула таку відповідь, вона 
встала і мовчки вийшла із кабінету. 13. Єдине, про що він мріяв, -  це була кругосвітня 
подорож. 14. Мені не подобалися їхні діти, тому що вони були дуже розпещені. 15. 
Спочатку я хотіла подарувати йому машинку, але потім передумала і купила вело
сипед. 16. Він був дуже гарним спеціалістом і пристойно заробляв. 17. Вона не знала, 
куди їй піти, коли раптом побачила поліцейського. 18. Дощ був таким сильним, що 
ми не бачили сусіднього будинку. 19. Коли прийшла весна, життя стало не таким 
сумним. 20. Машина промчала повз нас і повернула за ріг. 21. Ми стояли в аудиторії, 
поки не прийшла наша вчителька. 22. Щойно почався фільм, я зрозумів, що він зовсім 
не цікавий. 23. Коли з’явилися судді, всі присутні встали. 24. Ми нічого не могли їй 
доручити, тому що вона була дуже легковажною. 25. Вона говорила дуже довго, але 
ніхто її не переривав.
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*Ex. 54. Translate

і
1. Вона зробила нову зачіску, причепурилася і піпіла 

до театру. 2. В міру наближення призначеного часу, він 
почувався все більш безпорадним. 3. Вона довго читала, 
проте так і не зрозуміла, про що ця книга. 4. Коли вона 
запитала його про батьків, він зніяковів і нічого не відпо
вів. 5. Вона отримала так багато грошей, що не знала, що 
з ними робити. 6. Він був дуже молодий, тому начальник 
не сприймав його всерйоз. 7. Почулися постріли і перехожі 
стали розбігатися. 9. Вона читала журнал, поки медсестра 
не запросила її до кабінету лікаря. 10. У дитинстві вона 
завжди починала обід з шоколаду. 11. Я вважала його по
рядною людиною, поки не трапився цей скандал. 12. Вона 
підвела очі від книги, мрійливо озирнулася на всі боки і 
почала читати знову. 13. Оскільки наш телевізор не працю
вав, у нас з’явився час для спілкування. 14. Вона була так 

зацікавлена його проектом, що це було навіть підозріло. 15. Спочатку папір був білим, 
але під впливом світла він почорнів. 16. Вона окив[ула кімнату поглядом, вимкнула світло 
і замкнула двері. 17. Збирався дощ і він вирішив взяти парасольку. 18. У кімнаті було так 
багато іграшок, що стати було нікуди. 19. Вона ніколи не сідала вечеряти, поки він не 
повертався з роботи. 20. Чашка вислизнула з її рук, але на щастя, не розбилася. 21. Вона 
мила посуд, поки не скінчилася гаряча вода. 22. Вона прибирала у коридорі, доки все не 
стало зовсім чистим. 23. Оскільки не було жодного сенсу починати працювати так пізно, 
він пішов спати. 24. Коли я вчилася в університеті, іноді я працювала у бібліотеці з ранку 
до вечора. 25. Вона запитувала одне й теж, поки не отримала на нього чітку відповідь.

Past Continuous

*Ex. 55. Underline the correct verb form in the sentences beiow. Explain 
your choice

1. She studied/was studying in England last year. 2. He still worked/was working at 
seven. 3. They belonged/were belonging to the same group. 4. He doubted/was doubting 
that she would come. 5. The structme consisted/were consisting of several blocks. 6. The 
sofa did not fit/was not fitting into the comer. 7. They knew/were knowing what was going to 
happen next. 8. It did not matter/was not mattering in that situation. 9. The weather seemed/ 
was seeming to change for better. 10. She did not suspect/was not suspecting anybody. Why 
should she?

*Ex. 56. Underiine the correct word or phrase in the sentences beiow. 
Explain your choice

1. She managed to see him as/while she was passing by. 2. At that time/the moment 
she came in, everybody started cheering. 3. They had their breakfast half an hour after/later
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their arrival. 4. He always called her by the time/whenever he arrived in town. 5. She was 
writing while/when he was reading. 6. They were traveling by train while/when he decided 
to leave. 7. They could not afford a car until/up to 2004. 8. We were finishing the prepara
tions while/when the e-mail message came. 9. The weather was changing while/when the 
situation was not. 10. They were making grand plans as/while the new law was adopted.

*Ex. 57. Put each word in brackets into Past Simpie (Indefinite) or Past 
Continuous (Progressive). Explain your choice

1. H e_______________ (like) playing the guitar in his

(taste) the salad.
_____ (think) about the kind of life they 
; to have.

(feel) well at that moment.

free time. 
S h e ^ ^ _  

They ^  
were gom؛ 
Jane
They could not explain what they________________
(mean).
Ann badly_______________ (need) something to eat.

_________(own) a big house.
(suppose) they would do it

 (wish) she had not done it.

7 At that time he 
They _ _ _ _ _  

but alas!

(weigh) the parcel.
9. Harbara 

(be) nervous while she ____10. She

*Ex. 58. Some of the sentences beiow con^in errors. Correcf them

in Santa ^aus.She was believing 
They were having a إ 1 time at the party.
The box was containing several very interesting dictionaries.
The students were seeing their friends off to the station.
The guests were just appearing on the stage.
She is appearing to have some problems.
They were so close. Everybody was seeing them.
They were looking like American Indians in appearance.
We were hearing them -  every word they said.
She was realizing that something was funny, but she was not understanding what it was. 
He is having several companies specializing in computer business.10.

Ex. 59. Translate (regular and taboo verbs)

1. Мені дуже хотілося повернутися і піти. 2. Вона починала розуміти, що тра
питься. 3. Він чув звук мащини, що наближається. 4. Вона збиралася переїхати жити до 
села. 5. Вони вважали його дуже порядною людиною. 6. Собака обнюхав незнайомця.
7. Ми не чекали на такій перебіг подій. 8. Я не знав, що це за страва, але пахла вона 
дуже апетитно. 9. У той час вона чекала на дитину. 10. Нам не подобалися його жар
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ти. 11. Вона гадала, що він це робить навмисно. 12. Я не помічала, що відбувається.
13. На ньому був якийсь кумедний капелюх. 14. Швидко темніло і починався дощ.
15. Вона ставала все гарнішою. 16. До війни вони жили у Швеції. 17. У той час вони 
жили у готелі “Національ”. 18. їй подобалося вести самотній спосіб життя. 19. Тоді 
він працював у фірмі батька. 20. Що вона при цьому відчувала? 21. Вона постійно все 
плутала. 22. Олія гірчила. 23. Вона постійно експериментувала із зачіскою, тому часто 
виглядала дуже незвичайно. 24. Вона обмірковувала свою відповідь. 25. Доріжка до 
будинку була завдовжки метрів п’ять.

Ех. 60. Translate

1. Діти гомоніли все гучніше. 2. Марта розуміла, що нічим не може йому до
помогти. 3. Середньорічна температура постійно підвищувалася. 4. Він повсякчас 
копався в саду. 5. У тій ситуації вона вирішила нічого не відповідати. 6. У повній 
темряві він пробирався на дотик. 7. Піт почув, що дзвонять у двері. 8. Увесь день вчо
ра вона прововтузилася з пирогом. 9. Вона запізнювалася і виріщила взяти таксі. 10. 
У той день він був незвичайно люб’язний з усіма. 11. Із трьох до п’яти вона стояла у 
черзі. 12. Минулого літа вона зустрічалася одразу з двома хлопцями. 13. Вона ніколи 
не прислуховувалася до порад матері. 14. Мені було боляче обговорювати з ним такі 
питання. 15. Вона відчувала, що ненавидить його все більше. 16. Відсутність автобу
са починала його дратувати. 17. Поїзд прибував до п’ятої платформи. 18. Та навіть у 
такий трагічний момент він вірив у щасливий вихід. 19. Я бачив, що вона обмацувала 
поранене кощеня. 20. Мері справляла вечірку у суботу ввечері. 21. Мама сказала, що 
брат проводжає дівчину додому. 22. їй ніхто не вірив, тому що вона завжди вихваля
лася. 23. Вони сподівалися заверщити експеримент вчасно. 24. Уся родина дивилась 
вікторину по телевізору. 25. Її слова звучали занадто різко і образливо.

Ех. 61. Translate

1. Коли вона приймала дущ, гаряча вода раптом закінчилася. 2. Поки ти десь 
ходив, я купила все необхідне. 3. Дощ почався, коли ми вже підходили до станції.
4. Поки пила каву, вона думала про лист із дому. 5. Поки він грав за цю команду, вона 
була чемпіоном ліги. 6. Коли я підходила до школи, продзвенів дзвоник. 7. Він при
ходив, коли ти спав. 8. Учора весь день він грав у більярд. 9. Я бачила, що він від мене 
щось приховує. 10. Вода все прибувала. 11. Вони проводили всю свою відпустку на 
Рив’єрі. 12. Коли відповідала біля дощки, вона то червоніла, то біліла. 13.Щоразу, 
коли вона ставила йому це запитання, він намагався змінити тему розмови. 14. Вона 
повсякчас в усіх позичала грощі. 15. Назустріч йому бігли діти і щось голосно кричали.
16. Поки ти працював у себе в кімнаті, ми обговорювали плани на літо. 17. Всю неді
лю він пропрацював за комп’ютером. 18. Коли літак летів над горами, почалася гроза.
19. Коли авто їхало нагору, у нього заглух мотор. 20. Коли я пояснював тобі умови 
гри, ти сміявся, а тепер не знаєш, що робити. 21. Поки ви розважалися в ресторані, 
діти зробили всю роботу. 22. Коли він писав цю книгу, він жив на Ближньому Сході.
23. Коли ми подорожували Америкою, ми познайомилися з багатьма цікавими людьми.
24. Коли я її зустрів, на ній був шкіряний плащ. 25. Поки бабуся пекла пироги, мама 
приготувала холодні закуски.
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Ex. 62. Translate

1. Коли він сюїадав цю мелодію, то думав про свою кохану. 2. Коли він лагодив 
дах, то поранив собі руку. 3. Коли священик слухав сповідь, він не ставив запитань.
4. Він бачив, що вона дуже старалася. 5. Коли хірург робив операцію, родичі хворого 
чекали її закінчення. 6. Поки Джеймс плавав у басейні, Мері засмагала. 7. Поки ми 
повторювали правила, учитель писав завдання на дошці. 8. Коли вона намагалася за
снути, то рахувала до ста. 9. Коли вони обговорювали текст угоди, то викреслили кілька 
пунктів. 10. Поки я сплачувала по рахунку, портьє викликав мені таксі. 11. Коли літак 
приземлявся, ми спостерігали за ним із тераси. 12. Коли ми проходили паспортний 
контроль, нам усім ставили одні й ті самі запитання. 13. Коли вона згадувала дитин
ство, їй ставало дуже сумно. 14. Коли ми спускалися східцями, ми зустріли сусідів 
із квартири поверхом нижче. 15. Коли вона переказувала текст, то зробила кілька 
помилок. 16. Поки Джейн обідала, вона обмірковувала свої подальші дії. 17. Поки 
вона розглядала вітрини, у неї вкрали гаманець. 18. Поки чоловік гуляв із дитиною, 
дружина випрала пелюшки. 19. Весь минулий рік він будував дачу. 20. Коли цвіли 
абрикоси, постійно йшов дощ. 21. Поки Кріс вибирала подарунок для батька, вона 
купила собі пальто, капелюшок і рукавички. 22. Робота над дисертацією забирала 
весь його вільний час. 23. Вона повсякчас говорила непристойності, а потім благала 
простити 11. 24. Коли вона пришивала ґудзик, то вколола палець. 25. Поки він чистив 
черевики, я приміряла нову сукню.

Ех. 63. Translate

1. Що ти робила, поки мене не було? Знову крутилася перед дзеркалом? 2. Поки вона 
розмовляла по телефону, у неї збігло молоко. 3. Поки вони слухали джазовий концерт, ми 
згадували дні своєї юності. 4. Коли вони пливли по Міссісіпі, їхній човен перекинувся.
5. Коли вона читала лист із дому, сльози текли по її щоках. 6. Рівно о четвертій я бачила 
його біля поштамту. 7. Вона сиділа у найзрзшнішому кріслі в будинку і плела шкарпетки 
онуку. 8. Коли він розмовляв з нею, то зрозумів, що вона найнезвичайніша людина серед 
його знайомих. 9. Вони захищали місто з надзвичайною мужністю. 10. Він вів машину 
так швидко, що його зупинив полісмен. 11. Вчора цілий день вона переставляла речі в 
квартирі. 12. Поки вона розігрівала кашу для дитини, то безупинно плакала. 13. Поки 
Пенсі гостювала в Нью-Йорку, вона подружилася з багатьма студентами. 14. Коли він 
слухав важкий рок, то не чув більше нічого. 15. Поки я купувала марки, Еллі написала 
адресу на конверті. 16. Коли вона солила салат, то випадково висипала в нього всю пачку.
17. Вона працювала з таким натхненням, що він боявся навіть поворухнутися, щоб не 
відволікати її. 18. Поки вона вибирала квіти для мами, я шукала гроші в усіх кишенях.
19. Коли клієнт розповідав про свої проблеми, адвокат слухав його надзвичайно уважно.
20. Сусід по кімнаті хропів так голосно, що він ніяк не міг заснути. 21. Поки вона читала 
його звіт, у неї з’явився план. 22. Весь минулий тиждень ми проходили четвертий урок. 
23 Коли вона стояла на зупинці, очікуючи автобуса, її обляпала машина, що проїжджала 
повз. 24. Вона так цікаво розповідала про піратів, що нам теж захотілося подивитися 
фіпьм про морські пригоди. 25. Коли ми повернули за ріг, ми побачили, що автобус саме 
під’їжджає до зупинки.
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Ex. 64. Translate

1. Коли ми прийшли на стадіон, матч уже закінчувався. 2. Він читав газету після 
сніданку, коли принесли телеграму. 3. Поки діти грали в садку, батьки готували для 
них сюрприз. 4. Вона ще спала, коли посильний приніс квіти. 5. У той час, про який я 
вам розповідаю, вона тимчасово жила в готелі. 6. Джек розмовляв з офіціантом, коли 
я ввійшла до ресторану. 7. Вчора в цей час вона брала інтерв’ю у самого Блекмора.
8. Вона завжди забувала вимкнути світло перед виходом. 9. Коли ми їхали по шосе, ми 
потрапили в аварію. 10. Коли керівники делегацій підписували документ, офіційні особи 
стояли за ними. 11. Коли президент виступав із промовою по телевізору, він торкнувся 
багатьох серйозних проблем. 12. Поки він пояснював нам усі деталі, ми дуже уважно 
його слухали. 13. Коли Том кзшував машину, йому не вистачило грошей. 14. Він повсяк
час забував її ім’я і йому доводилося уникати розмов із нею. 15. Ми саме замовляли 
обід, коли почала грати музика. 16. Коли я підійшов до них, Гледіс запрошувала усіх на 
день народження. 17. Він помітив, що під час обіду вона робила йому якісь дивні знаки.
18. Поїзд уповільнював хід, і грабіжник вирішив зстрибнути. 19. Він розумів, що вони 
йдуть не тим шляхом, але не міг переконати інших. 20. Коли вона їла морозиво, то вся 
забруднилася. 21. Коли ми вийшли з автомобіля, магазин саме відкривався. 22. Коли 
вони обговорювали, який телевізор купити, то не могли дійти згоди. 23.Коли вона 
виступала на зборах, то дуже хвилювалася. 24. Кожен бачив, що він просто гає час.
25. Коли вона зустрічала батьків на вокзалі, то думала про молодшого брата.

Present Perfect

*Ex. 65. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. What were/have been your impressions of Pisa? Did you 
stay/have you stayed/ have you been staying there for a 
long time?

2. Do you mean he traveled/has traveled/has been travel
ing illegally all this time?

3.Do you know that my cousin sent/has sent/ has been 
sending me e-mal messages asking for money?

4. What did you do/has done/were doing/have been doing 
since you left/ have left/ have been leaving?

5. She looks fine. She had/has had/ has been having her 
seaside holiday for the last week and did not do any work/ 
has not done any work/has not been doing any work all 
this time.

6. Why did not you write/haven’t you written/haven’t you 
been writing about the new book? 1 handed in/have 
handed in /have been handing in my essay without it.

7. How long did you learn/have you learned/ have you been learning English? And did you 
take/have you taken/have you been taking any international tests yet?
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8. It was/has been long since she was/has been here. What was happening/has happened/ 
has heen happening here lately?

9. Does she remember she did not see/has not seen the boss yet? He waited/has waited/ has 
been waiting for half an hour already.

10.1 don’t believe it. She did/has done/has been doing two tests already. But she got/has 
got/has been getting them only half an hour ago!

’̂ Ex. 66. Decide how many endings (a-j) from the box you can find for 
sentences (1-10) below

a) all life b) for a while c) for the time being d) lately e) for the past hour
f) long g) so far h) till nine o’clock i) time and again j) yet

She has made up her mind to delay i t______
He has not been doing too well at his school
They have stayed here__________________
She went to see her friend_______________
The operator worked___________________
They have not finished their work
She has been waiting here______
He has told her about it
She has done three translation

10. He stood in front of the post office building

*=Ex. 67. Complete the second sentence so that it has the same meaning 
as the first one, using one of the words in bold. Do not change 

the word in bold

0. John has currently got a lot of new ideas on his mind, 
thinking

What has John been thinking______ about lately?

1. Linda came to Paris for the third time.
arrived

This is the Paris.

Tom has been a university teacher for twenty years, 
taught

Tom _________________________  for twenty years.

We are witnessing a considerable increase in the agri
cultural production.

Lately_____________________________ increased.

210



4. Visiting Rome is a unique experience for Christine.
never

Christine_______________________________________before.

5. The last time John saw Barbara was in January.
met

John__________________________________________ January

6. They have not been playing tennis for a long time.

tennis.It’s

7. It’s been ten years since they moved into this house.

They___________________________________________ house

8. Chuck enrolled into university four years ago.

Chuck_________________________________________ four years.

9. At the moment Jack is on his fifth cup of coffee.
four

Jack____________________________________________ so far

10. In the past months Kate has been translating a book.
finished

K ate a single book lately.

*Ex. 68. Translate

1. Вона завжди мріяла про такого друга.
2. Що вона зробила, що ти так її не любиш?
3. Сонце вже зійшло і в кімнаті зовсім видно.
4. Не галасуйте. Діти вже заснули. 5. Він чув 
цей анекдот двічі за останні кілька днів. 6. 
Що ти сьогодні їла? 7. Ми щойно повернулися 
від них. 8. Вона ніколи не обманювала його, 
чому він їй не вірить? 9. Ми ще не бачилися 
на цьому тижні. 10. Вона вже зробила уроки 
і тепер вільна. 11. Ми вже купили для нього 
подарунок. 12. Ми зовсім нещодавно говорили 
про це. 13. Одяг уже висох, зніми його, будь

ласка, з вірьовки. 14. Не поспіщай, фільм ще не почався. 15. Все своє життя вона хо
тіла стати лікарем. 16. Не ходи по підлозі, фарба ще не висохла. 17. Ви добре спали?
18. Я думаю, що не заблукаю, вона дуже докладно описала мені дорогу до станції.
19. Поїзд уже прибув? 20. Він уже прийняв рішення, і ти не зможеш переконати його.
21. Останнім часом він дуже подорослішав. 22. Ти її легко впізнаєш, вона зовсім не 
змінилася. 23. Не думаю, що ми зустрічалися раніше. 24. Лікар уже поміряв тиск і 
зараз слухає хворого. 25. На цьому тижні погода дуже холодна.
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Ex. 69. Translate

1. Коли ти його бачила востаннє? -  Цього року він ще до нас не приходив. 2. Ти 
вже розв’язав задачу? -  Поки ні. 3. За останній рік його зарплата виросла вдвічі. 4. Яка 
гарна ваза! Де ти її купив? 5. Ти знову спізнився. Де ти був? 6. Ти коли-небудь пробував 
малювати на тканині? 7. Він уже забрав дружину з лікарні. 8. Ми щойно посперечалися 
про час прибуття літака. 9. Я заподіяв тобі багато болю, але тепер все буде по-іншому.
10. Вона підмела підлогу і зараз витирає пилюку. 11. Ти чуєш? Чайник уже закипів.
12. Фільм закінчився і глядачі виходять із кінотеатру. 13. Я жахливо нудьгую за ним 
останнім часом. 14. Вона приготувала обід і накриває на стіл. 15. Ніколи не чула нічого 
подібного. 16. Нещодавно ми ходили до театру, але п’єса нам не сподобалася. 17. Ти 
коли-небудь бував за кордоном? -  Так, торік ми їздили в Болгарію. 18. Цим літом ми 
побували і на півночі, і на півдні. 19. Прокидайся, будильник уже продзвонив. 20. Я 
ще не вирішив, у який інститут поступати. 21. Він завжди був готовий обходитися без 
їжі, аби мати достатньо грошей на книги. 22. Хто повідомив тобі ці новини? 23. Не 
дзвони їй, вона вже поїхала. 24. Раніше ти не уникала зустрічі зі мною. 25. У цьому 
сезоні наша команда програла тільки дві гри.

Ех. 70. Translate

1. Чому ти відмовився від цієї роботи? 2. Вони щойно познайомилися, а вже 
тріскотять як сороки. 3. Настала зима, дні стають все коротші. 4. У цьому місяці 
до нашого міста приїжджало кілька популярних співаків. 5. Я завжди вважала тебе 
джентльменом, але тепер бачу, що помилялася. 6. Останнім часом з ’явилося багато 
талановитих письменників. 7. Почався дощ, тобі доведеться залишитися вдома. 8. Я 
читала цю книгу двічі, але майже нічого не пам’ятаю. 9. Не вставай з-за столу, ти ще 
не доїв. 10. Навіщо ти поклав лід у молоко? 11. Я ніколи не їла змій і не збираюся 
робити це. 12. Вчені ще не створили ліки від раку. 13. Ти читав щось про динозаврів? 
14. Не переживай, я вже погодувала папужок. 15. Він завжди віддавав перевагу са
мостійності. 16. Я ніколи не очікувала, що ти так поведешся зі своїми батьками. 17. 
Я написала їй листа, але забула вислати. 18. Останні кілька місяців я хочу зізнатися 
тобі. 19. Ти коли-небудь катався на водних лижах? 20. Він відповів на мої запитання, 
і тепер мені все зрозуміло. 21. Сьогодні весь день у мене дуже гарний настрій. 22. Ми 
вже обговорили новий закон. 23. Ви так нічого і не вивчили. 24. Ти принесла останній 
номер часопису? 25.Він ще не одужав, давай провідаємо його, гаразд?

Ех. 71. Translate

1. Наща кішка знову втекла! 2. Ти вже навчилася 
читати французькою? 3. Я десь бачила цю людину ра
ніше. 4. Але я ж вибачився, чому ти сердишся? 5. Я об
міркувала твою пропозицію і кажу тобі “Ні”. 6. Останнім 
часом мені не щастить. 7. На цьому тижні ти вже двічі 
спізнювався. 8. Я одержала від нього телеграму сьогодні 
вранці. 9. Хто з твоїх друзів закінчив школу цього року?
10. Нещодавно ми переїхали на нову квартиру. 11. Я час-



то думала про те, що скажу тобі при зустрічі. 12. Цього року в травні я брав участь у 
конференції молодих вчених університету. 13. Мені сходити до крамниці? -  Не треба, я 
купила все необхідне. 14. Я й раніще чула про те, що ти можеш бути дотепним, але зараз 
я переконалася в цьому сама. 15. Твої батьки вийшли на пенсію? 16. Ми не бачилися 
з минулого року. 17. Телефонувала мама, вона буде за півгодини. 18. Річка замерзла 
і ми можемо скоротити шлях. 19. Ми витратили вже дві години на марні суперечки. 
20. Я зовсім не здивована, я чула сотні подібних історій. 21. Жінки завжди боролися і 
продовжують боротися за рівні права з чоловіками. 22. Плакати марно, суд уже виніс 
вирок. 23. Дощ закінчився і сонце пробивається через хмари. 24. Ти коли-небудь за
бороняв своєму сину спілкуватися з друзями? 25. Стало зовсім душно, відчини вікно.

Ех. 72. Translate

1. У цьому місяці я одержала два листи, а в минулому -  жодного. 2. Ти ніколи не 
розумів мене. 3. Зробити тобі бутерброд? -  Дякую, я вже пообідала. 4. Я бачив багато 
фільмів про інопланетян. 5. За останні п’ять років у мене не було жодної відпустки. 6. 
Не варто вибачатися, я вже забула про це. 7. Цього року вийшло дві нові книги цього 
письменника. 8. Я вже зрозумів, що не можу розраховувати на твою допомогу. 9. Вона 
вмилася і зараз збирається. 10. Мені ніколи не випадала нагода поговорити про твої 
плани на майбутнє. 11. Він завжди був для мене втіленням здоров’я. 12. Мене завжди 
вражала твоя байдужість до оточуючих. 13. Мені завжди здавалося, що ми зможемо 
подружитися. 14. Де ти пропадала? Я тебе всюди шукаю. 15. Ніколи ще я не почувала 
себе такою щасливою. 16. Ти вже була у відпустці цього року? 17. Вона уже вивчила 
нові слова і зараз повторює граматичні правила. 18. Вона завжди любила попліткувати, 
не будь з нею занадто відверта. 19. Я радий, що ти знайшла хоча б тимчасову роботу.
20. Чому ти спізнився? -  У мене зупинився годинник. 21. Вони піднялися на самий 
верх вежі і тепер милуються панорамою міста. 22. Я завжди любила мамині пиріжки.
23. Я ніколи не була в цьому будинку раніше, але він виправдав мої сподівання. 24. 
Ти коли-небудь ходила на маскарад? 25. Вона засилила нитку в голку і тепер вишиває.

Ех. 73. Translate

1. Чому ти кульгаєш? -  Я забив ногу. 2. Він багато допомагав нам, і ми повинні 
якось висловити свою подяку. 3. Його книги завжди були цікаві. Але від цієї просто 
неможливо відірватися. 4. Чому ти плачеш? Що трапилося? 5. Я щойно згадала, 
що забула виключити праску 6. Останнім часом у мене зовсім немає вільного часу.
7. Я принесла тобі дещо цікаве. 8. Я бачу, ти прибрала в кімнаті. 9. Ти стала зовсім 
дорослою і можеш вирішувати сама. 10. Мені вже соромно, що я його не запросила 
на обід. 11. Вона вже спакувала речі і зараз чекає на таксі. 12. Я ще ніколи не ви
гравала в нього. 13. Я чула, він уже закінчив університет. 14. Я не люблю капусту, і 
ніколи не любила її. 15. Ти вже почистила картоплю? Давай я її поріжу. 16. За останні 
кілька десятиріч наука просунулася далеко вперед. 17. Ти досяг успіху у вивченні 
іноземних мов? 18. Я ніколи не просив тебе про допомогу, але зараз я справді її по
требую. 19. Вона вже прокинулася, ти можещ поговорити з нею. 20. Вона завжди була 
хвальком, потрібно її провчити. 21.Ми дружимо з перщого класу. 22.Моє терпіння
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урвалося, я більше не буду прощати тобі твої пустощі. 23. Я  ненавиджу манну кашу 
із самого дитинства. 24. Я не розчув, що вона сказала. 25. На цьому тижні погода 
змінилася вже три рази.

Ех. 74. Translate

1. Він закінчив будівництво гаражу і зараз будує сарай. 2. З того часу, як вони 
приїхали, я сплю в дитячій. 3. Вчора ми купили холодильник, а сьогодні він зламався.
4. Цього місяця я жодного разу не застав її удома. 5. Ми можемо йти, я вже заплатила 
за квіти. 6. Я була в цьому музеї, давай сходимо до якогось іншого. 7. Ви коли-небудь 
пробували їсти сиру картоплю? 8. Раніше вона ніколи не розповідала мені про свої при
крощі. 9. Нещодавно ми потрапили в автомобільну аварію. 10. Ви вже пили каву, чи 
не так? 11. Вона ще ніколи не літала літаком. 12. Вона була заміжня і у неї двоє дітей.
13. Скільки людей зібралося! Що тут буде? 14. Вона щойно зійшла з поїзда і почуває 
себе смертельно втомленою. 15. Ми щойно говорили про літературу 20 сторіччя. 16. Він 
щойно відповів на моє запитання, але не так, як мені хотілося б. 17. Я завжди віддавала 
перевагу кінокомедіям, а не мелодрамам. 18. Ніколи раніше я нічого не чула про кібер
нетику. 19. Вони щойно сіли до ліфту, ти ще зможеш їх наздогнати. 20. Вона чула цю 
мелодію тільки раз, але може всю її повторити. 21. Він прийшов, щоб ти його вислухала.
22. Я можу порекомендувати вам гарного зубного лікаря. -  Дякую, але мені вже вирвали 
зуба. 23. Я загубила його адресу, доведеться зателефонувати до довідкової. 24. Я бачу, 
вона заспокоїлася і посміхається. 25. Я ніколи не здогадувався про його існування.

Past Indefinite vs Past Continuous vs Present Perfect

*Ex. 75. Translate

1. Акула завжди з’являлася тільки вночі.
2. Ми дивилися футбол, поки на інщому каналі 
йщов концерт. 3. Здається, що ще зовсім недавно 
він пішов у перший клас, а завтра в нього уже 
випускний вечір. 4. Коли ми обговорювали наші 
подальші дії, у тебе не було жодних заперечень.
5. Коли він зробив паузу, я відразу ж поставив 
запитання. 6. Постраждалий вже описав поліції 
зовнішність нападника. 7. Коли вони жили на Пів
ночі, діти часто застуджувалися. 8. Коли вона на
вчалася в школі, у неї було багато друзів, багатьох 
з яких вона потім не бачила. 9. Коли корабель сів 

на мілину, пасажири відчули сильний поштовх. 10. Коли сусіди відчули запах диму, 
вони викликали пожежних. 11. Вони довго чекали трамвая, а потім вирішили поїхати 
на таксі. 12. Коли мандрівники йшли через пустелю, їм доводилося заощаджувати 
воду. 13. Генерал був розлючений, коли солдати відмовилися виконати його наказ.
14. Раптово небо стемніло, блискавки спалахували одна за одною. 15. Здається, він не
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збагнув змісту цієї теорії. 16. За останній час я бачив цей фільм тричі. 17. Спочатьсу вона 
була просто здивована, а потім цілком збентежена. 18. Я ніколи раніше не чув такого 
голосного відлуння. 19. Вона заклеїла конверт, наклеїла марку і написала адресу. 20. 
Коли ми побачили в траві гадюку, ми завмерли, не знаючи, що нам робити. 21. Коли 
лікар пломбував йому зуб, він зовсім не плакав. 22. Вона завжди підозрювала, що він 
не казав усієї правди. 23. У його пам’яті з’являлися якісь спогади, але він не міг зо
середитися. 24. Вони спостерігали, як він підняв пістолет, прицілився і вистрелив. 25. 
Вона була здивована і стурбована, коли зрозуміла, що двері не замкнені.

Ех. 76. Translate

1. Його вказівки завжди були надзвичайно точні. 2. Коли ми переглядали фотогра
фії, вони розповідали нам кумедні випадки з їхнього життя. 3. Пройшло вже чотири роки, 
як він змінив роботу. 4. Вона вважала, що він поводився правильно. 5. Він мовчав, його 
очі були прикуті до портрета. 6. Ми ніколи раніше не були в міжнародному аеропорту. 7. 
Коли літак набирав висоту, у нього заклало вуха. 8. Він працював над цією теорією вісім 
років. 9. Поки я обмірковував відповідь, екзаменатор поставив наступне запитання. 10. 
Коли змучений мандрівник побачив перед собою оазу, він подумав, що це йому здається.
11. Тобі коли-небудь спадало на думку, що ти теж іноді не маєш рації. 12. Вона не могла 
відмовляти дітям у солодощах, тому грошей вистачило ненадовго. 13. Коли стюардеса 
розносила напої, він спав. 14. Що змусило тебе кинути все і поїхати за кордон? 15. Вона 
вчила вірш увесь вечір, а сьогодні не змогла розповісти його. 16. Він увімкнув радіо і 
кімната наповнилася чудовою музикою. 17. Коли йому ставало самотньо, він набирав 
її номер. 18. Ця сумна новина швидко розлетілася селом. 19. Вона щиро намагалася 
підтримувати дружні стосунки з колегами, але в неї погано виходило. 20. Його слова 
завжди суперечили його вчинкам. 21. Вона давно сподівалася провчити його і зараз у неї 
з’явилася така можливість. 22. Вона переборола усі перепони на шляху до вищої освіти.
23. Щойно він заснув, йому приснився кошмарний сон. 24. Як же вона проґавила такий 
чудовий шанс? 25. Він завжди пам’ятав, що має бути обережним.

Ех. 77. Translate

1. Коли вона вийшла з автобуса, на вулиці не було жодної людини. 2. Торік ми 
часто зустрічалися, а цього року бачилися всього двічі. 3. Колись у дитинстві вона 
впала з дерева і з того часу боїться висоти. 4. Коли війська звільнили село, мешканці 
радісно вітали їх. 5. Вона розгойдувалася на стільці, поки не впала. 6. Ми ще не були 
на дачі цього року. 7. Коли команда забила гол, болільники підхопилися зі своїх місць 
і почали розмахувати прапорами. 8. Я завжди дуже високо цінувала ваші поради.
9. Коли злочинець був затриманий, місто зітхнуло з полегшенням. 10. Коли вона за
йшла в автобус, до неї відразу ж підійшов кондуктор. 11. Раніше вона ніколи не їздила 
зайцем, але тепер їй не вистачає грошей на проїзд. 12. Уряд уживав заходів з порятунку 
постраждалих. 13. Він прочекав тебе вчора з третьої до четвертої, а ти так і не при
йшла. 14. Коли заграла музика, усі почали танцювати. 15. Коли пілоти здійснювали 
посадку, вони підтримували постійний зв’язок із землею. 16. Вона багато разів чула 
цю пісню, але не може розібрати слова. 17. Коли вибори закінчилися, преса широко
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висвітлювала їх результати. 18. Вона часто буває в цирку, але ніколи не бачила нічого 
подібного. 19. Він ніс дві важкі валізи, тому часто зупинявся, щоб перепочити. 20. Він 
не мав бажання жартувати. 21. Перед чемпіонатом світу вона тренувалася з ранку до 
вечора. 22. Коли б він не запропонував їй допомогу, вона завжди відмовлялася. 23. 
Ти ніколи не зважала на мою думку. 24. Адже ти тільки нещодавно почав займатися 
кібернетикою? 25. їй здавалося, що коли вона спостерігала за його трюками, у неї 
навіть серце не билося.

Ех. 78. Translate

1. У цій ситуації усе залежало тільки від його витривалості. 2. Зграя птахів спус
тилася на дроти, що тяглися над полем. 3. Коли ми йпиш через ліс, то насолоджувалися 
співом птахів. 4 .3 того часу, як він купив машину, він не їздив у міському транспорті. 5. По 
середах робочий день закінчувався на годину пізніше, і вона потрапляла в годину пік. 6. 
Ви поводитеся, як дикуни, що ніколи не бачили машин. 7. Моя бабуся завжди казала мені, 
що я народилася в сорочці. 8. Коли двері відчинилися, у кімнату увірвалися озброєні люди.
9. Коли він розглядав клітину під мікроскопом, у ній постійно відбувався якийсь рух. 10. 
Стародавні люди вірили, що їхнім життям керують духи. 11. Поки він не побудував будку, 
собака ночував у сараї. 12. Діти ставали все менш залежними від своїх батьків. 13. Цього 
року вона провела літо на фермі свого зятя. 14. Гаваї завжди залишалися її мрією, що може 
здійснитися цього року. 15.Я вже не пам’ятаю, коли ми познайомилися. 16. Вона довго 
намацувала вимикач, а потім вирішила, що може обійтися без світла. 17. Я ніколи не чув 
про місто, розташоване нижче рівня моря. 18. Її син захистив кандидатську дисертацію, 
коли йому було всього двадцять. 19. Перше порося побудувало собі будинок із соломи, 
друге -  з дерева, а третє -  з каменю. 20. Коли вони ходили по базару, вона загубила свій 
гаманець з усіма грошима. 21. Вона часто ходила розглядати вітрини, навіть якщо вона 
зовсім не мала грошей. 22. Вони купили найдешевший холодильник, який незабаром 
зламався. 23. Вона поставила це запитання з простої цікавості, і їй було цілком байдуже, 
чи одержить вона на нього відповідь, чи ні. 24. Він ледве підняв коробку з підлоги. 25. 
Ти чергуєш уже три дні, я думаю, досить.

1. Хоча багатьом вечірка видалася нудною, він 
добре повеселився. Ми подивилися на небо. 2. Остан
нім часом погода нас тішить. 3. Стародавні люди їли 
м’ясо сирим. 4. Ніхто не знав, де він ховав свій що
денник. 5. Він випив ліки, але це не допомогло йому.
6. Він усвідомлював, що недостатньо досвідчений для 
такої роботи, але не хотів відмовлятися. 7. Останнім 
часом вони надзвичайно добрі до нього, і це його 
насторожує. 8. Щоб ми не робили, вона завжди всіх 
випереджала. 9. Коли він був студентом, улітку вони 
їздили у будівельні загони. 10. Хоча йому була огидна 
її поведінка, він намагався говорити спокійно. 11. Ми

*Ex. 79. Translate
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знали, що в його будинку нам не загрожує небезпека. 12. Дуже неохоче вона визнала, 
що не готова до уроку. 13. Вона взяла із собою набагато більше речей, ніж їй могло 
знадобитися. 14. Його наступні дії були ще більш безглуздими, ніж попередні. 15. 
Усі зайняли свої місця? Тоді я починаю. 16. Фінанси країни були в критичному стані 
і новий уряд вживав негайних заходів. 17. Я знав, що товар у таких магазинах буває 
тільки низької якості. 18. Води Тихого океану завжди були багаті рибою. 19. Останніми 
роками вони одержали з міністерства кілька навчальних програм. 20. Чому ти прийшов 
так пізно? -  Я мав багато роботи. 21. Він написав кілька цікавих книг про Африку. 
22. Коли почувся грюкіт у двері, вона здригнулася від несподіванки. 23. Літак летів 
над Данією, коли етюардеса принесла приємну звістку. 24. Там сяяли сотні зірок. 25. 
Вчора весь день він вовтузився в садку, а сьогодні вже полагодив дах.

Ех. 80. Translate

1. Це був занадто холодний день, щоб купатися. 2. Коли лікар прийшов, усі зраділи.
3. Із наближення кінця експерименту вона ставала все більш оптимістичною. 4. Тоді 
вона була незаміжня і ніколи не надягала одну й ту саму сукню двічі. 5. Коли вона по
бачила свою стару ляльку, їй стало смутно. 6. Цього місяця ще не було жодного ясного 
дня. 7. Він був страшенно стомлений і заснув. 8. Того дня у нас було втричі більше 
гостей, ніж звичайно. 9. Не хвилюйся, я вже зателефонувала їй і все з ’ясувала. 10. 
Саме тоді, коли вона дійшла до найцікавішого місця в книзі, їй було час іти до школи.
11. Він мав дві доньки, що були дуже схожі, і всі часто плутали їх. 12. Все, що йому 
хотілося -  це мати власну квартиру. 13. Після придбання костюма йому вистачило 
грошей тільки на дорогу. 14. У читальній залі не дозволялося розмовляти, і він часто 
виходив поговорити по мобільному телефону. 15. Вона була готова прямувати за ним 
на край світу, але він не запрошував її навіть до кіна. 16. Він ясно показував своїм 
виглядом, що байдужий до того, що відбувається. 17. Його завжди цікавила історія 
Стародавнього Єгипту. 18. Вони гостювали в нас торік на Великдень і з того часу ми 
не бачилися. 19. Йому було не видно, хто ховався на дереві. 20. Раніше я мав значно 
більше можливостей заробити. 21. Він поцілував її, повернувся і вийшов. 22. Раніше 
ми жили на одній вулиці. 23. Ми навчалися в одному класі і його прізвище стояло у 
списку відразу перед моїм. 24. Я зовсім не була перелякана, скоріше мені було цікаво. 
25. Я цілий день чекаю твого дзвінка. Де ти пропадав?

Ех. 81. Translate
1. Вона з нетерпінням очікувала приїзду подруги і щодня робила позначки на 

календарі. 2. Він говорив дуже впевнено, іноді роблячи коротку паузу, щоб знайти по
трібне слово. 3. Весь минулий тиждень я не міг зв’язатися з тобою. Де ти пропадав?
4. Завіса піднялася знову і глядачі підвелися. 5. Вантажники розвантажили баржу за 
дві години. 6. Вона ляснула в долоні і двері відчинилися. 7. Біля сцени сиділо багато 
людей і він вибрав столик у кутку. 8. Поки ми їли, собака не зводив з нас очей. 9. Коли 
ми жили на фермі, за нами щодня приїжджав шкільний автобус. 10. Офіціант записав 
наше замовлення і пішов на кухню. 11. Я не зрозуміла твоє запитання, повтори його 
ще раз, будь ласка. 12. Я не спав усю ніч, тому що в мене жахливо болів зуб. 13. Коли 
ріка замерзала, хлопчики першими з’являлися на льоду. 14. Він ніколи не повертався з
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рибалки з рибою і всі глузували з нього. 15. Хлопчик часто приводив додому бродячих 
собак, але батьки не дозволяли йому залишити їх. 16. У готелі не було вільних місць, 
і він поїхав ночувати до друзів. 17. Швейцар привітав усіх, хто входив у хол готелю.
18. Шкода, що я не взяла парасольку сьогодні вранці. 19. Коли наставали сутінки, ми 
виходили прогулятися вздовж узбережжя. 20. Він був такий неуважний, що часто губив 
парасольки. 21. Ти вже їв сьогодні морозиво, більше не проси. 22. Дресирувальник 
зробив знак і лев розкрив пащу. 23. Останнім часом він засвоїв багато нових ремесел.
24. Коли ми шукали собі будинок, ми ніяк не могли дійти згоди. 25. Я вивчав фран
цузьку у дитинстві, але вже забув.

Ех. 82. Translate

1. Він грав у більше ніж двадцятьох фільмах, але вони тільки нещодавно дізна
лися його ім’я. 2. Автобус був переповнений і вони вирішили почекати наступного.
3. Він відчував, що терпець у мене уривається. 4. Спека була нестерпною і діти не ви
ходили з моря. 5. Де ти так засмагла? Літо щойно почалося. 6. Коли вона увійшла до 
крамниці, там нікого не було. 7. Раніше по п’ятницях вони разом купували продукти 
на тиждень. 8. Коли він почув цю рекламу, йому на думку спала блискуча ідея. 9. Я 
вже пила сьогодні томатний сік, тепер я б скуштувала апельсинового. 10. Він узяв па
кунок зі столу і попрямував до виходу. 11. Ваза впала і розбилася на шматочки. 12. Як 
тобі вдалося так швидко розв’язати цю задачу. 13. Звернися за допомогою до брата.
14. Коли машина в’їхала до міста, водій зменшив швидкість. 15. Хлопчик втратив 
рівновагу і впав у воду разом із велосипедом. 16. Коли ти був менший, ти був такий 
слухняний. 17. Спочатку вона зателефонувала у довідкову вокзалу, а потім замовила 
квитки на найближчий поїзд. 18. Хоча вона була в простенькій білій сукні, але виглядала 
чарівною. 19. Вона ніколи не розуміла його пристрасті до фільмів жахів. 20. Спочатку 
ми оселилися в готелі, а потім пішли оглядати місто. 21. Робітники ремонтували міст 
і ми поїхали довшою дорогою. 22. Коли ми переправлялися через річку, у човен по
чала просочуватися вода. 23. Джон усіляко допомагав йому, поки не зрозумів, що той 
невдячний. 24. Ситуація в цій африканській країні помітно ускладнилася останнім 
часом. 25. Сім’я жила бідно і діти завжди були погано одягнені.

Ех. 83. Translate

1. Коли поліцейський переслідував злочинця, він двічі вистрілив у повітря. 2. 
Він старів і зір починав його підводити. 3. Щойно вона сідала за роботу, щось відразу 
ж відволікало її. 4. Навіщо ви купили цю квартиру? -  Вона мені дуже сподобалася.
5. Моя секретарка завжди нагадувала мені про найважливіші зустрічі. 6. На Джонові 
був порваний костюм і він почував себе ніяково. 7. Я майже не зустрічався з ним і 
тільки одного разу ми перекинулися парою фраз. 8. Ми не знали, як увімкнути прилад, 
і вирішили прочитати інструкцію. 9. Вона обміняла книги в бібліотеці і відразу ж по
прямувала додому. 10. Він завжди заробляв рівно стільки, щоб звести кінці з кінцями.
11. Її упевнені слова і дії швидко заспокоїли постраждалого. 12. Раніше вона була 
дуже впертою, а зараз стала просто іншою людиною. 13. Коли він прочитав сценарій, 
він відразу ж погодився грати головну роль. 14. Він був відомою людиною і часто 
з’являвся на різних вечорах і зборах. 15. Енн приїхала до кравчихи, але костюм був
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ще не готовий. 16. Зовсім недавно вона мріяла про таку пропозицію, а тепер навіть не 
хоче про неї чути. 17. Він не любив її, тому що вона вічно брехала. 18. Коли диктор 
оголошував його рейс, він сидів у ресторані. 19. Перш ніж сісти на потяг, ми накупили 
газет і журналів. 20. Вони прийшли дуже рано, коли ми тільки прокидалися. 21. Коли 
дитина одержувала гарні оцінки, батьки завжди хвалили її. 22. Поки вона розрахову
валася за куплене, за нею вишикувалася черга. 23. Чим більше запитань вона ставила, 
тим більше він сердився. 24. Мати взяла соску і дала її дитині, що уважно спостерігала 
за її діями. 25. Концерт, до якого ми так довго готувалися, нарешті, відбувся.

Ех. 84. Translate

1. Не хвилюйся, він завжди був везунчиком. 2. Він дуже страждав, бо ніхто 
не сприймав його всерйоз. 3. Коли вони йшли через луки, син піймав метелика. 4. 
Маляр потягнувся за щіткою, але драбина похитнулася і він упав. 5. Вона рада, що 
звикла до своєї нової кімнати. 6. Цю каблучку подарував чоловік з нагоди заручин.
7. Не вірю, що колись була вашою вчителькою, ви змінилися до невпізнанності.
8. Дитина все ще схлипувала, і він вирішив якось розвеселити її. 9. Вона нещодавно 
вивихнула ногу і зараз кульгає. 10. Він мав рідкісний хист розповідача. 11. Учителька 
писала приклади на дошці, поки не задзвонив дзвоник. 12. Його пояснення звучали 
не дуже переконливо. 13. Коли він заглядав у кабінет, протоколи ще лежали на 
столі. 14. Він ніколи не співчував ледарям і прогульникам. 15. Артисти виходили 
кланятися вже п’ять разів, а публіка все ще аплодує. 16. У неї було дивне перед
чуття, коли вона проводжала його в експедицію. 17. Він заздрив хлопчиськам, що 
так безтурботно бігали по калюжах. 18. Вона коли-небудь хворіла на свинку? -  Ні, 
але в неї були скарлатина і кір. 19. Варто йому було надягти новий костюм, як з 
ним обов’язково щось траплялося. 20. Коли Джейн дорікала Майклу, він навіть не 
намагався виправдовуватися. 21. Коли виступали клоуни, він сміявся до сліз. 22. 
Йому полестило, коли шеф похвалив йог звіт. 23. Коли він запрошував її на танок, 
то боявся дивитися їй в очі. 24. Він розклав на столі всі папери і заходився рахувати. 
25. Коли ми каталися на каруселі, у неї закрутилася голова.

Past Perfect (Continuous)

*Ex. 85. Underline the correct verb form in the sentences beiow. Explain 
)tour choice

1. Diana visited/had visited/ had been visiting 
Egypt often up to then.

2. While she was talking/had been talking to 
the manager, the customer left/had left.

3. It looked/had looked that someone was/had 
been here and left/had /مج  just a short time 
before they came/had come.

4. He taught/had taught/ had been teaching 
English up to then.
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5. John swam/was swimming/ had been swimming until he got/had got tired.
6. By the time they finished/had finished their breakfast, the festival already started/had 

started.
1. While she was waiting/had been waiting at the bus stop, the exam started/had started.
8. It seemed/had seemed that she was/had been before, but did not want/had not wanted to 

tell it.
9. By the time he got/had got to the station, the train left/had left.
10. When his sister moved/had moved to another town, John was/had been sorry he did not 

see/ had not seen her more often before that.

’̂ Ex. 86. Some of the sentences below contain errors. Correct them

1. Until then she had been believing him.
2. Peter had been tired because he had been working all day long.
3. She had managed to have some rest only after she got home at last.
4. Up to then he had been doubting it.
5. When she finally had got to the theatre, the performance already started.
6. Nobody did the home task because the teacher forgot to give it.
7. Because Jane forgot to buy vegetables, they could not make a salad.
8. It had been a kind of film they had never seen before.
9. He had been understanding her until it happened.
10. Did everyone you invited come?

*Ex. 87. Put each word in brackets into Past Simple (Indefinite), Past 
Perfect or Past Perfect Continuous (Progressive). Explain your 
choice

(forget) her
(rain) all night long. 

_  (remember) she
(be) slippery as it _  
(come) home, she

The roads___
When she___
cellular phone at work
After h e_______ (translate) for three days, he badly_______ (need) a rest.
They_______ (tell) they________ (interpreted) at international conferences.
She_______ (get) the grant because she_______(prepare) well.
H e_______ (miss) the train as his watch_______(stop).

(repair) the water taps. 
_  (pass) a difficult test.

 (be) dirty as he _
(happy) because they

 (make) a good progress.
; the message she_______ (him).

(be) clear that he 
_  (not manage) to ؛

4.

His hands
They____
It
He
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*Ex. 88. Put each word in brackets into Present Perfect, Past Simple, Past 
Continuous or Past Perfect (Continuous). Explain your choice

A HEAVY HANDED APPROACH TO EXCESS BAGGAGE 
By Frank Barrett 

(adapted from the Mail on Sunday o f 06.10.2002)

Is there any logic to airline excess baggage rules? The truth is there is no real logic 
to the system -  for airlines, excess baggage is a money earner.

Cliff Wallnut_______ (1) (travel) with six others on Boomland Air earlier this year
from Dublin to Stansted on a golfing trip. At Dublin they_______ (2) (discover) that on
Boomland Air the baggage allowance (3) (be) just 15kgs per person. All seven of
them each_______ (4) (have) to pay 10 kgs excess baggage for our golf clubs -  a total of
£40 per person.

Jackie Lamanchyk just___ (5) (return) from a holiday to Tin-key. When her party 
 (7) (find) that staff thoroughly(6) (check in) for the Air 2004 flight, they___

(8) (put in force) excess baggage rules -  charging £3 per kilo for passenger
gage weighing more than 20kgs. They (9) not alone in having to pay: while Jackie
_______ (10) to hand over £21, other passengers on their flight_______ (11) (be presented)
with excess baggage charges of £59, £63, and one unfortunate lady_______ (12) (pay) more
than £100. The Lamanchyks_______(13) (be advised) by friends who_______ (14) (travel)
the previous week with Air 2004 -  the friends not only (15) (have weighed) their
checked-in bags but also hand luggage, cameras, coats and handbags.

‘Our friends_______ (16) (be charged) £54 and when they (17) (complain),
they_______ (18) (be told): “Pay up or you don’t go on the plane!”’
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(19) (сапу out) а survey around the hotel guestsOn arrival Jackie Lamanchyk
and  (20) (discover) that other airlines_______ (21) (be) more moderate.

I can understand that airlines would rather people didn’t check in bags at all (it’s a lot 
of extra cost for them) but many people travel with heavy bags. Penalising them for this is 
rather like taxing them for breathing.

Ex. 89. Translate

1. Коли продзвенів дзвоник, діти вже півгодини писали контрольну роботу. 2. Піс
ля того, як дощ закінчився, над лісом з’явилася райдуга. 3. Він застудився, бо бігав по 
калюжах. 4. Після побаченого вона виріщила зайнятися рекламою сама. 5. Коли ми 
увійшли до зали, доповідач виступав уже хвилин п’ятнадцять. 6. Ти не зрозумів фільм, 
тому шо пропустив початок. 7. Вона спізнилася на автобус, бо не чула будильника. 8. 
Коли він дочитав книгу, то почав її перечитувати. 9. Вона почувала себе втомленою, 
тому шо занадто багато ходила в той день. 10. Він вивчив уроки і міг робити, що 
завгодно. 11. Вони прийшли на берег і шукали місце для відпочинку. 12. Коли вона 
прочитала правило ще раз, їй стала зрозуміла її помилка. 13. Перш ніж сісти за стіл, 
він старанно вимив руки. 14. Коли вона увійшла до кімнати, він зрозумів, що вона зо
всім не змінилася. 15. Після того, як посварилися, вони зовсім не бачилися. 16. Після 
того, як літак приземлився, до нього під’їхало авто. 17. Коли суддя оголосив вирок, 
підсудний опустився на лаву і закрив обличчя руками. 18. Коли поїзд рушив, у вагоні 
стало прохолодніше. 19. Він звернув на неї увагу тільки тоді, коли вона повторила за
питання. 20. Вона довго мовчки дивилася у вікно, перш ніж вирішила, що робити. 21. 
Тільки коли узгодили всі деталі, ми підписали угоду. 22. Учитель дозволив мені вийти, 
коли я здав твір. 23. Коли прибула поліція, і злочинець, і гроші зникли без сліду. 24. 
Він ставив свій підпис під документом тільки після того, як уважно прочитував його. 
25. Перш ніж вийти на вулицю, вона поправила зачіску і підфарбувала губи.

Ех. 90. Translate

1. Дощ йшов уже кілька годин і земля вкрилася калюжами. 2. Дитина заснула 
миттєво, тому що цілий день вона пробігала на подвір’ї. 3. Вона була рада навіть 
скоринці хліба, бо не їла кілька днів. 4. Вона виглядала виснаженою, тому що занад
то багато працювала. 5. Вони були в поході вже кілька днів, але зовсім не втомилися.
6. Коли вчитель прочитав його твір, він викликав до школи батьків. 7. Він писав лист 
уже кілька днів, але ніяк не міг закінчити його. 8. Вона перекладала статтю вже другу 
годину, але досі не зрозуміла, про що вона. 9. Нам було приємно зустрітися з ним, бо 
ми не бачилися років двадцять. 10. Коли вона закінчила сніданок, то пішла чистити 
зуби. 11. Коли кішка забралася на дерево, ми не могли зняти її звідти. 12. Після того, 
як вода закипіла, він дав їй охолонзти. 13. Коли вона приготувала обід, то почала при
бирання квартири. 14. Тільки коли він старанно проаналізував усі факти, то віддав 
розпорядження. 15. Вона повторила своє запитання кілька разів, перш ніж одержала 
відповідь. 16. Вони жили по сусідству два роки, коли трапилося це нещастя. 17. Вона 
плавала в басейні півгодини, коли зрозуміла, що зовсім змерзла. 18. Після того, як за
мовили квитки, ми почали збирати валізи. 19. Тільки коли він вийшов на вулицю, то 
відчув, як холодно. 20. Коли вони витратили всі гроші, вона вирішила б؛т:и ощадливі-
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шою. 21. Діти грали в садку із самого ранку і почувалися цілком щасливими. 22. Вона 
змогла заснути тільки після того, як прийняла снодійне. 23. Вона була вже в метро, 
коли пригадала, що забула виключити телевізор. 24. Вони переїхали в новий будинок 

.після того, як відремонтували його ؛

*Ex. 91. Translate

1. Коли вони повернулися з озера, то виявили, що ведмідь 
знищив усі припаси. 2. Дівчина перестала плакати, тільки коли 
отримала від батьків усе, що бажала 3. Кіт прийшов додому по
дряпаний, тому що побився з іншими котами. 4. Не встигли вони 
відійти від станції, як почався дощ. 5. Перещ ніж вчений почав 
експеримент, він довго працював з літературою. 6. Він не зміг при
шити гудзика сам, тому попросив про допомогу матір. 7. Коли буран 
ущух, мащини знову вирушили в дорогу. 8. Тільки коли він сказав 
це, він зрозумів, що повівся нетактовно. 9. Вона довго вагалася перш 
ніж постукала у двері. 10. Тільки коли стало ясно, що температура 
падає, лікар пішов. 11. Після того, як він ще раз програв, у нього 
не залишилося грошей, навіть щоб дістатися додому. 12. Коли він 
став зовсім дорослим, мати наважилася відкрити йому родинну 

таємницю. 13. Не минуло й півроку, як він повернув мої конспекти. 14. Він розумів, що 
вона давно готувалася до цього кроку. 15. Оркестр замовк і люди почали розходитися.
16. Ледь він обмовився про спадщину, як відразу ж пожалкував. 17. Коли я запитала 
його про лист, він згадав, що загубив його. 18. їй не слід було читати цей роман, бо 
вона читала його багато разів тому. 19. Перш ніж вступити до клубу, він зібрав усю 
необхідну інформацію. 20. Коли дитина повністю одужала, лікар дозволив їй виходити 
на вулицю. 21. Переш ніж здійснити стрибок, інструктор ще раз перевірив паращут.
22. Щойно він помітив мене, як відразу додав ходи. 23. Було безглуздо говорити про 
це, бо все вже було вирішено. 24. Він був засмучений, що наробив так багато помилок 
у диктанті. 25. Коли вона закрила штори, то відчула себе більш затишно.

Ех. 92. Translate

1. Коли потяг зупинився, провідник дозволив вийти на платформу. 2. Я забув 
парасольку вдома і змок до нитки. 3. Коли він подорослішав, то зрозумів, як багато 
батьки зробили для нього. 4. Вони продовжували вчити уроки, поки зовсім не стемніло.
5. Він швидко заснув, тому що не спав попередню ніч. 6. Коли він закінчив розрахунки, 
то зрозумів, як багато змарнував грошей. 7. Він потрапив у біду, бо не прислухався 
до моєї поради. 8. Вона переміряла десяток суконь, перш ніж зупинила свій вибір на 
блакитній. 9. Поки він не показав коротший шлях, вона ходила на станцію повз по
шту. 10. Коли вона згадала про чайник, він кипів уже хвилин п’ятнадцять. 11. У неї 
боліла рука, бо вона її забила. 12. Щойно дитина побачила матір, то зразу заспокоїлася 
і почала посміхатися. 13. Вона не могла зрозуміти, що змусило його збрехати ще раз.
14. Навіть після того, як вивчив інструкцію, він боявся вмикати цей пристрій. 15.Він 
працював над власною теорією вже багато років, коли зрозумів, що йшов у невірно
му напрямку. 16. Я здогадувалася, що він катався на велосипеді увесь день. 17. Він
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отримав добру оцінку, тому що відпрацював вимову. 18. Він навіть не приховував, що 
пробайдикував увесь тиждень. 19. Він лежав у лікарні вже два тижні, але лікарі не 
могли поставити діагноз. 20. Ресторан зачинявся тільки після того, як йшли останні 
відвідувачі. 21. Тільки коли вся сім’я пішла спати, вона повірила в те, що день був 
вдалий. 22. Вона говорила з ним про це сто разів, але він не розумів її неспокою. 23. 
Діти ще не повернулися зі щколи і мама вже турбувалася. 24. Коли він побачив її за
смучене обличчя, то зрозумів, що зробив помилку. 25. Його звинувачували у злочині, 
якого він не вчиняв.

Ех. 93. Translate

1. Він ще погано розмовляв іспанською мовою, бо вчив її тільки півроку. 2.На- 
рещті я купив чоботи, які давно щукав. 3. Я не знав, що ручка закотилася під стіл. 4. У 
мене просто розколювалася голова, тому що моя сестра цілий день грала на піаніно.
5. Глядачі довго аплодували, бо він виконав пісню бездоганно. 6. Вона розмовляла 
по телефону вже півгодини і він втратив терпіння. 7. Після того, як вони сходили до 
музею, вчитель попросив описати свої враження. 8. Я закінчив усі приготування ще 
до шостої години. 9. Тільки коли вона зробила всю хатню роботу, вона присіла від
почити. 10. Він не міг зрозуміти, чому останнім часом вона поводиться так дивно.
11. Ми вирішили залишитися вдома, тому що здійнявся вітер. 12. Коли я прийщла 
у призначене місце, Саллі вже піщла. 13. Йому здавалося, що він ніколи раніше не 
бував тут. 14. Він щойно встав і умився. 15. Коли вони дісталися верщини, то поба
чили, який небезпечний щлях пройшли. 16. Учитель відправив його до директора, бо 
цього місяця він побився кілька разів. 17. Коли вона увійшла до кімнати, то виявила, 
що гроші зникли. 18. Було очевидно, що він все зрозумів. 19. їй було нелегко ката
тися на велосипеді. 20. Оскільки вона хворіла цілий тиждень, то не змогла написати 
контрольну роботу. 21. Вона пропрацювала кілька років санітаркою у лікарні і тільки 
після цього вступила до медичного університету. 22. Вони прожили у своїй квартирі 
двадцять років, коли почали міняти її на більшу. 23. Ми дзвонили та стукали у двері 
хвилин десять, коли він нарешті прокинувся та впустив нас. 24. Моя сестра мучилася 
від зубного болю, поки не наважилася піти до лікаря. 25. Секретарка принесла йому 
пошту, яку отримали напередодні.

Ех. 94. Translate
1. Довгі роки він наполегливо працював, перш ніж до нього прийшов перший 

успіх. 2. Коли мама прийшла додому, діти вже пообідали і вимили весь посуд. 3. 
Він із гордістю показав мені авто, яке купив кілька днів тому. 4. Вона простояла на 
зупинці двадцять хвилин, перш ніж з ’явився автобус. 5. Вона розмовляла з людиною, 
яку я ніколи раніше не бачив. 6. Він був дуже заклопотаний останніми днями і не міг 
приділити нам часу. 7. Усі вже зібралися, і голова оголосив збори відкритими. 8. Вона 
носила пальто багато років, перш ніж чоловік подарував шубу. 9. Увечері посильний 
приніс квіти, які він вчора замовив у квітковій крамниці. 10. Ми почали іспит рівно у 
восьмій, як і запланували. 11. Мені довелося надіслати додому телеграму, оекільки 
я не зміг додзвонитися. 12. Вона вже приготувала смажене м’ясо і тепер поралася 
з яблучним пирогом. 13. Операція тривала вже годину, коли хірург витягнув кулю.
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14. За останні кілька років його книги стали бестселерами і видавництва замовляли 
все нові праці. 15. У нього страшенно боліло горло, тому що кілька днів тому він 
промочив ноги. 16. Вони подорожували Італією вже другий тиждень, і їм хотілося 
ще так багато побачити. 17. Вони проїжджали по мосту, який був реконструйований 
кілька років тому. 18. Вона з апетитом з’їла курча, якого для неї приготувала мама.
19. Мені не довелося довго пояснювати йому, бо він читав про це раніше. 20. Вона 
була втішена своїми студентами, тому що вони чудово написали твір. 22. Вона не 
спала всю ніч, бо ввечері їй вирвали зуб. 23. Вона не дивилаея телевізор вчора, 
тому що молодший брат наступив на її окуляри. 24. По дорозі додому я зайшла в 
аптеку, аби забрати ліки, які я замовила вранці. 25. Він не пам’ятав точно, де вони 
домовилиея зустрітиея.

Mixed exercises (Past Time)

*Ex. 95. Translate

1. Коли з’явився Дід Мороз, діти вже при
красили ялинку і застеляли стіл. 2. До наступної 
зустрічі вони встигли не тільки одружитися, але й 
розлучитися. 3. Перш ніж заплатити, вона довго пере
раховувала гроші. 4. Уеім було весело, бо організатори 
добре продумали програму. 5. Він відмовивея допо
могти мені, дорікаючи, що я його екривдив 6. Він 
пропрацював на заводі більше двадцяти років і знав 
багатьох робітників на ім’я. 7. Вона дуже пишалася 
тим, що обійшлося без сторонній допомоги. 8. Успіх 
його останньої картини не здивував нас, бо усі за
вжди вважали його багатообіцяючим режисером. 9. 
Він знову провалився на іспиті, бо наш вчитель був 
занадто суворим. 10. Цілий день ми шукали бабусині 
окуляри, а знайшли їх тільки ввечері. 11. Коли вони 

нарешті знайшли рибну крамницю, вона вже закривалася. 12. Перш ніж піти на пен
сію, він підібрав собі наступника. 13. Коли вони зупинили свій вибір на Болгарії, усі 
путівки вже розпродали. 14. Мені дуже хотілося дізнатися, чому декан викликав нашого 
старосту. 15. Вона шкодувала, що злякалася сказати правду. 16. Коли ми приїхали до 
Брайтону, море штормило вже кілька днів. 17. Вона не бажала дотримуватися плану, 
який він для неї склав. 18. Небо прояснилося тільки під вечір. 19. Політ на літаку 
означав для неї зовсім нові відчуття, тому що раніше вона їздила тільки потягом. 20. 
Вона дуже засмутилася через цю невдачу і їй стало зле. 21. Коли вона довідалася про 
зникнення, він був відсутній вже три дні. 22. Даремно вона закрила обличчя руками, 
адже хлопець вже сфотографував її. 23. Не встигла вона переступити поріг, як на неї 
накинулися діти. 24. Виставка працювала вже два тижні, а вона ще не бачила її. 25. 
Коли ми вирішили йти до лялькового театру, діти одяглися значно швидше.
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Ex. 96. Translate

1. Перш ніж купити авто, він отримав посвідчення водія. 2. Хоча підписали 
договір давним-давно, ніхто не збирався його виконувати. 3. Коли він прокинувся, 
батьки вже поснідали і пішли на роботу. 4. Це був величезний будинок, у якому ніхто 
ніколи не жив. 5. Коли під’їхало таксі, ми вже винесли усі речі на вулицю. 6. До по
чатку року війська звільнили більшу частину території. 7. Міліція прибула раніше 
швидкої допомоги, хоча усі чекали, що буде навпаки. 8. Коли вони наблизилися до 
будинку, то почули звук розбитого скла. 9. Не встиг він стати міністром, як подав у 
відставку. 10. Гості нагадали офіціанту, що чекають вже півгодини. 11. Коли фермер 
вирішив продати худобу, ціни на неї впали. 12. Вона була втомлена і вирішила не йти 
до університету. 13. У розвинутих європейських країнах ніколи так гостро не стояла 
проблема біженців. 14. Коли вона переконалася, що пиріг готовий, то витягнула його 
з духовки. 15. Кішка вистрибнула з вікна, перш ніж вона спіймала її. 16. Він був у 
захваті від своєї п’ятірки, бо ніколи не отримував такої високої оцінки за диктант. 17. 
Дитина гірко плакала, тому що загубила іграшку. 18. Він запізнився на роботу, бо підвів 
транспорт. 19. Мешканці вже вжили усіх запобіжних заходів, коли прибула поліція. 20. 
Коли я поміряла спідницю після прання, то побачила, що вона сіла. 21. Вона приїхала 
на автобусі, бо не змогла завести авто. 22. Вона була вдячна за те, що він не залишив її 
у тяжку хвилину. 23. Тітка не дозволяла йому дивитися телевізор після десятої години 
і він робив це потайки. 24. Перш ніж винести рішення, судця уважно вислухав обох. 
25. Вона написала листа так, як вважала за потрібне.

Ех. 97. Translate

1. Вона забула його номер телефону, а коли хотіла знайти у телефонному 
довіднику, виявила, що того ніде нема. 2. Вона не хотіла ні про що просити, бо він 
повсякчас порупіував свої обіцянки. 3. Вона забула нагадати про телеграму, а він забув 
відправити її. 4. Весь день стояла жахлива спека і ми не могли заснути через задуху.
5. Він їздив на цьому автомобілі вже двадцять років і жодного разу не потрапив до 
аварії. 6. Він не звернув уваги на наші протести і запросив на трибуну наступного 
доповідача. 7. Сонце з’явилося з-за хмар і перехожі знову зачимчикували вулицями.
8. Раніше ми готувалися до іспитів разом, але цього разу вона вирішила готуватися 
сама. 9. Це був срібний годинник, який йому колись подарував дід. 10. Якщо він чо
гось не розумів, то піднімав руку і питав. 11. Вона знайшла записку, яку він залишив.
12. Вона забула текст, тому що її голова була забита зовсім іншими проблемами. 13. 
Вони хотіли залишитися ще трохи, але діти втомилися і почали плакати. 14. Її версія 
викликала сумніви, але він не виказав цього. 15. На вечерю була піца, бо у неї не було 
часу готувати. 16. Його обличчя світилося від щастя, оскільки він отримав довгоочі
куваний лист із дому. 17. Не встиг він повернутися з одного відрядження, як одразу 
поїхав у інше. 18. Вона завжди страшенно сердилася, коли була змушена чекати. 19. 
Хлопчик боявся йти додому, бо порвав і сорочку, і штани. 20. Вона вже давно приймала 
снодійне і просто не могла жити без нього. 21. Сьогодні мали писати переклад, тому 
вона просиділа за підручниками усі вихідні. 22. Урожай був поганим, бо літо було
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непогожим. 23. Учитель доручив передати записьсу його батькам і вона неохоче йшла 
до нього додому. 24. Вона мала чарівний вигляд після того, як увесь день просиділа 
перед дзеркалом. 25. Вона щойно пішла, але ніхто не знав куди.

*Ex. 98. Translate

1. Коли йому хотілося побути одному, він брав рушницю 
і годинами блукав у навколишніх лісах. 2. Вона почувала себе 
впевнено на співбесіді, бо продумала всі можливі питання та 
відповіді. 3. Повінь почалася, тому що весна прийшла дуже рано, 
коли сніг ще зовсім не розтанув. 4. Коли грали у хованки, Джон 
завжди ховався за шторою. 5. Було неважко вмовити його, бо він 
був готовий здатися. 6. Його зовсім не хвилював дощ, тому що 
він одягнув плащ і взяв парасольку. 7. Вона намалювала овечку, 
а всі подумали, що це собака. 8. Вона так намагалася справити 
добре враження, що тільки все зіпсувала. 9. М’ясо підгоріло і 
ніхто не став його їсти. 10. Останнім часом у нього були пробле
ми зі здоров’ям, тому він поїхав до санаторію. 11. Вони чудово 
все бачили, тому що купили квитки у перший ряд. 12. Вона 
переглядала старі газети у бібліотеці з самого ранку, але ще не 
знайшла нічого такого, що заслуговувало б на увагу. 13. Коли він 
сам опинився у такому незручному становищі, то зрозумів, як 
їй було тоді. 14. Він відразу ж помітив, що у кімнаті щось змі

нилося. 15. Він був дуже збуджений і ледве стримувався, щоб не втрутитися. 16. Хоча 
становище було дуже серйозне, вона знайшла вихід. 17. Вони товаришували багато 
років, і вона знала всі його таємниці. 18. У неї зламався холодильник, тому вона готує 
кожного дня. 19. Викладачі зробили все можливе, проте студент кинув університет.
20. Вона чекала його на вулиці, тому що замок зламався. 21. Поїзд зазнав аварії, і вона 
була рада, що запізнилася на нього. 22. Він позичив трохи грошей і тепер думав, як 
їх краще витратити. 23. Вона не могла відіпрати його костюм, бо він порався в ньому 
біля авто. 24. Вона запросила його, бо сподівалася на допомогу. 25. Вона вирішила 
надягнути костюм, в який давно не вбиралася.

Ех. 99. Translate

1. Було просто неможливо їхати путівцем, бо протягом останнього тижня часто 
йшов дощ. 2. Він написав її портрет, коли був художником-початківцем. 3. Він був 
дуже здивований, що станція метро зачинена, бо такого раніше ніколи не траплялося. 
4. Хоча вони жили в цій квартирі вже два роки, вона була якась незатишна. 5. Його 
попросили чітко повторити своє ім’я, тому що він промовив його дуже тихо. 6. Він 
переробляв проект, тому що не врахував рекомендації. 7. Коли вона почала поливати 
квіти, то побачила, що це хтось зробив до неї. 8. Увечері в неї підвищилася температу
ра, бо вона перегрілася на сонці. 9. Мати вирішила викликати лікаря, тому що дитина 
почала кашляти і покрилася висипом. 10. їй легко жилося, бо вона завжди вірила у 
дива. 11. Вода була навіть на підвіконні, тому що дощ був дуже сильний. 12. Вона не 
знала, що поїзд вже прибув і що Джеррі вже прямував до її будинку. 13. Він знав її
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багато років і вона завжди виглядала бездоганно. 14. Щойно я виконала одне завдання, 
одразу ж отримала нове. 15. Його реакція не здивувала, бо він завжди сприймав нові 
речі спокійно. 16. Пожежа почалася тому, що він заснув із сигаретою. 17. Хоча він 
знову підвів, ставлення до нього не змінилося. 18. Вона проплакала всю ніч і зранку 
виглядала жахливо. 19. Вона не вірила йому, поки не побачила все своїми очами. 20 . 

Сукня вийшла не дуже гарна, бо вона невдало вибрала тканину. 21. Вона нічого не 
могла довести, бо всі папери згоріли. 22 . Він довго боровся з течією, аж поки вдалося 
дістатися берега. 23. Він прилетів раніше, ніж вона отримала його листа. 24. Не всти
гли вони посваритися, як вона прибігла миритися. 25 . Йому було неприємно говорити 
йому про це, але у нього не було вибору.

Ех. 100. Translate

1. Квіти зовсім зів’яли, тому що сонце було занадто пекучим. 2. Її запитання 
здивувало, бо він вже двічі пояснював правило. 3. Він завжди був дуже пунктуальним 
і його запізнення здивувало усіх. 4. Тренер був засмучений, тому що команда знову 
програла. 5. Експедиція змогла дістатися полюса, бо останніми днями стояла сприят
лива погода. 6. Вона легко знайшла його, тому що адреса була у довіднику. 7. Хоча про 
заручення ніхто не оголощував, уеі вже знали про нього. 8. Вона лагідно поговорила 
з хлопчиком, і він швидко заспокоївея. 9. Вони погано розмовляли французькою, і 
офіціант приніс зовсім не те, що замовляли. 10. Вона була впевнена, що його знову 
затримували справи. 11. Після того, як вона провела два місяці в санаторії, вона ви
глядала молодшою. 12. Швейцар не пускав його до готелю, поки він не показав пере
пустку. 13. З того часу, як вступив до університету, він став набагато серйознішим.
14. До кінця місяця у нього вже було багато нових друзів. 15. Праця просовувалася 
швидко, тому що він приніс уже схвалений проект. 16. Вона дуже швидко втомлюва
лася, бо не зовсім одужала після скарлатини. 17. Ледве вони з нею познайомилися, 
як вона стала часто бувати в їхньому домі. 18. Вони так голосно кричали, що зірвали 
урок. 19. Коли вона повернулася додому після двохмісячної відсутності, то побачила, 
що до її приїзду ретельно готувалися. 20. Перш ніж почати читати англійських авто
рів у оригіналі, він прочитав багато адаптованих книг. 21. Перш ніж викинути листа, 
вона розірвала його на дрібні шматочки. 22. Він заповнив телеграмний бланк, поки 
стояв у черзі. 23. Коли директор вранці заходив у свій кабінет, його вже чекали листи 
і свіжі газети. 24. Перш ніж знайти заблукалих дітей, їх шукали у лісі дві доби. 25. Не 
встигла вона прокинутися, як на неї обрушилися проблеми.

Ех. 101. Translate

1. Навіть почувши слова розради, вона не припинила голосити. 2. Вона розби
ралася у справах лабораторії набагато краще, бо пропрацювала там у два рази довше.
3. Вони завжди були дуже гостинні, і у них вдома часто збиралися друзі. 4. Він давно 
втратив авторитет і тепер нічого не міг змінити. 5. Судця дав свисток, бо нападаючий 
порушив правила. 6. Він не міг без сміху дивитися на Джона, бо той відпустив вуса і 
бороду і був схожий на Діда Мороза. 7. Вона не знайшла будинок, тому що забула блокнот
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з адресою вдома. 8. Коли декан піднявся на трибуну, студенти притихли. 9. їй довелося 
зізнатися, що саме вона дзвонила і клала слухавку. 10. Хоча він зробив зауваження дуже 
делікатно, вона образилася. 11. Йому було неприємно, що вона потурбувала їх у такий 
пізній час через такі дрібниці. 12. Коли вона зрізала троянди, то подряпала руку. 13. Він 
був так захоплений своєю працею, що ніколи не приділяв їй ані найменшої уваги. 14. 
Я так багато разів прочитав текст, що вивчив його напам’ять. 15. Коли вона каталася 
на каруселі, у неї запаморочилася голова. 16. Коли він ввійшов до купе, сусіди саме 
дістали бутерброди і вечеряли. 17. Він не поспішаючи збирав речі, бо написав список 
заздалегідь, і йому ні про що не треба було турбуватися. 18. Він показав фотографію, яка 
була зроблена ще у 1936 році. 19. Злітна смуга була у поганому стані, тому літаки вночі 
не літали. 20. Вона не складала вступні іспити до університету, тому що перемогла на 
обласній олімпіаді з англійської мови. 21. Він не зміг попередити про те, що приїхала 
мама, і він мав залишитися з нею вдома. 22. Вона зробила неприємне відкриття, що 
припаси закінчувалися. 23. Стаття була опублікована, тому що була актуальною. 24. 
Вона довго думала над тим, що він сказав, але так і не дійшла остаточного рішення. 25. 
Між ними склалися напружені стосунки, чого вона ніколи не очікувала.

*Ex. 102.Translate

1. Вона вирішила повністю змінити свій гардероб 
після того, як відвідала показ відомого модельєра. 2. 
Він завжди їй допомагав, але в той день у нього боліла 
голова, і він рано ліг спати. 3. Сьогодні вони не прийшли 
на заняття, тому що вчора допізна засиділися у кафе.
4. Коли їй була потрібна допомога, вона зверталася до 
друзів. 5. Ніхто не хотів з нею дружити, бо вона завжди 
була егоїсткою. 6. Минулого року, коли був на морі, він 
навчився плавати. 7. Він став керівником програми піс
ля того, як п’ять років пропрацював диктором. 8. Коли 
він знайшов вихід із ситуації, що склалася, його сім’я 

вирішила, що він -  геній. 9. Минулого року всю зиму йшов сніг, завивав сильний вітер, 
було так холодно, що всі ледве не замерзли. 10. До початку вистави залишалося десять 
хвилин і вони вирішили зайняти свої місця. 11. Коли вона ввійшла, брат продовжував 
сидіти над своєю статтею. 12. Замолоду батьки багато подорожували, а тепер не їздять 
навіть за місто. 13. Вона із захопленням продовжувала працювати, тому що вчитель 
її похвалив. 14. їй було дуже прикро, бо вона забула зошит із домашньою роботою 
вдома. 15. Вона довго розмірковувала над тим, навіщо вона це зробила. 16. У нього 
були такі конспекти, що ніхто не міг розшифрувати його каракулі. 17. У неї піднявся 
настрій, тому що вона встигла написати домашню вправу до початку занять. 18. Але 
коли заняття почалися, її чекав неприємний сюрприз. 19. Виявилося, що у поспіху вона 
написала не ту вправу. 20. Вона відчула себе краще, коли почала приймати вітаміни.
21. Вона вилікувалася після того, як лікар прописав нові ліки і вона почала більше 
ходити пішки. 22. Після того, як закон був прийнятий, парламент вніс до нього кілька 
поправок. 23. Вона стояла вже кілька хвилин, не рухаючись, тому що боялася, що хтось
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ходить по хаті. 24. Її волосся набуло здорового вигляду, коли вона почала користуватися 
новим шампунем. 25. Вона купила саме ту зубну пасту, рекламу якої часто бачила.

Ех. 103. Translate

1. Вона зовсім не хвилювалася, бо надійно заховала щоденник із двійкою.
2. Архітектор отримав догану, тому що перевищив обумовлену еуму витрат. 3. Вони 
давно вже сиділи в автобусі, а водія все не було. 4. її слова не справили на нього ве
ликого враження, бо в неї була звичка перебільшувати. 5. Піеля того, як переетавили 
меблі, кімната здавалася більшою. 6. Коли почався дощ, вони сховалися у кав’ярні. 7. 
Коли Джон ввійшов, він саме розставляв книги, які привіз із собою. 8. Вона постійно 
розповідала про курси, які відвідувала останнім часом. 9. Він не був упевнений, що 
за дитиною добре наглядають. 10. Водій привіз нас не до того готелю, в якому ми 
забронювали місця. 11. Коли він не з’явився і до дев’ятої години, вона запідозрила 
щось недобре. 12. Спочатку вона підрізала стебла квітів і тільки потім поставила їх 
у вазу. 13. Коли жінка виходила з автобуса, він подав їй руку. 14. Обставини змусили 
його продати квартиру, де він прожив усе своє життя. 15. Вона замкнулася у кімнаті, 
бо не бажала нікого бачити. 16. Вона давно не заглядала до підручників і вирішила 
не ходити на іспит. 17. Вони були одружені вже десять років, але ще жодного разу не 
посварилися. 18. Вона вже розташувалася у купе і роздивлялася людей на пероні. 19. 
Він не пробув у них і години, як йому стало нестерпно нудно. 20. Її двійка вразила нас, 
бо вона завжди була кращою ученицею в класі. 21. Він кинув ключі на стіл, розвер
нувся і грюкнув за собою дверима. 22. Вона берегла його листи у зачиненій шухляді, 
тому що в них була особиста інформація. 23. Коли машина заглухла, він вийшов з неї 
і перевірив двигун. 24. Я зрадів, коли побачив світло у вікні кухні, бо забув ключ на 
роботі. 25. Щойно потепліло, на березі річки з ’явився хлопчик.

Ех. 104. Translate

1. Він знав, що її немає вдома, бо вранці сам відвіз її на вокзал. 2. Хлопчики 
побилися, тому що обидва закохалися в одну й ту саму дівчину. 3. Вона не припиняла 
працю до останніх днів життя. 4. Вона ходила з паличкою, бо нога все ще була опух
лою і боліла. 5. З того часу, як поїхала його дружина, він жодного разу нормально не 
обідав. 6. Вони не мали про що розмовляти увечері, тому що ми випадково зустрілися 
вдень. 7. Коли приходило літо, вона їла тільки фрукти. 8. За той час, що він її знав, 
вона досягла великих успіхів. 9. Собака почав гавкати ще до того, як подзвонили у 
двері. 10. До ранку сніг розтанув і мрії зліпити снігову бабу так і залишилися мріями.
11. Він до блиску начистив черевики і вирушив на побачення. 12. Вона була у пані
ці, коли почула по радіо, що піднялися ціни. 13. Він прокинувся від того, що хтось 
гучно барабанив у двері. 14. У нього було відчуття, що вони сміялися саме над ним.
15. Він з’явився у той момент, коли вона зачиняла двері. 16. Усі руки були вимазані 
фарбою, тому що він фарбував вікна. 17. Вона зразу помітила листа, що лежав біля 
телефону, але вирішила прочитати його тільки після вечері. 18. Усі залишалися без 
сніданку, тому що він упустив тацю. 19. Кожен знав, що він зробив це не навмисно і 
не став сварити його. 20. Вона вирішила не запрошувати його, бо останнім часом він
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діяв усім на нерви. 2 !.Хвіртка була зачинена і усі вирішили, що вони вже сплять. 22. 
Зазвичай він приходив по понеділках, тому його не чекали в неділю. 23. Коли крем 
був готовий, вона почала намазувати коржі. 24. Не встигла вона скінчити школу, як 
відразу ж вийшла заміж. 25. Кожного разу, коли зустрічала незнайоме елово, вона 
шукала його у словнику.

Future Time. Future Indefinite

*Ex. 105. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. The weather will be /is going to be fine tomorrow.
2. We’// go/are going out of town if the weather is/will be/is going to be fine.
3. Could you help me? -  YU see/am going to see what I can do.
4. He will/is going out/ is about to go out.
5. Will/Shall/Am I  going to translate this text?
6. Vll/am going to help you when Vll/am going to/get there.
7. She’///« going to be a famous singer when she’// grow/is going to grow/grows up.
8. They’// get/are getting there in time if the road is not/won’t be/is not going to be slippery.
9. He looks very tired. 1 don’t think he’// /is going to manage to finish the work. 
lO.She’///« going to come if you’///are going to/like.

*Ex. 106. Some of the sentences beiow contain errors. Correct them

It’s not clear what he will about to do.
If you won’t mind, we’ll go there.
Will I read you the whole story?
We are to be there before six.
We are going to the concert. -  Oh, I’m going with you.
She is going to make some sandwiches if you wait.
Are you to take part in the conference?
Let’s go out, will we?
They are coming on Sunday, won’t they?
They shan’t go anywhere if you have not finished the work.10

*Ex. 107. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Expiain 
your choice

The new theatre season (start) in October._______ (start) in October.
_______ (come) on Saturday.

at about midday if i t  (be) not late.
He does not know if she 
The train
He certainly_______ (pass) the exam tomorrow.
She has no idea when they_______ (finish) the work.
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6. The competition (be) to take place in September.
7. No one_______ (be surprised) if she_______ (foil) the exams.

 (finish) the translation next week.
(accept) the job provided the company_______ (like) him.

They wondered if she 
He

(be) discuss the company plans tomorrow.10. The top managers

*Ex. 108. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Expiain 
your choice

HARDER A-LEVELS TO GET NEW SUPER GRADE 

by Geraldine Hacked (adapted from The Sunday Times o f17.11.2004)

(1) (be) to be madeA-Level exams
harder in an attempt to convince critics that school 
re fo rm s___________(2) (be) announced tomor
row __________ (3)_(raise) standards. The exams
 (4) (cover) topics th a t___________ (5)

_______(6) (challenge)(be) more difficult a n d ______
the brightest pupils, while two new higher grades
___________(7) (make) it easier for universities
__________ (8)_(select) applicants. By 2007, universi
ties __________ (9) (can) to find out whether pupils
sitting A-levels__________ (10) (be) predicted to get
the new A++ or A+ grades. The changes__________

(11) (follow) the review of secondary school education. Under the proposed scheme, A-levels
and GSCEs_________ (12) (be) scrapped— but not until at least 2014. However, critics are
expected to complain that diplomas which__________ (13) (be) introduced may be overcom
plicated and expensive to implement. All school-leavers__________ (14) (be) required_to_have
achieved basic Maths, English and IT and to have done community service. The government is
advocating a system that__________ (15) (encourage) more 16-year -olds to stay in education
or training by offering a greater range of vocational courses. On the other side, the plan for
higher A-level grades (16) (be) to reassure independent schools that universities
__________ (̂17) (can) select the brightest applicants. Universities have complained they soon
__________ (18) (find) it impossible to choose between candidates who all have high A-level
grades. Almost a quarter of all A-level papers are now graded A, compared to less than 12% a
decade ago. However parents and employers__________ (19) (be) to object to the canceling
of GCSE exams, which__________ (20) (signal) the end of school league tables.

Ex. 109. Translate

1. Він вчиться на викладача англійської мови. Він почне викладати, коли за
кінчить університет. 2. Білл незабаром поїде і ми довго його не побачимо. З.їй до
ведеться їхати, якщо вона не отримає від нього жодної звістки. 4. Коли буде потрібна 
допомога, він тобі зателефонує. 5. Якщо не встигнемо закінчити роботу сьогодні.
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доведеться знову взятися за неї завтра. 6. Ти збираєшся до Таїланду? -  Так, я їду туди 
наступного місяця. 7. Ви можете прийти у будь який час. Я попереджу секретаря. 8. 
Якщо ти приїдещ після обіду, ти його вже не застанеш вдома. 9. Наступного разу вла
штуємо пікнік на свіжому повітрі. 10. Я вам зателефоную, коли прийду додому. 11. Я 
не знаю, коли він буде вдома. 12. Якщо він буде таким відлюдкуватим, йому буде важко 
налагодити контакт з однокласниками. 13. Гроза ще не закінчилася, ви не зможете туди 
дістатися у таку погоду. 14. Він буде у нестямі, коли почує цю новину. 15. Якщо ви ще 
раз все обміркуєте, то зрозумієте, що інщого виходу немає. 16. Ти зможеш мені допо
могти? -  Якщо буде час. 17. Я прийду на зустріч, але якщо ти запізнишся, я тебе чекати 
не буду. 18. Я не думаю, що Пол буде робити те, що сказали ви. 19. Вам потрібно лище 
старанно працювати, і результат буде кращим, ніж ви очікуєте. 20. Я зможу зрозуміти, 
коли промовчати. 2 !.Якщо ти будещ говорити без угаву, я виставлю тебе за двері. 22. 
Коли його книги почнуть продавати, він стане багатий і відомий. 23. “Ви будете жити 
довго і щасливо і помрете в один день,” -  сказала ворожка. 24. Якщо ти не вивчиш 
цього правила, то не зможеш зробити вправи. 25. Не запитуй -  не почуєш неправди.

*Ex. 110. Translate

1. До того, як прибуде поліція, 
злочинець буде вже далеко. 2. Щойно 
всі папери будуть готові, ви зможете 
розпочати роботу. 3. Коли він повер
неться, йому буде що нам розповісти.
4. Перш ніж почати нову тему, слід 
повторити пройдений матеріал. 5. Мені 
необхідно поїхати на кілька днів. Ти 
зможеш приглянути за моїми квітами, 
поки мене не буде? 6. Вона питає, коли 
я зможу взятися за справу. 7. Я візьму 
невелику відпустку, після того як по

вернуся з відрядження. 8. Чим швидше почнемо працю, тим швидше ми її закінчимо.
9. Я не дам йому спокою, поки він не зізнається. 10. Щойно почну заробляти собі на 
життя, як зніму окрему квартиру. 11. Я зроблю це швидко, перш ніж він зрозуміє, в чому 
справа. 12. Я виключу світло, коли буду йти. 13. Ти можеш подивись за дитиною, поки 
я розмовлятиму по телефону? 14. Ти будеш скучати за мною, коли я буду у від’їзді?
15. Я запишу тобі свій номер телефону, аби ти мені зателефонував. 16. Я знову йому 
довірилася, але якщо й цього разу він мене підведе, я порву з ним. 17. Я скажу, коли 
він повернеться, щоб він тобі зателефонував. 18. Якщо спіймаєте таксі, то встигнете 
на поїзд. 19. Якщо почекаєте хвилинку, я скажу, що ви прийшли. 20. Якщо Майк роз
каже всі деталі, я зможу йому допомогти. 21. Якщо вони не погодяться на умови, ми 
розірвемо домовленість. 22. Якщо ти захочеш піти, я не буду тебе затримувати. 23. 
Чим швидше ви зберете всі факти, тим швидше ми закінчимо розслідування. 24. Я 
його добре знаю. Він буде наполягати, поки ви не погодитеся. 25. Як довго збираєшся 
пробути тут? -  Пробуду, поки Джейн не вийде з лікарні.
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Ex. 111. Translate

1. Ти будеш здивована, коли почуєш, що я завтра їду. 2. Мене чекає серйозна 
праця у середу, ти повинен будещ допомогти. Я зможу не тебе розраховувати? 3. Мені 
потрібно буде з вами переговорити. Зайти до вас завтра? -  Ні, завтра я не зможу з вами 
зустрітися. 4. Я їду післязавтра і не зможу прийти до вас на вечерю у суботу. 5. Я повинен 
буду довідатися, коли відходить поїзд. 6. Я зайду до вас завтра, якщо ви будете вільні.
7. Ти не скажеш йому всю правду! -  Візьму й скажу! 8. Джейн їде в суботу? -  Вона 
збирається їхати, але все ще може змінитися. 9. Ви йдете чи ні? Поїзд відходить через 
десять хвилин. Він піде без вас, якщо ви будете так довго збиратися. 10. Не будь таким 
самовпевненим. Ти не отримаєш цієї роботи. -  Ні, отримаю. 11. Боюся, що гірще вже 
не буде. -  Ні, не буде. 12. Мені здається, він не прийде. -  Ні, обов’язково прийде. 13. 
Як на мене, дощу не буде. Так, не буде. 14. Вона ніколи не погодиться на ваш шлюб.
15. Ваші папери будзтгь розглянуті і вам повідомлять рішення комісії. 16. Повір мені, ми 
ще про нього почуємо. -  Що ж, подивимося. 17. Лікарю, скажіть, усе буде гаразд? -  Я 
зроблю все, що зможу. Ми всі зробимо. 18. Зараз же прибери у себе у кімнаті, чуєш? 
Інакше тобі попаде. 19. Боюсь, він не захоче з тобою говорити. 20. Я повернуся через 
пару годин. 1 коли я повернуся, ми продовжимо нашу розмову. 21. Пройде чимало часу, 
перш ніж ти зможеш це зрозуміти. 22. Життя змусить його пригадати ці слова. 23. Чи 
буде він відчувати себе молодим у 60 років? 24. З його наполегливістю він свого до
сягне. 25. Ми зустрічаємося завтра, як домовилися.

Ех. 112. Translate

1. Хто буде керувати фірмою, коли президент буде відсутній? 2. Ви мені допо
можете, якщо я сам не справлюся? -  Так, допоможу, щойно ти попросиш. 3. Ти ж не 
вчиниш з ним погано, чи не так? -  Ні, вчиню. Він цього заслуговує. 4. Цю доповідь 
буде готувати Марк чи ти? -  Марк. 5. Ти повернешся до Лондону до кінця квітня? 
-Так, повернуся, якщо ніщо не завадить. 6. Я все розкажу, якщо ти не будещ смія
тися. 7. Коли ти нарешті подорослішаєш? 8. Якщо тобі потрібна буде допомога, до 
кого ти звернещся? 9. Джейн не буде серед запрощених, чи не так? -  Ні, буде. Вона 
обов’язково прийде. 10. Ти сам поїдеш зустрічати їх на вокзал чи поїде Стів? -  Стів, 
якщо він знову все не переплутає. 11. Це буде так само чудово, як ти розповідаєш, чи 
знову знайдеться хтось, хто все зіпсує? 12. Ви почекаєте хвилинку, поки я поговорю 
по телефону? 13. Що я повинен буду зробити, якщо побажаю продати свою частину 
акцій? 14. Пощта буде доставлятися за моєю новою адресою, чи не так? -  Так, буде.
15. Він буде заперечувати цей факт, хіба ж ні? -  Ні, не буде. Ти його погано знаєш.
16. Якщо я захочу змінити умови контракту, мені необхідно буде знову звернутися до 
вас? 17. Хто буде відповідати за це, ти чи я? 18. Чи зможу я коли-небудь розібратися 
в англійській граматиці? -  Звичайно, зможещ, якщо візьмешся до справи серйозно. 
19. Про що ви будете з ним говорити? 20. Які письменники будуть рекомендовані на 
Нобелевську премію? -  їхні імена будуть оголощені наприкінці місяця. 21. Ти ж не 
відмовишся від такоєї цікавої пропозиції? -  Ні, відмовлюся. 22. Хто буде вирішувати 
це питання? Ти чи Мартін? 23. Цього буде достатньо, чи тобі знадобляться додаткові 
дані? -  Щойно мені буде щось потрібно, я вас покличу. 24. З чого ти збираєшся по
чинати? 25. Ти ж не збираєшся брати участь? -  Так, збираюсь.
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Ex. 113. Translate
1. Ти звернешся до нього за допомогою? -  Ні, не звернуся, поки це не буде абсо- 

іютно необхідним. 2. Я довірю їй цю справу, яюцо побачу, ш;о на неї можна покластися. 
١. Я не буду розбирати стос}шки, може мені знадобиться його допомога. 4. Припустимо, 
 ін тебе підведе, що ти тоді будеш робити? 5.Ми підпишемо угоду за умови, що ви؟
"арантуєте якість товару. 6. Якщо лікар не буде зайнятий, він прийме вас відразу. 7. Я 
 алипіу вам свій номер телефону на випадок, якщо хтось буде мене розщукувати. 8. Ми؛
іе зможемо вир؛ппити, якщо погода не зміниться. 9. Ми згодні продовжити обговорення, 
ікщо ви підете на поступки. 10. Ви маєте все необхідне, ніхто не буде вам заважати. 
 Ікщо будуть питання, ви мене покличете. 11. Припустимо, це виявиться правдою, що؛
юна про мене подумає? 12. Я знаю, якщо буде необхідно, він завжди мені допоможе. 
13. Я зможу тобі допомогти за умови, що ти у всьому будеш мене слухатися. 14. Усе 
їуде добре, якщо ти сам не зіпсуєш все. 15. Я поговорю з ним, тільки якщо Енн про це 
юпросить. 16. у  готелі зробиш замовлення, якщо не встигнещ взяти зворотний квиток.
17. я  зможу застосувати запасний варіант, якщо мій план не спрацює. 18. Займаючись 
іижним спортом, ви отримаєте масу вражень за умови, що будете дотримуватися пра- 
шл безпеки. 19. Якщо погода буде гарною, це буде райський відпочинок. 20. Він так і 
ірацюватиме звичайним службовцем, якщо не отримає підвищення. 21. Його хворобу 
،іожна буде вилікувати, тільки якщо він сам цього захоче. 22. Ви зможете подати до 
:уду у випадку, якщо вони побажають розірвати угоду. 23. Я зможу вас прийняти за 
/мови, що розмова буде недовгою. 24. Якщо він вважає за потрібне, справу буде пере- 
лянуто. 25. Якщо я буду наполягати, вона кінець-кінцем погодиться.

Ех. 114. Translate

1. Як довго ти будеш в Гаазі? -  Я повернуся, коли закінчу свої справи. Але я не 
 наю, коли я їх закінчу. 2. Ти вже зателефонував Тому? — Ні, але зателефоную під час؛
)бідньої перерви, якщо встигну. 3. Я не зможу з тобою зустрітися сьогодні ввечері. До 
лене прийде приятель. 4. я  почекаю тут, поки повернешся. 5. Подивись на хмари. Зараз 
ііде дощ! 6. Якщо не поквапишся, то знову запізнишся. А якщо ти спізнишся, твій бос 
іуде незадоволений. 7. Якщо не будеш працювати старанніше, не складеш іспит. 8. Я 
ірийду завтра, якщо не буду зайнятий на роботі. 9. Я не знаю, коли буду вільний. Але 
цойно я звільнюся, я вам зателефоную. 10. Коли її син закінчить університет, їй буде 
 же за 50. 11. Його цікавить, коли він зможе забрати документи. 12. Тобі буде цікаво؛
інати, коли він повернеться. 13. Я побачу її завтра. Вона зайде до мене увечері і ми все 
)бговоримо. 14. Скільки часу вам потрібно, щоб закінчити роботу? -  Якщо нічого не 
іашкодить, закінчу її в середу. 15. Ти ж не кинеш роботу, чи не так? -  Ні, кину, щойно 
інайду інщу. 16. Я повинен буду працювати у вихідні, якщо того буде вимагати робо- 
:а. 17. Як я повинен буду приймати ці ліки, лікарю? -  Ви повинні будете примати їх, 
цойно відчуєте біль. 18. Припустимо, партія закінчиться унічию, як буде визначений 
іереможець? 19. Я завжди буду пам’ятати той день, коли вперше побачив її. 20. Ти 
южеш мені сказати, коли ти сьогодні звільнишся? 21. Цікаво, коли він знову до мене 
;вернеться? -  Щойно зрозуміє, що одному йому не справитися. 22. Цікаво, чи впізнаю 
[ його, коли знову побачу. 23. Як йому знати, коли прийде поїзд? 24. Припустимо, він 
іе запищить заповіту, хто тоді буде його спадкоємцем? 25. Якщо ти вислухаєш його 
іргументи, то зрозумієш, що він має рацію.
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Future Continuous

*Ex. 115. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. Will/Shall you call on me at six? I’ll watch/be watch
ing the England Cup Final.

2. You don’t have to look for her. She’ll call/be calling 
here all day long anyway.

3. The band is going to perform/will perform /will be 
performing here next week.

4. She is going to watch/will watch/ will be watching 
TV while he is going to make/will make /  will be 
making sandwiches.

5. She is going to watch/ will watch/ will be watching 
TV at six if he is going to make/ will make /  will be 
making/ Is making sandwiches at the same time.

6. Will you/ Will you be/Are you going sopping? Could you get me some juice?
7. When will you have /  will you be having /are you having breakfast tomorrow?
8. What will you do/ will you be doing/ are you going to do at six tomorrow?
9. He will visit/ will be visiting/are going to visit the capital all the time this coming month.
10. Will you go/ Will you be going /Are you going out tonight?

*Ex. 116. Some of the sentences below contain errors. Correct them

1. She’ll be hearing the news at ten.
2. Will you be seeing her one of these days?
3. While sheTl be reading, he’ll be realizing what has happened.
4. This time tomorrow she’ll be remembering her success.
5. She’ll be finishing her translation when they’ll just be starting theirs.
6. He’ll be seeing them off at this time tomorrow.
7. When it happens, he’ll start understanding everything much better.
8. This film will be being on for a while at this cinema.
9. All right, fire off. I’ll be thinking about you.
10. At this time next week he’ll be wanting it has not happened.

*Ex. 117. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

1. He’ll _______ (begin) a new stage of his project at this time tomorrow.
2. They’ll b e _______ (clean) the flat if you_______ (come) at twelve.
3. She_______ (stay) in bed until late on Sunday.
4. The construction_______ (finish) at about this time next year.
5. Don’t call at his office, h e _______ (leave) by that time.
6. Don’t worry about your car, nobody_______ (notice) it.
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7. At this time tomorrow they_______ (prefer) something.
8. As soon as they_______ (realize) it, they________ (start) doing something.
9. They_______ (travel) across Europe this summer.
10. W e_______ (meet) one of these days, don’t you think so?

*Ex. 118. Translate

1. Якшіо його не запроторять у в’язницю, він 
знову візьметься за своє. 2. Він пробуде в Лондоні до 
кінця року. 3. Я відповім на ваше запитання у своєму 
наступному листі. 4. Люк буде грати головну роль у 
цій ц’єсі весь наступний сезон. 5. Якщо вони розі
йдуться у поглядах, то просперечаються весь вечір. 6. 
Коли поїзд буде під’їжджати до вокзалу, він поступово 
уповільнить хід. 7. Я впевнений, наступного разу, коли 
він прийде, він буде прохати про послугу. 8. Я обіцяю, 
що наступного семестру буду відвідувати всі лекції. 9. 
Можеш не відповідати зараз, але знай -  я буду чекати 
відповіді. 10. Це дуже важлива інформація, упродовж 
усього виступу я буду на неї спиратися. 11. Не давай 

йому багато їсти, інакше він буде поводити себе, як дитина. 12. Завтра зранку я буду 
зайнятий роботою у саду. 13. За п’ять хвилин літак перетне екватор. 14. Завтра у мене 
буде серйозна розмова з представниками фірми. 15. У нас буде чудовий відпочинок, 
ми будемо засмагати, купатися у річці, ловити рибу та співати пісні біля багаття. 16. 
Не давай вибору, бо він буде вагатися. 17. Пітер не піде сьогодні на матч, він буде при
бирати у кімнаті і робити уроки. 18. Якщо він відмовиться від запрошення, я розціню 
це як особисту образу. 19. Я впевнена, він тобі сподобається, коли ти почуєш його 
розповіді. Він згадуватиме молодість та свої пригоди. 20. Якщо діагноз підтвердить
ся, дещо можна буде зробити. 21. Дуже скоро я буду складати випускні іспити. 22. 
Боюсь, що зустріч затягнеться, і їм доведеться виконати і його частину роботи. 23. 
Якщо не зробиш, як я сказав, то матимеш серйозні проблеми. 24. Я обіцяю, що буду 
виконувати усі інструкції. 25. Як людина справи, він обов’язково вкладатиме гроші 
у це підприємство.

Ех. 119. Translate

1. Якщо він підведе, більше ніхто з ним справ не матиме. 2. Я завжди буду 
пам’ятати цей день. 3. Тепер все буде залежати від нього. 4. Аби загладити свою про
вину, він буде догоджати їй в усьому. 5. Після його ганебного вчинку навряд чи зна
йдеться хтось, хто не буде його зневажати. 6. Тепер, коли вона народила сина, він буде 
обожнювати її ще більше. 7. На них його вчинок справив велике враження. Вони ще 
довго будуть захоплюватися ним. 8. Після такої вечірки він почуватиметься зле весь 
наступний день. 9. Не говоріть йому, що ви їдете. Він буде проти цієї подорожі. 10. 
Пройде небагато часу і він зрозуміє, чому не треба цього робити. 11. Він присягається, 
що буде кохати Гї вічно. 12. Ще дуже довго йому не вистачатиме батьківської підтримки.
13. Через певний час це вже не буде мати значення. 14. Увесь час, поки він у лікарні.
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йому буде потрібний постійний догляд та увага. 15. Якщо позичу ще грошей, то буду 
винен йому велику суму. 16. Триматиме картину в себе, аж поки не вирішу, продати її 
чи подарувати. 17. Поки щеня ще маленьке, воно вимагатиме постійної уваги. 18. Така 
вже вона людина, буде заздрити іншим, поки сама того не доб’ється. 19. І не думай 
його зупиняти, він буде противитися, аж поки не зробить по-своєму. 20. Я буду ламати 
собі голову, поки не знайду відповіді на це запитання. 21. Маю надію почути від нього 
вибачення у найближчий час. 22. Ми будемо сусідами і я буду часто його бачити. 23. 
Тепер все буде залежати від його рішення. 24. Доведеться пожити таким життям, хоча 
йому це не сподобається. 25. Поки вчиться, він буде повністю на утриманні батьків.

Ех. 120. Translate

1. Цього літа ми переїжджаємо і будемо жити у великому місті на сході країни.
2. Не ділися з ним думками. Він намагатиметься допомогти, а це тільки ускладнить 
справу. 3. Він просто захоплюється тваринами. Він завжди захоплюватиметься ними.
4. Не звертайся до нього, інакше він буде без кінця радити тобі то одне, то інше. 5. Він 
сьогодні читатиме доповідь, а я буду розважатися тим, що буду ставити йому запитання.
6. Я буду зайнятий весь день -  відповідатиму на телефонні дзвінки. 7. З цього дня від- 
повідатимо за доставку замовлень. 8. Він такий галантний. Якщо зробить щось не так, 
буде довго вибачатися. 9. Оскільки ви зараз не можете відповісти, завтра я поставлю 
вам це запитання знову. 10. Він буде запевняти тебе, що каже правду, але ти побачиш, 
чого варті його слова. 11. Це його нова ідея і він докладе усіх зусиль, щоб її здійснити.
12. Лікар відвідуватиме пацієнта, поки у цьому є необхідність. 13. Доки ви у сварці, 
він уникатиме зустрічі з тобою. 14. Я знаю, навіщо він прийде. Буде благати продати 
словник. 15. Він буде вірити у власну правоту, поки сам у всьому не переконається. 16. 
Якщо ти скажеш, що він не має рації, він звинувачуватиме обставини, але не себе. 17. 
Мене не буде у місті наступного тижня. Я поїду відвідати родичів. 18. Я візьму книгу та 
словники і готуватимусь до іспитів. 19. Склад препарату буде змінений, і він міститиме 
більше заліза. 20. Я буду зайнятий увесь вечір -  готуватимуся до завтрашнього висту
пу. 21. Ти її дуже образив. Я впевнений, вона проплаче всю ніч. 22. Він покаже себе з 
гарного боку. Тепер цими питаннями буде займатися тільки він. 23. Справа затягнеться
-  вони довго ділитимуть майно. 24. Коли йому дадуть слово, він буде все заперечувати.
25. Коли ти повернешся, я вже буду закінчувати основну частину роботи.

Ех. 121. Translate

1. Зазвичай чоловік забирає її з роботи на автомобілі. Але сьогодні вона поїде 
додому автобусом. 2. Він каже, що зустріне нас біля входу, але я впевнена, що забуде.
3.Цікаво, що він буде робити під час канікул. 4. Що ти будеш робити на вихідних?
-  Працювати. Слід багато що зробити. 5. Ми з Томом граємо в шахи ввечері. -  Сте
режися, він гратиме нечесно. 6. За місяць сніг танутиме і лижний сезон закінчиться.
7. Завтра в цей самий час усі будуть читати про результати виборів у газетах. Кожен 
довідається, хто переміг. 8. Цій будівлі вже дві сотні років. Але і через п’ятсот років 
вона так само стоятиме тут. 9. Я затримаюся на два тижні у Лондоні, а потім полечу 
до Нью-Йорка і залишуся там до кінця місяця. 10. Майк не гратиме в нашій команді
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наступного сезону. 11. Я придбала собі нову сукню і надягну її на вечірку цієї суботи.
12. Сьогодні мій останній день на роботі. З наступного тижня я буду працювати в 
іншому відділі. 13. На наступних виборах він буде балотуватися у президенти. 14. Не 
обирайте його старостою на цей семестр, він знову буде нехтувати своїми обов’язками.
15. Навіть маючи такий пристойний заробіток, він буде виплачувати за будинок гце, як 
мінімум, п’ять років. 16. На засіданні плануватимемо бюджет на наступне півріччя.
17. Під час наступних п’яти занять ми будемо повторювати матеріал. 18. Щоб їх не 
образити, він весь вечір удаватиме, ш,о йому страшенно цікаво в їхньому товаристві. 
19. Я заздалегідь знаю, який тост він виголосить. Вихвалятиме іменинника, поки не 
зупинять. 20. Записуй, що я кажу. Наступного разу не буду повторювати цю тему. 21. 
Я обіцяю змінитиея. Я більше не даватиму обіцянок, які не можу виконати. 22. Піеля 
повернення я буду зайнятий ще кілька днів -  пиеатиму звіт. 23. Не нервуй, вона тут 
довго не затримаєтьея. 24. Сьогодні ввечері міністр виступатиме по телебаченню. 25. 
Ця компанія буде офіційним спонсором чемпіонату.

"Ех. 122. Translate

1. У цей час за тиждень я буду кататися на 
лижах. 2. Ного не буде вдома цілий вечір. Він про
веде його в опері. 3. У цей час за місяць я вже буду 
мати права водія. 4. Подумати тільки, він буде роз
важатися, в той час як його дружина працює. 5. Якщо 
ти мені не допоможеш, я буду змушена пакуватися 
увесь вечір. 6. Протягом двох тижнів колекція буде 
розпродаватися. 7. Наша фірма обслуговуватиме 
.шасників семінару, що почнеться наступного тижня؛
8. Протягом півроку Червоний хрест поставатиме 
гуманітарну допомогу мешканцям постраждалих 
регіонів. 9. Його останні слова ще довго будуть 
лунати в моїй пам’яті. 10. Я їду на три місяця до 
Німеччици і буду розмовляти виключно німецькою.

11. Що він збирається робити з таким великим виграшем? Витрачатиме гроші, поки не 
залишиться без жодного цента. 12. Як ти вважаєш, як вона відреагує на це? -  Буде довго 
та пильно на тебе дивитися, а потім зарегоче. 13. У нього інші плани на найближчий 
місяць -  започатковуватиме новий бізнес. 14. Якщо він і поїде до Бостона, то пробуде 
там недовго. 15. Невдовзі за вікном з’являться поля, що будуть простягатися на багато 
миль. 16. Ось побачиш, він візьметься за цю справу і ніхто не буде його зупиняти. 17. 
Якщо ви дасте йому слово, він буде доводити власну точку зору. 18. Операція пройшла 
успішно, але спершу його мучитиме біль. 19. Коли тобі трапиться нерозділене кохання, 
тебе теж мучитиме безсоння. 20. Я не побачуся з вами на вихідних -  переїжджатиму.
21. Він підозрюватиме мене, поки ти не розкажеш всю правду. 22. Познайомтеся, це 
ваш новий вчитель. Він буде вчити вас письму та рахуванню. 23. Він погрожуватиме 
їй, поки вона не заявить у поліцію. 24. Поки питання не буде вирішено, бос заохочу
ватиме будь-які зміни. 25. Весь час, поки він у від’їзді, вона буде непокоїтися.
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Ex. 123. Translate

1. Він і далі буде так поводитися, якщо ви не покладете цьому край. 2. Він буде 
поводитися іншим чином, якшо ви покладете цьому край. 3. Готель буде приймати 
гостей протягом усього сезону. 4. Готель прийме перших гостей на початку сезону.
5. Від такої кількості солодощів у тебе будуть боліти зуби. 6. Після лікування ващ 
зуб певний час болітиме. 7. Поки не знайдуть винуватого, він звинувачуватиме всіх 
підряд. 8. Якщо не знайдуть винуватого, він звинуватить тебе. 9. Його присутність 
тільки додасть вам проблем. 10. Поки він тут, його присутність додаватиме вам не
приємностей. 11. Під час навчання ми будемо нарощувати нащі знання. 12. За час 
навчання наші знання значно розширяться. 13. На наступній лекції я відповідатиму 
на ваші запитання. 14. На наступній лекції я відповім на всі ваші запитання. 15. Під 
час вистави він не виходитиме на сцену. 16. За час вистави він вийде на сцену дві
чі. 17. Вони розійшлися в думках і, здається, сперечатимуться весь день. 18. Вони 
посваряться, якщо розійдуться в думках. 19. Дай йому спокій, він готуватиме свою 
доповідь. 20. Дай йому спокій і він швидко приготує свою доповідь. 21. Протягом 
усього семестру ми зосереджуватимемо увагу на граматиці. 22. У цьому семестрі ми 
зосередимо увагу на граматиці. 23. На наступних зборах ми обговорюватимемо це 
питання. 24. На наетупних зборах ми обговоримо це питання. 25. Що б не трапилося, 
я буду завжди сподіватися на краще.

Ех. 124. Translate

1. Ось побачиш, яким щасливим він буде виглядати, коли дізнається, що в нього 
народився син. 2. Після місяця суворої дієти вона дуже гарно виглядатиме. З. Ми буде
мо вчитися в одному й тому самому коледжі. Я його часто бачитиму. 4. Сподіваюся, я 
побачу вас завтра на вечірці. 5. Ще п’ять днів я засмагатиму на пляжі. 6. Побачимося 
завтра. Ми домовилися піти разом до бібліотеки. 7. Побачу його завтра, якщо він не 
пропустить нашу гру. 8. Я не житиму з батьками, коли вчитимуся в коледжі. 9. Боюся, 
він довго поводитиметься, як дитина. 10. Не хвилюйся, я сам буду цим займатися. 11. 
Я буду наполягати на своєму, навіть якщо ви зміните свою думку. 12. Сподіваюся, 
коли він про це дізнається, то не буде сміятися наді мною. 13. Зараз він буде робити 
все можливе, аби уникнути неприємностей. 14. Ти часто будещ чути про нього. 15. 
Сподіваюся, вона не буде згадувати про це усе своє життя. 16. Він іще довго буде 
вважати це власною заслугою. 17. Відповідно до заповіту, будинок належатиме Біл- 
лу протягом усього його життя. Він також володітиме підприємством. 18. Протягом 
усього року, рада директорів буде складатися з десяти осіб. 19. Після цієї сварки він 
буде проти їхнього щлюбу. 20. За рік, у цей самий час, я буду на пенсії -  займатимуся 
садом, вудитиму рибу та віддаватимуся спогадам. 21. Якщо хвороба прогресуватиме, 
йому будуть необхідні великі дози ліків. 22. Хіба ви не поїдете з нами? -  Ні, ми весь 
день саджатимемо квіти. 23. Відповідно до вироку, він проведе у в’язниці три роки.
24. Поки вино не буде готове, воно буде кислим на смак. 25. Ця рослина цвістиме 
восени і нагадуватиме про літо.
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Future indefinite vs Future Continuous vs Future Perfect

*Ex. 125. Underline the correct verb form in the sentences below. Explain 
your choice

1. The weather will change /will have changed/ is going to change by Monday.
2. She will watch/ will be watching/ will have watched TV when he will come/ will have 

come/ comes.
3. According to the available information, the reform will be finished/ will have been fin

ished/ is going to finish next year.
4. There’s no need to worry, nobody will notice/will have noticed/ is going to notice it.
5. The plane will arrive/ will have arrived/ is going to arrive by then.
6. She may say it, but it won’t do/ won’t have done/ isn’t going to do any good.
7. Next September he will work/will have worked/will have been working at university for 

ten years.
8. Peter will soon translate/ will soon have translated/ will soon have been translating his 

tenth book.
9. Could she call him as soon as she will have/will have had/ has the results?
10. Everything will be/ will have been/is going to be all right provided she will get/will have 

got/ has got/got the required information.

°*Ex. 126. Some of the sentences below contain errors. Correct them
1. As soon as they have done it, they’ll get the books.
2. There’s no use to call him at seven, he’ll already leave.
3. The translation has not been finished yet, but it’ll have been finished in a minute.
4. She does not feel like going out so she’ll have stayed at home.
5. He could borrow her car as she won’t have been needing it.
6. If she won’t have heard the news, she won’t do anything.
7. We’ll manage to do it provided you’ll have been remembering it all the time.
8. She’ll already do everything by the time you’ll be ready to help.
9. Everybody is sure she’ll have won the first prize this year.
10.By the end of the year he’ll have been owning the company for three years.

*Ex. 127. Put each word in brackets into an appropriate verb form. 
Explain your choice

THE PROSPECTIVE BRITISH EDUCATIONAL REFORM
by Geraldine Hacked and Richard Woods 

(adapted from The Sunday Times o f17.11.2004)

Tomorrow our government___________ (1) (an
nounce) that i t___________(2) (introduce) a new educa
tional system. It 
to 19-year-old

_______ (3) propose that every 14
 (4) work towards a diploma

covering a wide range of subjects and skills. Pupils 
___________(5) (be given) credit for traditional subjects.
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such as Maths and English, and for other skills, such as community work or hairdress
ing. The diplomas, w hich___________ (6) (become) a detailed record of each child’s
achievements,___________(7) (be awarded) at entry level: foundation (equivalent to the
lower grades of the present GCSEs); intermediate (equivalent to higher grade GCSEs) and
advanced (equivalent to A-levels). The supporters of the scheme say that i t __________
(8) (end) the false divide between academic and vocational subjects. The critics fear that
i t ___________(9) (be) difficult or impossible to distinguish one individual’s skills from
another. The universities__________ (10) (can not) differentiate between applicants with
a string of A grades at A-level.

According to the reform, which 
secondary school pupils______

______ (11) (be introduced) by the year 2014, all
(12) (have) to pass tests in the basics — literacy. Maths

and information technology. Beyond that there__________ (13) (be) 15 diplomas in subjects
such as hospitality or the hair and beauty industry. Or they__________(14) (have) a mix of

(15) (spend) part of thecourses and subjects. Those following vocational courses
week away from their school at further education college or in a private company.

By 2014, GCSEs and A-levels___________(16) (stop) to exist and such academic
work__________ (17) (be included) into the diplomas, all 16-year-olds________ (18) (con-

(20) (leave)(19) (go) to university, the resttinue) their education, 50%
(21) (have) vocational training.school with basic skills in key areas and they also____

Ex. 128. Translate

1. Сподіваюся, до того часу як я повернуся, будинок буде вже добудовано. 2. На 
кінець цього року він завершить навчання і почне працювати. 3. Я закінчу пакувати 
речі до того моменту, коли потрібно буде від’їжджати. 4. Йому ще немає й тридцяти, 
а він уже почав сивіти. До того часу, як йому виповниться п’ятдесят років, він буде по
вністю сивим. 5. Будування цього мосту буде закінчене до літа 2005 року. 6. Фермери 
обіцяють, що врожай буде зібрано під кінець вересня. 7. На кінець цього місяця він 
закінчить курси водіїв. 8. Він отримав величезний спадок, але до сорока років все роз
тратить. 9. До того часу, як він вийде на пенсію, його стаж у компанії буде 45 років. 10. 
На кінець року він продасть біля 100 будинків. 11. Я вже підготовлю всю документацію 
до часу підписання контракту. 12. До кінця місяця всі роботи будуть завершені, і ви 
зможете в’їхати в нову хату. 13. Ти закінчиш переклад статті до завтра? -  Я закінчу 
її до вечора. 14. Він не закінчить звіт до вихідних. Дай йому ще кілька днів. 15. До 
початку Олімпійських ігор стадіон буде повністю готовий. 16. Я ще не вивчив усі 
неправильні дієслова, але вивчу їх до кінця семестру. 17. Він такий товариський. До 
кінця місяця він подружиться з усіма хлопцями у школі. 18. До того часу, коли ми 
перетнемо екватор, ми залишимо позаду 5000 кілометрів. 19. Мені буде потрібний 
словник за кілька годин. До того часу ти вже закінчиш свій переклад? 20. Я не можу 
працювати перекладачем після третього курсу. До того часу я ще не буду знати мову 
достатньо добре. 21. Коли поліція почне їх розшукувати, вони вже перетнуть кордон 
з Мексикою. 22. До суботи я вже закінчу всі справи у Бостоні і повернуся у неділю 
вранці. 23. До того часу, коли її син піде до коледжу, їй вже виповниться п’ятдесят.
24. До того часу, коли він наважиться їй освідчитися, вона вже вийде заміж за іншого.
25. Я не повернуся додому раніше Нового року, тому Різдво будуть святкувати без мене.
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1. Він пише одну ішигу на три місяці. Якщо так піде і далі, то до кінця року він 
напише три книги. 2. Завдяки знижкам він заощаджує 10 доларів на тиждень. На кінець 
року він заощадить 400 доларів. 3. Він дуже популярний актор. Тільки за наступний се
зон він зіграє 20 ролей. 4. Він дуже здібний, за наступні два роки він вивчить китайську.
5. Поліцейські серйозно взялися за справу. На кінець року вони заарештують усю банду. 6. 
На кінець року закриють ще 10 фабрик. 7. Чотири злочинці вже засуджені, решта будуть 
засуджені до кінця місяця. 8. Моя дружина закінчить свою роботу на початку серпня, і 
ми зможемо вирушити у подорож. 9. До грудня наступного року я вже буду працювати 
в цій фірмі 10 років. 10. Цього року буде 15 років з того часу, як він керує нашим під
приємством. 11. На кінець наступного року за його плечима буде 60000 кілометрів. 12. 
Ніхто не знає, скільки йому років, але цього року виповниться 80 років, як він живе тут.
13. На кінець року він вип’є рекордну кількість соку. 14. До кінця наступного століття 
буде знищена вся ядерна зброя. 15. Вони переглянуть своє рішення, перше ніж виголосити 
його. 16. До того часу, як я повернуся додому, діти вже підуть спати. 17. До цього часу 
питання про розділ майна буде вже вирішене. 18. Коли ти повернешся, я вже приготую 
обід. 19. Шанувальники мистецтва розкуплять картини ще до початку офіційного від
криття виставки. 20. До того часу, як його виженуть з роботи, він знайде собі нову. 21. 
До того часу, як тебе призначать керівником, ти пропрацюєш у компанії 10 років. 22. Стів 
каже, що він закінчить косити газон до вечора. 23. До того часу, як вона побачить своїх 
онуків, вона вже розміняє п’ятий десяток. 24. До того часу, як вона отримає права, батько 
вже придбає нове авто. 25. Я переговорю з ним, перш ніж ти повернешся.

Ex. 129. Translate

*Ех, 130. Translate

1. Ти збираєшся кудись на ці вихідні? 
-  Ми з Томом пої'демо на риболовлю. 2. Ми 
влаштовуємо вечірку в суботу, прийдуть Том 
та Кейт. 3. Я не знаю, коли він прийде, але 
я обов’язково поспілкуюся з ним. 4. Якщо 
у вас є питання, я обов’язково відповім на 
них. 5. Ти знаєш, що я м^ю рацію, і колись 
ти це визнаєш. 6. Він іде до Італії і пробуде 
там усе літо. 7. Давай трохи відпочинемо, а 
через нівгодини будемо знову працювати. 8. 
Вевже ти збираєшся їй це сказати? Але ж це 
нечесно. 9. Ти будеш знову н^д ним сміятися 

і, гадаєш, йому це сподобається? 16. Якщо він не поверне к^игу до кінця місяця до 
бібліотеки, йому доведеться сплатити штраф. 11. Ви довго цлануєте тут пробути? -  я  
проведу тут усю зи^у. 12. Сьогодні увечері я побачуся з Вітером, завтра він від’їжджає.
13. ?езультати іспиту будуть відомі завтра. Щойно я їх дізнаюся, я зателефоную тобі.
14. Мабуть, він буде грати у гольф сьогодні, як завжди. 15. До часу мого повернення 
міст вже добудують. Він стане визначною пам’яткою міста. 16. я  не йду з ними до 
театру -  буду закінчувати роботу над курсовою. 17. в  нього вже почало випадати
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волосся, а до 40 років випаде все. 18. Якщо я не закінчу роботу до перерви, ви підете 
обідати без мене. 19. Увечері ми підемо до театру. До нашого приходу ти закінчиш 
робити уроки, чи не так? 20. Він зателефонує вам о 10 годині. -  Але я буду на зборах, 
коли він зателефонує. 21. Не знаю, коли я встигну закінчити таку кількість роботи, 
мабуть, буду працювати всю ніч. 22. Ви зможете надрукувати документи до мого по
вернення? -  Коли ви повернетеся, я їх вже надрукую. 23. Навіть коли не залишиться 
жодної надії, він буде продовжувати свою справу. 24. Якщо він їх не підведе, вони 
будуть поважати його ще більше. 25. У вересні наступного року виповниться 7 років, 
як я живу в цьому місті, і я не збираюся їхати звідси.

Ех. 131. Translate

1. На кінець місяця сніг вже повністю розтане і тобі доведеться відкласти лижі до 
наступної зими. 2. У нас буде велика вечірка, веселитимемося будемо до ранку. 3. Ти 
будеш готувати вечерю цілий вечір? -  Не хвилюйся, до твого повернення вона вже буде 
готова. 4. Я працюватиму у бібліотеці цілий день, якщо не знайду потрібних книжок 
вдома. 5. Я їду на семінар, де будуть обговорюватися питання захисту довкілля. 6. Вона 
сідає на дієту і коли ти побачиш її наступного разу, вона схудне на кілька фунтів. 7. 
Я проведу літо в селі. Засмагну, купатимуся та кататимуся на конях. 8.Я працювати
му у саду і до кінця дня посаджу кілька дерев. 9. Певний час він не гратиме у гольф. 
Він зламав ногу і пробуде тиждень у лікарні. 10. Він їде до коледжу, де зустрінеться 
з новими людьми. На кінець першого семестру в нього вже буде купа друзів. 11. По
думати тільки, в цей самий час за рік я вже закінчу навчання. 12. Батьки від’їжджають 
на вихідні, і я до понеділка буду доглядати за молодшим братом. 13.Він фарбуватиме 
усі вихідні і до вечора пофарбує весь будинок. 14. Я від’їжджаю до Франції. Там я ви
вчатиму французьку мову. 15. Він не буде головою фірми, чи не так? -  Ні, буде. Він 
очолюватиме фірму наступні п’ять років. 16. Він буде власником будинку довічно. 17. 
Я буду чекати, поки він не звільниться. Я обов’язково з ним поговорю, навіть якщо він 
цього й не бажає. 18. Він пробуде у лікарні ще довго, і я не знаю, коли він звідти вийде.
19. Щойно я звільнюся, я вам зателефоную. До того часу я вже повернуся додому і буду 
чекати вашого дзвінка. 20. Як довго ти будеш писати звіт? -  Якщо нічого не заважатиме, 
закінчу його до сьомої. 21. Як часто ти її будеш бачити? -  Ми житимо по сусідству, я 
бачитиму її досить часто. 22. Я переговорю з ним, якщо він тільки захоче мене почути.
23. Ти ж не затримаєшся там надовго, чи не так? -  Так, не затримаюсь. Я поїду, щойно 
закінчу справи. 24. Він не сказав, коли повернеться. Мабуть, буде працювати допізна.
25. Увесь цей час йому буде потрібна твоя підтримка.

Ех. 132 Translate

1. Я не розповім їй правду, аж поки ми не повернемося додому. Інакше вона 
буде лаяти його всю дорогу. 2. Я не зможу скласти вам компанію, мені доведеться за
лишитися вдома. 3. На кінець року він отримає роботу і зможе сам заробляти собі на 
життя. 4. Ти просто повинен будеш усе розповісти мені, коли повернешся. -  До того 
часу, коли я повернуся, ти вже будеш все знати без мене. 5. Я не знаю, якою буде його 
реакція, коли він почує цю новину. 6. Якщо він вирішить купити таке дороге авто, то 
буде довго виплачувати її вартість. 7. Я буду працювати понаднормово, але до кінця
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місяця закінчу роботу. 8. Він сам розповість, коли буде в нашому місті. 9. Якщо він 
так зробить, я пам’ятатиму це усе життя. 10. На кінець цього семестру ви вивчили 
всі форми дієслова, а в наступному семестрі вивчатимемо інші частини мови. 11. На
віщо ти будеш їм заважати? Вони не зашкодять тобі, чи не так? 12. До того часу, як 
я звільнюся, магазин уже буде зачинений. 13. Я не піду з ним на вечірку. Він знову 
знайде з ким побитися, а потім буде вихвалятися цим. 14. Не знаємо, коли зможемо 
повернути борг, але робитимемо все можливе, щоб зробити це якомога швидше. 15. 
Щойно зможу приділити вам увагу, я покличу вас. 16. Це не забере багато часу, чи 
не так? -  Ні, забере. Наша розмова затягнеться на цілий вечір 17. Я зможу закінчити 
реферат до сьомої години. 18. Здається, він не буде вас більше турбувати. -  Ні, буде. 
Він буде мене переслідувати, поки я не викличу поліцію. 19. Якщо будеш старанно 
працювати, то вивчиш англійську мову до кінця року. 20. Я закінчу писати листа до 
обіду, і щойно його напишу, негайно відправлю. 21. Якщо я складу іспит до кінця 
тижня, я поїду з друзями на море. 22. Наш літак відлітає за п’ять хвилин і прибуде 
до Лондона о 4 годині. 23. Увесь цей час він думатиме про втрачену можливість. 24. 
Поки ви гратиме у шахи, піду приготую чай. 25. Ви не будете заперечувати, якщо він 
поїде з нами? -  Ні, буду. Він не справиться з роботою.

Ех. 133. Translate

1. Я чекатиму, поки ви не звільнитеся. 2. Коли я повернуся сюди наступного 
року, вони вже закінчать будівництво. 3. Я ще не знаю, чим буду займатися наступного 
року. 4. Протягом наступного року витрати на оборону будуть зменшуватися, а витрати 
на освіту -  збільшуватися. 5. Протягом усього року наша організація буде проводити 
навчання спеціалістів. 6. Тобі будуть потрібні знання, якщо ти зможеш одержати цю 
роботу. 7. Коли мені виповниться 22 роки, я вже закінчу університет. 8. Щойно я зможу 
дістати квитки, одразу ж поїду. 9. Ти будеш мати чудовий вигляд у блакитній сукні.
10. Нік не зможе взяти участь у зборах. Він від’їжджає у середу. 11. Якщо ти до нього 
звернешся, він завжди допоможе. 12. Він каже, що не знає, коли Майк піде у відпустку.
13. Я буду чекати на тебе у кав’ярні на розі, якщо ніщо не зміниться. 14. Де ти будеш 
проводити свою відпустку. 15. Ти не будеш заперечувати, якщо я піду з ними? 16. 
Коли він приїде, буде вже занадто пізно. 17. Поки він не повернеться з відрядження, 
я буду виконувати його обов’язки. 18. Якщо ти будеш неуважний, ти пропустиш най
головніше у перекладі. 19. Ти легко її впізнаєш, коли побачиш. Вона буде у червоному 
плащі. 20. До того часу я вже піду на пенсію і буду жити у маленькому будиночку в 
селі. 21. Сподіваюся, що коли я прийду до них наступного разу, вони змінять ці жахливі 
шпалери у вітальні. 22. Вона завжди пам’ятатиме про нього. 23. Навіщо ти їдеш до 
Ліверпуля? -  Я там працюватиму. 24. Як довго ти будеш у від’їзді? -  Я не повернуся, 
поки не закінчу справи. 25. Ми готуємося до вечірки. Памела буде готувати закуски, 
а я займуся солодким.

Ех. 134. Translate

1. Головну увагу ми приділятимемо мовленнєвій практиці. 2.Якщо рейс не за
тримається, я прибуду о восьмій годині. 3. Скільки часу тобі потрібно, щоб дістатися 
туди? -  Півгодини, якщо поїду автобусом. 4. Якщо захочеш займатися бізнесом,
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доведеться багато чому навчитися. 5. Щойно я його зустріну, скажу, що ви хочете 
його бачити. 6. За рік, у той самий час, я вже повернуся на батьківщину. 7. Якщо банк 
дасть кредит, ти повинен будеш повернути гроші протягом року. 8. Я  кілька днів буду 
у вашому місті і ми зможемо зустрітися. 9. Ми їдемо за місто і будемо полювати всі 
вихідні. 10. Я не буду робити доповідь цього разу. -  А хто буде? -  Дональд. 11. Якщо 
буде гарна погода, ми влаштуємо пікнік. Чудово проведемо час. 12. Який чай ти 
будеш пити, з лимоном чи з молоком? -  Я не буду чай, я буду каву. 13. Сподіваюся, 
коли повернеться шеф, я вже закінчу друкувати листа. 14. Він такий дивний, ніколи не 
знаєш, що він скаже. 15. Коли я буду заробляти пристойні гроші, то буду жити в рес
пектабельному районі. 16. Я впевнений, що наша зустріч пройде успішно. 17. Мене не 
буде вдома сьогодні увечері. Я йду до театру. 18. Скажеш, коли буде потрібний словник. 
19. Я зателефоную тобі завтра, коли ти будеш вдома. 20. Незабаром ми вивчатимемо 
американський варіант англійської мови. 21. Не клади словника сюди, я не зможу 
його знайти, коли він буде мені потрібний. 22. Скільки часу ти будеш тренуватися у 
спортзалі? -  По 2 години кожного дня. 23.Наступного року виповниться 20 років з 
того часу, як він працює на цьому заводі. 24. Я знаю, що коли знадобиться допомога, 
він мені зателефонує. 25. Я візьму твоє авто, якщо ти не будеш проти.

The Passive Voice

*Ex. 135. Some of the sentences below contain errors. Correct them

1. This famous singer is liked by everybody all over the country.
2. Chess is having been played everywhere.
3. After some really hard work the tree was fallen at last.
4. The suit was not fit so she had to give up the idea of buying it.
5. He is thought to have every right to be let do it.
6. In spite of all her efforts, the colours weren’t become, alas!
7. She’s just repaired her TV at the shop.
8. He is said to cut his hair at the barber’s already.
9. She is believed to be resembled this famous actress, what’s 

her name?
10.He is known to having a tooth taken out yesterday, have you 

heard?

Ex. 136. Translate

1. У школі вивчають кілька іноземних мов. 2. Газети та журнали доставляють 
зранку. 3. У крамниці відвідувачів завжди чудово обслуговують. 4. Вистави у театрі 
ніколи не відкладають. 5. У оселі завжди привітно зустрічають гостей. 6. У крамниці 
продають не тільки хліб. 7. Будинки у місті будуються дуже швидко. 8. Сукня зроблена 
з шовку. 9. У кафе подають дуже смачну їжу. 10. Тварин у зоопарку годують не тільки 
м ’ясом. 11. Фрукти їдять на десерт. 12. У оселі нас завжди чекають. 13. Англійською 
мовою розмовляють у багатьох країнах. 14. Про цю людину майже нічого не знають.
15. Зазвичай у наших краях квіти саджають восени. 16. Сотні людей відвідують музей
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щоденно. 17. На цьому заводі виробляють с}шасне обладнання. 18. Канадська пшени
ця експортується до багатьох країн світу. 19. Україна омивається двома морями. 20. 
Новий рік святкують 1 січня. 21. На уроках іноземної мови зовсім не розмовляють 
українською. 22. На день народження дітям дарують подарунки. 23. Про цю книгу 
зараз багато говорять і пишуть. 24. У спортивному клубі дітей навчають плаванню. 
25. Зазвичай героям споруджують пам’ятники.

*Ex. 137. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

HI-TECH CASH MACHINE GANGS STEAL THOUSANDS -  1 

by Maurice Chittenden (adaptedfrom Sunday Times 14.03.2004)

(1) (hit) by a new network ofBanks
Cashpoint crooks. Mission Impossible-style surveillance
equipment__________ (2) (use) to steal the details from
customers’ plastic cards. Hi-tech equipment and tiny
CCTV pinhole cam eras___________ (3) (employ) to
steal both the card details and the Pin numbers, which
__________ (4) (key) in by unsuspecting victims when
“hole-in-the-wall” machines__________ (5) (use). The
gangs___________(6) call “the Romanian ring” by de
tectives, because nearly all of those caught have been
from Eastern Europe. T hey__________ (7) believed
to ___________(8) (steal) £5m in the past months. The

_(10)(Ье1іет(9) become so high-level that theys’methods
__________ (11) (contract) equipment to other criminals for £10,000 a time. Banks and
credit companies__________ (12) worried about the gangs’ operations. A £ 10m advertising
campaign___________(13) (launch) tomorrow to introduce a new system in which cards
__________ (14) (protect) against cloning by microchips the magnetic strips eventually
__________ (15) (replace) by. Last year fraud which___________(16) (commit) on British
plastic cards fell for the first time in eight years, largely as a result of a crack down on theft
abroad using stolen credit cards. The figure__________ (21) (drop) from £424.6m in 2002
to £402.4m in 2003. But the banks’ losses from cloning of cards by the Romanian ring and 
other crooks using more traditional methods__________ (17) (increase) from £29m to £39m.

Ex. 138. Translate

1. У містечку мешкали тільки індіанці. 2. Молоко та масло комбінату постачали 
до багатьох міст. 3. Про цю людину швидко забули. 4. Над його жартом довго сміялися. 
5. Ці речі були миттєво розпродані. 6. Коли я лежав у лікарні, мене часто відвід؛шали.
7. Під час подорожі кожному туристу видали карту. 8. Як звичайно, його зустріли на 
вокзалі та відвезли до готелю. 9. Ця вежа була побудована відомим архітектором у 1678
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році. 10. Цей монумент було споруджено на честь солдатів, що загинули під час війни.
11. Через погану поведінку хлопців примусили залишитися після уроків. 12. Минулого 
року в нашому місті було побудовано три нові школи. 13. На жаль, гра була програна. 
14. На Новий рік дітям подарували багато солодощів. 15. Цю книгу випадково придбали 
у букіністичному магазині. 16. На початку уроку класу представили нового учня. 17. 
Кого попросили принести крейди? 18. Усі ці вправи були зроблені під час уроку. 19. 
Мені навіть не подякували за роботу. 20. Мого друга прийняли на роботу інженером. 
21. Усі просто обожнювали дитину. 22. Сестрі запропонували добру роботу. 23. Йому 
надали останній шанс довести, що він чогось вартий. 24. їй ніхто не розповів про цю 
подію. 25. Дівчині пробачили її помилку.

Ех. 139. Translate

1. Якщо ви надягнете цього капелюха, вас просто засміють. 2. Я знаю, що її вер
сію не будуть слухати. 3. Кожний буде насолоджуватися цими квітами. 4. Його виступ 
побачать сотні людей. 5. Акторам запропонують залишитися ще на пару днів. 6. Нашим 
друзям повідомлять про це завтра. 7. Нарешті батькові нададуть високооплачувану 
роботу. 8. Подібні змагання віднині будуть проводитися щорічно. 9. Наступного літа 
дітей знову відвезуть на море. 10. Про це шоу будуть писати у всіх газетах. 11. Для 
зустрічі буде обрано якийсь інший день. 12. Ваше питання буде розглядатися на на
ступному засіданні. 13. Обід буде поданий без запізнення. 14. Власниками цього заводу 
тепер будуть американці. 15. На квіти для прикрашення зали буде витрачено багато 
грошей. 16. Як буде використовуватися цей спортзал? 17. Які ще мови будуть викла
датися? 18. Усі фрукти будуть продані на базарі. 19. Вечір буде організовано учнями 
старших класів. 20. Завтра дітей поведуть до цирку на ранкову виставу. 21. Для його 
концерту буде обрано інший час. 22. Через тиждень йому куплять футбольний м’яч. 
23. Кімната буде прибрана завтра. 24. Мене обіцяли взяти на роботу за тиждень. 25. 
Після зборів їм покажуть цікавий фільм про студентів.

*Ex. 140. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

Ш-ТЕСН CASH MACHINE GANGS STEAL THOUSANDS -  2 

by Maurice Chittenden (adaptedfrom Sunday Times 14.03.2004)

; usually؛The ______ (1) prey on cash
withdrawal machines in places th a t___________ (2)
(desert) overnight. Supermarkets and petrol stations 
that close in the evening are common targets. A com
puterised “reader” __________ (3) (attach) over the slot
where cards__________ (4) (insert). A metal strip with
two pinhole cameras (5) (glue) out of sight
in the niche above where the customer’s Pin number
__________ (6) (enter), o r___________ (8) (attach) to
a false leaflet holder w hich (9) (add) to
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device and
، van nearby Wben a card 
_ (12) (read) by the gang’؛

(l^)(h ide)in
its !magnetic strip

the machine. The 
(11) (insert), 
the inffirmation _______ (13) (feed) back by a radio signal to a laptop computer. A few
seconds later the CCTV monitor__________ (14) (use) to spy on the customer as his or
her Pin number___________(15) (enter). Then a new plastic card complete with magnetic
strip__________ (16) create by the criminals and the Pin number___________ (17) (use) to
empty the account. Rosemary Weaver__________ (18) (fall) victim while using her Link
card at an Abbey cash withdrawal machine outside a store. “The first 1 knew that my card 
__________ (19) (clone) was when 1___________(20) (decline) to ___________ (21) (pay)

(23) (have) my maximum.(22) (tell):
(24) (take) by the gang in three separate withdrawals

(24) (replace) all the money by my bank but 1 am now

any more cash, because 
limit for that day. £900 
from my account. 1 __
careffil ^bout all hole-in-the-wall cash machines.’

Ex. 141. Translate

1. Ha стадіоні зараз проходить цікава гра. 2. Біля входу на нього чекають ж؛фна- 
лісти. 3. Незабаром стане тепліше, вікна саме зараз закривають. 4. Подивіться, як гарно 
проводиться урок новим вчителем. 5. Зараз на зборах обговорюється новий врожай. 6. У 
кімнаті поруч репетирують нову п’єсу. 7. Усі речі виносять до саду, тому що у будинку 
ремонт. 8. Не турбуйся, посуд вже миють. 9. Що це за галас? -  То дітей купають. 10. У 
цей момент його розпитують про іспит. 11. Для них тепер хоч щось робиться. 12. Усі 
провідні спеціалісти нашого заводу працюють зараз над цим проектом. 13. Зачекай 
трохи, його зараз годують. 14. Ти надрукувала лист? -  Але він ще пишеться. 15. На 
стадіоні зараз вручають призи кращим гравцям. 16. Де Нік? -  Йому показують шлях 
до станції. 17. Твій виступ слухають дуже уважно. 18. Не заходь, Джону приміряють 
новий костюм. 19. Що це вам тут показують? 20. Ця пісня виконується зараз уперше.
21. Хто це так гучно грюкає? 22. Статтю ще тільки друкують. 23. Де ти ходиш? Тебе 
всюди шукають. 24. Тренування проводиться у малому залі. 25. Не треба їй телефо
нувати, телеграму вже відправляють.

“̂ Ех. 142. In the following pairs of sentences A, В or both are correct. 
Tick every correct sentence. Explain your choice

The car crashed into a wall.
The vase was completely crashed.
The ship was sunk by a bomb attack yesterday.
The ship had sunk, and taken with it half of its passengers and crew 
The seeds ean be planted after the soil dries out.
The powder should be dried first.
He was happy as he broke the world reeord.
As soon as the vase was broken, she burst into tears.
As soon as it starts to boil, stir it until the sauce will have been thickened. 
The sauce is going about to thicken.
He got the songs and music recorded.

l A  

2. A

4. A

5. A

6. A
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B. She said everything was recorded the previous day.
7. A. The quality of acquisition was increased about twofold next week.

B. They thought their chances inereased.
8. A. Yesterday the pipe burst as the water in it has frozen and expanded.

B. Metals are being expanded when heated.
9. A. She eracked an egg into a frying pan.

B. The shell of the egg was being cracked.
10. A. He tried to shut the window, that the wind blew it out of his hands.

B. The window has been blown by the wind.

Ex. 143. Translate

1. Поки ми дивилися телевізор, готувався сніданок. 2. Поки сукню приміряли, ми 
купалися. 3. Директор увійшов, коли писали диктант. 4. Коли я прийшов, йшов цікавий 
фільм. 5. Поки Анна прибирала у кімнаті, її брату стригли волосся. 6. У той час, коли 
я телефонував, йому пояснювали помилку. 7. Минулої неділі весь день фарбували 
підлогу. 8. Вчора на вас чекали з З до 5 вечора. 9. Дітей шукали весь день. 10. Дитину 
годували на кухні, коли прийшла мати. 11. Книгу читали вечорами. 12. У той час, коли 
трапилася аварія, машиною керував досвідчений водій. 13. Мені пояснювали завдання, 
коли прийшов мій приятель. 14. На нього чекали, коли він прийшов до дому. 15. Коли 
вчитель увійшов, учням пояснювали правила. 16. На нього чекали вдома, а він перекладав 
статтю в іншому місці. 17. Коли я виходив з театру, на мене чекали. 18. У футбол грали 
цілий день. 19. Будинок будували протягом місяця. 20. Я увійшла до хати і побачила, що 
дитину годують. 21. Коли я прокинувся, у кімнаті поруч співали пісню. 22. Крик було 
чути довгий час. 23. Що показували вчора у парку? 24. Коли студенти читали ці книги, 
словниками не користувалися. 25. Його допитували протягом двох годин.

*Ex. 144. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

HI-TECH CASH MACHINE GANGS STEAL THOUSANDS -  3 

by Maurice Chittenden

к
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A team of police officers (1) (set up) ط the City of ̂ 0 هه0آل  to comhat
bank and credit card fraud. Jemma Smith, commuffieations manager, said: “It is a new type 
of the more traditional version of cloning or skimming that takes place in a bar or restaurant 
where your card (2) (hand over) and the details (3) (steal) by a
corrupt employee. Due to the technology, which (4) (adapt) by the gang not
only your card (5) (steal), but your ?in number (copy) as well. The victim does

(6) (call) by their bank or a statementnot know what has happened until they
(7) (receive).”

criminals. In “shoulder surfing”
________ (10) (enter) and then

________(11) (steal). In another method, a deviee, nieknamed “the Leba-
_________ (12) (place) over a cash machine and (13) (appear) to

___________(14) (swallow) the card. The commercials, which___________(15) (launch)
tomorrow__________(16) (introduce) tomorrow by ITV annoxmcers, and a new “chip and
Pin” card__________ (16) introduce. I t__________ (17) (advertise) as the biggest change
in the way we pay sinee decimalisation. Ten million of the cards (18) (produce)

Previously other methods__________ (8) (use)
victims___________(9) (spy on) as their Pin number
their card________
nese loop”, _______

(19) (use) to identic the card. Customers using shops 
(20) (ask) a Pin number (21)

already. A computer chip________
with new computerised terminals 
(to enter) on a key pad in shops instead of writing their signature. Banks claim that this 
___________(22) (introduce) by next year.

*Ex. 145. Translate

1. Ha цьому автомобілі ще ніколи не по
рушували правила, хіба не видно? 2. Ось бачиш, 
тарілки вже вимиті і поставлені до шафи. 3. Цього 
року виростили дуже гарні яблука. 4. Не турбуйся, 
за лікарем вже послали. 5. Диктант вже написано і 
зараз пишуть переклад. 6. Останнім часом у цьому 
будинку не живуть. 7. Я бачу, що в цьому ліжку не 
спали. 8. Ці чудові квіті посаджені нашими учнями.
9. Його останній роман вже прочитаний тисячами 
людей. 10. Ця сукня вже продана, примірте іншу.
11. Мені вже розповідали цю історію. 12. Поквапся, 
вечерю вже подано. 13. Вам уже показували сьогод

нішню газету? 14. Авто вже відремонтували. 15. Кава зварена дуже смачно. 16. Ця 
ваза така гарна, шкода, що її розбили. 17. Тобі вже примірили це пальто? 18. П’єса 
зіграна молодими акторами дуже професійно. 19. Сьогодні ми можемо заявити, що 
фестиваль пройщов успіщно. 20. Нещодавно їх навчили різьбі по дереву. 21. Пісня 
виконана дітьми дуже весело. 22. Фрукти з’їдені моєю родиною з великим апетитом.
23. Кощтовності підібрані зі смаком. 24. Дивись, як гарно випрана білизна. 25. Баржа 
вже розвантажена докерами.
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*Ex. 146. Complete the second sentence so that it has the same meaning 
as the first one, using one of the words in bold. Do not change 
the word in bold

0. John has a lot of new ideas on his mind.

، lot of new ideas.

near an air base

believe
is believed to have

I. The buying agency used to be close to an air base
think

It

I. The low-flying military aircraft forced the value of properties to decrease.
say

The value______________________________________the low-flying military aircraft.

.This decrease depended on the distance to the air base .؟
assume

It to the air base.

4. The potential buyers missed the problem if they visited on days when there was no ftying.
know

The problem___________________________________if they visited on specific days.

five days per week.

I property.

١. The flying took place only two days per week.
know

I t_____________________________________

3. A woman was considering buying a property.
believe

A woman

scared.

7. The woman’s child started scream and ran inside. 

The woman’s child

T Does the aircraft noise on the two days cut value by as much as 50%.
assume

I t___________________________________________________________by half

T An expert of the buying agency did not think the aircraft noise inftuenced the property 
value so much.

doubt
by half.It

10. The expert of the buying agency was convinced the hum of traffic from the Al nearby 
was a much greater problem.

believe
The Al traffic noise______________________________________________problem.
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1, Обід приготували до шостої вечора. 2. До полудня музей відвідали вже сотні 
туристів. З. Йому зробили цей подарунок ще на день народження. 4. Уроки зробили ще 
до того, як прийшла мати. 5. Кімнати прикрасили до початку свята. 6. Двері відчинили 
до того, як я з ’явився. 7. Театр побудовали за два роки до того, як ти приїхав сюди жити.
8. Дослідження завершили до початку експедиції. 9. Хліб купили до того, як з’явилася 
Анна. 10. Мені розповіли все до початку вистави. 11. Фільм закінчився до того, як усі 
повернулися. 12. Перш ніж подали таксі, спакували речі. 13. Гроші розтратили ще до 
початку відпустки. 14. Багато подарунків приготували до свята. 15. Вони прийщли, 
коли вечерю вже з’їли. 16. їй допомогли, перш ніж прийшли її друзі. 17. Після того, 
як статтю надрукували, він пішов. 18. Після того, як принесли торт, ми сіли за стіл. 
19. Фрукти було зірвано в саду до сніданку. 20. Обід з’їли, ще до того, як прийшли 
гості. 21. Лист написали до того, як прийшов листоноша. 22. Цукерки купили задовго 
до того, як нас запросили на вечерю. 23. Нам це зацропонували ще до початку від
пустки. 24. Він намалював картину після того, як купили фарби. 25. На жаль, білизну 
не випрали до його приїзду.

*Ex. 148. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

LONDON FACES SLOW DEATH IN THE HIGH SEAS - I 

by Jonathan Leake (adaptedfrom Sunday Times 16.05.2004)

The portrayal of New York that___

Ex. 147. Translate

The portrayal of New York that_______(1) (en
gulfed) by the sea by the end of the millennium in the Holly
wood blockbuster The Day After Tomorrow may not be 
quite as unbelievable as it seems. According to a warning that
_______(2) (give) by a senior government adviser, London
_______(3) (disappear) under water as sea levels rise be
cause of climate change. Last week an “orderly retreaf ’ from
London_______ (4) (suggest) by Professor Paul Samuels,
head of a Europe-wide project to study the impact of flood
ing. This suggestion_______(5) (believe) to ________(6)
(consider) by the government. Birmingham would be the 
safest option for a new capital because it was about 320ft

 (7) (be) around for 2,000 years, but if the forecasts are right
(8) (go) in the next few centuries,” said Samuels. Experts agree that 

The Day After Tomorrow, a £70m disaster movie, which_______(9) (make) public in Britain

above sea level. “London 
it could be mostly_____

(10) (use), but also a valid point
(12) (show) in it, ______ (13) (characterize)

by the end of this month, a dramatic licence
(11) (make). A near-future world that ____
by catastrophie tornadoes, giant hailstones and ftooding from a tidal wave as the globe_______
(14) (plunge) into an ice age at breakneck speed. The real impacts of climate change_______
(15) (believe) to be slower but more dangerous, when important services sueh as Underground 
train tunnels, water mains and sewers_______ (16) (flood) with rising water slowly.
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1. Квитки куплять до початку сеансу. 2. Обід приготують до шостоіТодини 
вечора. 3. Завдання зроблять, перш ніж задзвонить дзвоник. 4. До кінця місяця 
мене проекзаменують. 5. Матері розкажуть усе, перш ніж я приїду. 6. Ці меблі про
дадуть до кінця тижня. 7. Договір підпишуть завтра до третьої години. 8. Питання 
обговорять до кінця тижня. 9. Звіт напишуть до його приходу. 10. Дітей привезуть 
до вашого від’їзду. 11. Йому все розкажуть. 12. Телеграму доставлять до вечора. 13. 
До весілля сукня буде готова. 14. Білети принесуть до іспитів. 15. Гроші отримають 
до кінця місяця. 16. До восьмої години книгу прочитають. 17. Статті перекладуть, 
перш ніж ти повернешся додому. 18. Іспити складуть до кінця липня. 19. Після того, 
як повідомлення отримають, я вам зателефоную. 20. Збори закінчать до вечора. 21. 
Вікна вимиють до твого приїзду. 22. Правила повторять перш ніж повернеться вчи
тель. 23. Її привезуть сюди до п’ятої години. 24. Машину відремонтують до вечора. 
25. Автобус подадуть вчасно.

Ех. 150. Translate

1. Лист має бути написаний сьогодні. 2. Газети повинні принести завтра.
З.Йому можна сказати про це за тиждень. 4. Книгу мали прочитати цього тижня. 
5. Обід може бзти готовий до п’ятої години. 6. Цю новину можна повідомити у неділю.
7. Кашу мають з’їсти відразу. 8. Цю сукню можна носити. 9. Не можна припуститися 
жодної помилки. 10. На це запитання слід відповісти негайно. 11. Це можна зробити 
до кінця місяця. 12. Допомога повинна бути надана до п’ятої години вечора. 13. Тут 
слід говорити тихо. 14. Картку можна придбати завтра. 15. Візит доведеться відкласти.
16. Коли дитині дали іграшку, вона припинила плакати. 17. Цей текст має бути пере
кладений. 18. Треба гасити світло, коли йдеш. 19. Можна вирішувати цю проблему 
усім разом. 20. На вас зобов’язані були чекати з третьої до п’ятої вечора. 21. Гї можна 
попросити про це. 22. Його повинні були зустрічати двадні тому. 23. Ці досліди мо
жуть спричинити нові відкриття. 24. Нас повинні почути. 25. Ними можна пишатися.

Ех. 151. Translate

1. Чай могли подати і раніше. 2. Можна купити більше хліба. 3. Обід слід 
готувати вчасно. 4. Його повинні зустріти завтра. 5. Дітей можуть відправити до 
табору за тиждень. 6. їй можна розповісти усю правду. 7. Цих хлопчиків треба по
вернути додому. 8. Можливо, торбу забули вдома. 9. Ці квіти потрібно посадити 
перед будинком. 10. Ці книги можна купити у крамниці. 11. Її не можна залишити 
вдома. 12. Його скоро знайдуть. 13. Подарунок потрібно вибирати у гарному гуморі.
14. Гроші слід витрачати обережно. 15. Квартиру слід прибрати до вечора. 16. Фільм 
може бути показаний за місяць. 17. Фрукти можна купити на ринку. 18. Суп не можна 
їсти гарячим. 19. Записку треба передати сьогодні. 20. Взуття слід купувати у цій 
крамниці. 21. Сіль можна вживати обмежено. 22. Все потрібно купити у неділю. 23. 
Квіти мали принести два дні тому. 24. Вони мають прийти сюди. 25. Його не можна 
сюди запрошувати.

Ex. 149. Translate
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1. Мені здається, ці гриби треба викинути. 2. На цього автора посилаються у 
багатьох дослідженнях. 3. Мені не подобається, коли на мене так дивляться. 4. На 
зборах довго сперечалися з приводу його поведінки. 5. Він бачив, що його слухають 
із зацікавленням. 6. Він буває дуже злим, коли з нього глузують. 7. Хто написав цю 
статтю? 8. Чому зараз про неї всюди говорять? 9. Слід все добре обміркувати, перщ 
ніж починати діяти. 10. Коли за ним послали? 11.3 ним вже говорили про нову по
саду. 12. Телеграми було проглянуто ще вранці. 13. Влітку світло вмикають значно 
пізніше, ніж взимку. 14. Я саме дивився на її вікно, коли в кімнаті увімкнули світло.
15. Не хвилюйся, на нього завжди можна покластися. 16. У лікарні за дитиною дуже 
добре доглядали. 17. Заховай гаманець, за все вже заплачено. 18. Ти впевнений, що 
дітей повели на прогулянку. 19. Що йому подарували на ювілей? 20. Зараз багато уваги 
приділяється цій проблемі. 21. Дитина розплакалася, коли прибрали іграшку. 22. На 
нього не звертають ніякої уваги. 23. Кожного ранку секретарка дуже уважно проглядала 
об’яви. 24. Я був здивований, що про такі важливі справи говорили так легковажно. 
25. Останнім часом про нього дуже добре піклуються.

Ех. 153. Translate

1. Її вже дві години шукають. 2. Цей текст писали з четвертої до п ’ятої го
дини. 3. Дитину тут купатимуть. 4. Усі дивляться на цю жінку. 5. Цей роман на
писав відомий письменник. 6. Мене слухали цілу годину. 7. Цю дівчинку лікували 
два місяці. 8. Позаду нас було чути гомін. 9. Аркуш здуло вітром зі столу. 10. На 
цій вулиці збудують багато нових будинків. 11. Про нього розмовляють на всіх 
зборах. 12.Вчителя викликали на збори. 13. Записка написана олівцем. 14. Обід не 
приготують до шостої години. 15. Цю книгу взяли з полиці. 16. Цю сукню продадуть 
за тиждень. 17. Крамницю відчинять за годину. 18. З чого зроблено цей костюм. 19. 
Наше авто не ремонтували вже цілий рік. 20. Шафу пересунуто до кута кімнати. 21. 
Підлогу вимили гарячою водою. 22. На Різдво дітей привозять додому на канікули.
23.Хліб купили у крамниці напроти. 24. Цей ніж шукають цілий день. 25. За лікарем 
послали вже годину тому.

Ex. 152. Translate

Ех.154. Translate

1. Шафу можна поставити праворуч. 2. Дітей повели через ліс. 3. Місто було 
засновано у 1634 році. 4. Посилку принесуть до шостої години. 5. Ручку поклали до 
шухляди. 6. За мною зайдуть о шостій годині. 7. Каблучку зроблено із золота. 8. Буди
нок побудували минулого року. 9. Екскурсію провели занадто швидко. 10. Вона всім 
подобається. 11. Іспити тривають дві години. 12. Стіл можна поставити посередині 
кімнати. 13.Картину повісили напроти дверей. 14. Телеграму відправили учора. 15. 
Ціни на телевізори знизилися. 16. Чашку можна знайти між чайником та плиткою. 17. 
Радіо увімкнули за годину. 18. Його викличуть за кілька хвилин. 19. Сорочку гарно 
випрали. 20. Гроші викрала група злочинців. 21. Крамницю зачинили місяць тому.
22. Помідори продають за рогом вулиці. 23. Атаку відіб’ють. 24. Світло гасять кожного 
дня з сьомої до дев’ятої години. 25. Воду вилили зі склянки.
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*Ex. 155. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

LONDON FACES SLOW DEATH IN THE HIGH SEAS -  2 

by Jonathan Leake (adaptedfrom Sunday Times 16.05.2004)

warnings _______ (1) (base) on predictions that the tidal section of the
(2) (rise) by up to three feet a century. London particularly______ (3)

Samuels’؟
Thames

(4) (build) on is also slowly subsiding. The effect of : 
 (5) (predict) to be considerable. Sixteen feet ؛

(9)

(affect) because the land i t___
oceans expanding as they get warmer
_______ (6) (add) to worldwide sea levels in the next 500 years, and the rise eould

 (8) melt. I t___(7) (accelerate) as the icecap covering Greenland starts____
(think) hold enough water for sea levels (10)( raise)
the process________(10) (predict) to take longer, about :
of B ritain_______ (11) (face) with similar problems to London, including Liverpool,

by up to 23 feet, although 
1,000 years. Many other parts

Norfolk and Cambridgeshire. Maybe they can 
be huge. As levels_______ (13) (rise), there

 (12) (defend), but the price would
also the risk of storms and high tides. A 

study by the Greater London Authority reeently warned that 20 feet embankments along 
the Thames_______ (14) (need) in eentral London. At present London_______ (14) (pro
tect) by the Thames barrier. I t_______ (15) (operate) by the Environment Agency, which

(16) has said it will remain effective only until around 2030 when it
(18) (need) on several(17) (replaee) by something much larger. Similar barriers 

tributaries. However, even these will have a limited life.
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*Ex. 156. Put each word in brackets into an appropriate verb form. Explain 
your choice

LONDON FACES SLOW DEATH IN THE HIGH SEAS -  3 

by Jonathan Leake (adaptedfrom Sunday Times 16.05.2004)

Samuels is technical director at HR Wallingford,
a former government agency that_______ (1) (privatise)
recently, and which_______(2) (specialise) in research
on river and coastal defences. Last week h e_______ (3)
(appoint) by the European commission to head a £6m proj
ect, according to which flood risk across Europe should
_______ (4) (study). His warnings come amid growing
government fear which (5) (believe) to_______
(6) (connect) with global warming. The threat______
(7) (compare) by Tony Blair to that of global terrorism. 
This week a speech by Jack Straw, the foreign secretary,

(8) (give) in Washington warning that climate change is the “single most important 
 (9) faced by the global community”. I t_______ (10) (say) it is “critically im-issue

portant” that American policy should_______ (11) (change) to stop ignoring the problem.
Geoff Jenkins, head of the climate predietion programme,_______ (12) (quote) to _______
(13) (say) that global temperatures______ (14) (raise) by up to 7C° by 2100, because of

 (15) (release) by burning fossil
(16) (be) possible after that. Some scientists are, however more

greenhouse gases, espeeially earbon dioxide, which 
fuels. Further rises
cautious. Professor Mike Hulme, director of the Centre for studying climate change, which
_______(17) (base) at the University of East Anglia, said: it was too risky to predict more than
100 years from now. “ Rises in sea level may_______ (18) (predict), but humanity response
can not_______(19) (predict) now, because society and technology_______ (20) (change)
so fast,” he said. “The issue of whether land or cities_______ (21) (abandon)  (22)
(take) in a world so different from ours that we cannot imagine it.”

Ex. 157. Translate

1. Дівчишсу пригостили смачним обідом. 2. Брату піднесли смачний подарунок.
3. Студентам показали чудову колекцію. 4. Відвідувача пригостили чашкою кави. 
5. Дітям подарували багато іграшок. 6. Мені розповіли вражаючу історію. 7. Учням 
роздали нові зошити. 8. Про цю людину казали багато приємних речей. 9. Мені обі
цяли нові книги. 10. Інженеру запропонували гарний проект. 11. Вчителю переказали 
цікаву новину. 12. Вченим надали нові лабораторії. 13. Дитині дозволяли багато речей.
14. Спеціалістам надано багато вакансій. 15. Її нагодували смачними пирогами. 16. 
Собаку посадили на ланцюг. 17. Багато добрих слів було сказано людям. 18. На жінку 
часто кидали погляди. 19. Кореспондента закидали питаннями. 20. Його перевіряли 
серйозними іспитами. 21. Нам розносять газети по домівках. 22. Йому надали гарну 
кімнату. 23. їм довірили валізи. 24. Йому пробачено уеі помилки. 25. їх примуеили 
згадати все, що сталоея.
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1. Верхівки дерев були вкриті снігом. 2. Тобі можуть дозволити сьогодні по
гуляти. 3. у  кімнаті зараз прибирають. 4. Йому вже чотири рази повторили адресу.
5. Останні 2 роки цим офісом чудово керують. 6. За що йому дякують? 7. Скоріще за 
все, саме мене попросять йому допомогти. 8. На цьому ліжку ніхто не спав. 9. Нікому 
не дозволяється прогулювати заняття. 10. Йому давно розповіли про цю проблему. 11. 
Коли я увійщов до кімнати, то побачив, що її перефарбовували. 12. Склянку розбито 
на дрізки. 13. Опівдні небо вкрили хмари. 14. Черевики вичищено, костюм випрасо- 
вано. 15. Роботу не виконують за один день. 16. Ці книги завжди лежали у коробці.
17. Тут розмовляють англійською мовою. 18.3 мене ніколи так не глузували. 19. Коли 
я там мешкала, за дітьми наглядала старша сестра. 20. Ніхто не звернув уваги на це 
зауваження. 21. Останнім часом про це дуже часто говорять. 22. Він почав говорити, і 
я помітив, що його уважно слухають. 23. Лист слід відправити негайно. 24. Вам дають 
надто великі завдання. 25. Йому вже повідомили про це.

Ех. 159. Translate

1. Копію вже прочитано, а оригінал читають зараз. 2. Рим не за один день збу
довано. 3. У щколі всі знали ващого брата. 4. Я впевнений, їх не запросять на вечірку.
5. Злочин було вчинено кимось іншим. 6. Ну хто так робить?! 7. Йому сказали, що це 
питання не обговорювалося на зборах. 8. Вчора весь день їй розказували, що вона 
повинна буде говорити. 9. Цю статтю обов’язково надрукують. 10. Такий підручник 
важко знайти у крамницях. 11. У дитинстві його завжди вихваляли. 12. Роботу слід було 
почати раніше. 13. Це завдання потрібно виконати до понеділка. 14. Обід готується, 
зачекай. 15. Її не запросили на день народження. 16. їх привезли на вокзал до п’ятої 
години. 17. Ви ніколи не бачили, як готується цей торт. 18. Усі квитки на концерт було 
продано. 19. Йому дякують за чудову роботу. 20. Усю роботу на станції виконував Том. 
21. їй завжди ставлять це запитання. 22. Будинок ремонтували цілий рік, перш ніж 
вони оселилися в ньому. 23 .3 ним не розмовляли, перш ніж відправити його сюди. 24. 
Хлопчика заберуть завтра. 25. Кажуть, що підстави знайшли дуже швидко.

Ех. 160.Translate

1. Вино відкрили за три години до того, як подали на стіл. 2. Дах відремонтують за
втра. 3. Кімната обігрівається за допомогою електрики. 4. Після вчорашньої вечірки залу 
прибирають вже кілька годин. 5. Світло вимкнули, а потім знову увімкнули. 6. Машину не 
можна відремонтувати за три дні. 7. Картина була прорізана ножем. 8. Зараз цей театр 
відновлюється. 9. У новій будівлі склопластикові вікна. 10. У бібліотеці потрібно запро
вадити нову систему. 11. їх зараз допитує поліція. 12. Стіл накрили до твого приходу. 13. 
Не можна кидати велосипед у вестибюлі. 14. Підручник потрібно повернути за тиждень.
15. Пошту принесли ще вранці. 16. Йому вже доповіли, що він виступає перщим. 17. Всі 
постраждалі отримали назад свої речі. 18. На виставці представлено чудові експонати.
19. Про це так нічого й не сказали. 20. Вже давно час їй сказати, аби вона не поводилася, 
як дитина. 21. Він віддав собаку після того, як йому запропонували гроші. 22. Штраф 
потрібно заплатити негайно. 23. Ким було написано цей лист? 24. Порівняй цей одяг з 
тим, який було випрано. 25. Від нього чекали, що він запропонує роботу.

Ex. 158. Translate
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*Ех. 161. Тгапзіаіе

І

1. Паління тут заборонено. 2. Йому подоба
ється, коли його звуть “сер”. 3. Це неможливо було 
зробити. 4. Чому люди в залі глузували з нього? 5. 
Гадають, що його вбили аборигени. 6. Годинник не 
заведено. 7. Усе це буде зруйновано за кілька хвилин.
8. Усі листи було відправлено до від’їзду. 9. Доповідь 
готується вже цілий тиждень. 10. Перщ, ніж повірити 
в це, треба побачити своїми очима. 11. Ці двері слід 
завжди тримати зачиненими. 12. Піди перевір зір. 13. 
Швидкість треба збільщувати поступово. 14. Утікачів 
обов’язково впіймають. 15. Не хвилюйся, його роз
будили ще перш ніж ти подзвонив. 16. Кажуть, що він 

харчувався лише овочами. 17. Вам вже запропонували провести відпустку на острові?
18. Ми саме проходили уздовж берега, коли там ремонтували човен. 19. Машину необ
хідно поставити у гараж. 20. Шлюби укладаються на небесах. 21. Вже доведено, що 
ця теорема неправильна. 22. Цей засіб використовується вже багато років. 23. Як ти 
вважаєщ, хто отримає цю роботу. 24. Чутки розповсюджувалися швидко. 25. Минулого 
року на побудову цієї дороги пішло багато грошей.

п

Ех. 162.ТгапзІаІе

1. їй показали найлегший шлях. 2. Такий одяг не носитимуть. 3. Минулого року 
було опубліковано спеціальний додаток для дітей. 4. Ці ліки не треба приймати що
дня. 5. Що сказано -  те сказано. 6. Вас зацікавила ця ідея? 7. Зараз ця будівля тільки 
споруджується. 8. Сьогодні такі двигуни запускають за допомогою електрики. 9. Цю 
роботу виконують самі студенти. 10. Така подія повинна була бути висвітлена в пре
сі. 11. Дітям до 16 років заборонено. 12. Ці інструкції потрібно пояснити кожному. 
13. Діти не могли цього зробити. 14. Виліт відкладено через несприятливі погодні 
умови. 15. Тобі ніколи не скажуть правди. 16. За дітьми доглядають, не хвилюйся. 17. 
Після цього було опитано людей похилого віку. 18. Записку було передано. 19. Усе 
закінчиться тим, що його просто викинуть з цієї команди. 20. Коли він повернувся, цю 
сцену все ще репетирували. 21. Кажуть, що він шпигун. 22. Обіцяю, його примусять 
працювати. 23. Відомо, що в ніч вчинення злочину вас бачили у місті. 24. Було вирі
шено, що всі повинні залишитися. 25. Це було раніше, ніж було винайдено телефон.

Ех. ІбЗ.ТгапзІаІе

1. Я гадаю, що листи принесуть увечері. 2. Перед основною стравою було 
подано закуску. 3. Зараз встановлюють монітор. 4. Одне заняття було пропуще
не. 5. Кімнату не прибрали. 6. Будинок перефарбували, перш ніж він повернувся. 
7. Мені ніхто ніколи не казав про цю проблему. 8. Йому доставили посилку пізно 
ввечері. 9. Тобі не дозволено робити це самому. 10. Кого зараз питають на іспиті?
11. Де його повинні зустріти? 12.Через кілька днів йому дали відповідь. 13. Меблі 
придбали, перш ніж купили квартиру. 14. Поетами народжуються, а не стають. 15.
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його попередили про це заздалегідь. 16. Будівництво закінчили перед початком 
фестивалю. 17. Мене ще не перевірили. 18. На цьому місці хтось сидів. 19. Навіщо 
дитину залишили саму? 20. Якщо їх запросять, вони підуть. 21. Важливий документ 
уже знайдено. 22. Я думаю, що всі квитки буде розпродано. 23. Екзаменатор був 
задоволений відповіддю. 24. Коли у вашому районі побудують нову лікарню? 25. 
Який фільм було показано іноземній делегації?

Ех. 164.Тгап8ІаІе

1. План роботи ще не було обговорено. 2. Мене щойно про це запитали. 3. Я 
думаю, статтю зараз опублікують. 4. Чому протягом семестру розклад змінювався 
кілька разів? 5. До того часу, як вони прибули, питання було вирішене. 6. Книгу було 
перекладено до кінця минулого року. 7. Дитину було всиновлено. 8. Які матеріали 
повинні бути вивчені до кінця місяця? 9. За останній час у нашому місті було побудо
вано багато нових будинків. 10. Він не був упевнений, що його обманюють. 11. Оперу 
слухали з великою увагою. 12. Переговори було зненацька перервані. 13.Концерти 
проводять тут кожного місяця. 14. Йому було відмовлено у видачі візи. 15. Нарешті 
було вирішено, що варто ризикнути. 16. Над його образом попрацювали. 17. Гроші було 
заховано у невідомому місці. 18. Якщо ви поворухнетеся, вас вкусить пес. 19. Говоріть 
повільно. Вас не розуміють. 20. Йому ніколи не платили. 21. їх побачили, перщ ніж ми 
зарепетували. 22. Я вважаю, що роботу буде виконано до вечора. 23. їй пробачили. 24. 
У катастрофі ніхто не постраждав. 25. Цю кімнату перефарбують наступного тижня.

Ех. 165.Тгап5Іа1е

1. Музику було чути скрізь. 2. Цей будинок побудував мій прадід ще 100 
років тому. 3. Наступного року тут буде побудовано новий готель. 4. Мабуть, мій 
велосипед вкрали. 5. Ця будівля небезпечна, її треба знести. 6. їх не треба було ви
кидати. 7. Футбольний матч було відкладено, перш ніж він приїхав. 8. Я вважаю, 
на це не варто витрачати гроші. 9. Під час демонстрації було заарештовано 20 
осіб. 10. Офіс зачинено, його ремонтують. 11. Ти чув новини? У нього стріляли.
12. Він чув кроки- за ними хтось ішов. 13. З того часу, як я поїхав, будинок уже 
двічі ремонтували. 14. Під час пожежі наша квартира не постраждала. 15. Мені не 
подобається, коли мені кажуть, що робити. 16. Я думаю, що йому повинні запропо
нувати цю роботу. 17. Після того, як ви прочитаєте всі інструкції, машину можна 
вимкнути. 18. Вас сповістять про результати іспитів. 19. Кажуть, що він приїздить.
20. Він відомий своїм суворим характером. 21. Його не зможуть привезти наступного 
тижня. 22. Тут не продають спиртних напоїв. 23. Ти так тяжко працюєш тільки тому, 
що роботу треба зробити до вечора? 24. Її роздратували. 25. Щось слід робити із за
брудненням навколишнього середовища.
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*"Керогіес] Speech. Sequence of Tenses

*Ex. 166.

MODEL: He said: “I have never been here before”.
He said he had never been there before.

1. Roger remarked, “The waiter is in no hurry to serve 
us”. 2. Mary said, “My mother plays the piano very well”.
3.Mum said, “ I have already calculated all the expense”.
4. Bob said, “You should read the instruction first”. 5. Liz said, 
“I don’t like to sweep the floor”. 6. Alan said, “I’m going to 
take a shower”. 7. My colleague said, “The boss wants to see 
you immediately”. 8. The actress said, “I won’t speak to the 
reporters”. 9. She said, “I can’t ride a horse”. 10. Bess said, 
“I haven’t sent the fax yet”. 11. Granny said, “You must take 
several sandwiches with you”. 12. Mr. Jones said, “My son 
never begs for money”. 13. The teacher said, “You needn’t 
do this exercise in writing”. 14. Jerry said, “I’m finishing my 
composition now”. 15. Joan said, “I looked through some fash

ion magazines yesterday”. 16. The traveler said, “You should visit South America”. 17. Our 
relatives said, “We enjoyed the play immensely” 18. Mary said, “I used to take dancing 
lessons at the club”. 19. He said, “I have always been fond of fishing”. 20. My aunt said, 
“Polly was quite ill yesterday”. 21.1 told the nurse, “The doctor examined me a few minutes 
ago”. 22. Pete said, “I seldom dine out”. 23. John said, “I will be very busy tomorrow”. 24. 
Sheila said, “I took the children to the Zoo yesterday”. 25. The speaker said, “The economic 
situation is gradually improving”.

Ex. 167. Translate

1. Ненсі помітила, що Тед ніколи не розуміє жартів. 2. Бетті сказала, що вона 
приглядає за всім, що діється у домі. 3. Хлопчик вигукнув, що автобус наближається.
4. Професор сказав студенту, що той повинен працювати ще більше. 5. Тато сказав, 
що він не розуміє, до чого я хилю. 6. Дідусь сказав, що в нього закінчилися ліки. 
7. Вона сказала, що не вміє готувати суп. 8. Він незадоволено пробуркотів, що чекає 
мене вже півгодини. 9. Хелен сказала, що почне переклад тільки завтра. 10. Донька 
сказала мамі, що на сніданок вона їла варене яйце. 11. Сем сказав, що буде чекати мене 
завтра з 3-ої до 4-ої години. 12. Мама сказала, що завтра я зможу поспати довше. 13. 
Студент сказав викладачеві, що він закінчить курсову роботу до понеділка. 14. Сусід 
сказав, що він бачив, що ми закінчуємо будівництво. 15. Ларрі сказав, що купив це авто 
минулого року. 16. Він сказав, що, на щастя, зараз йому не потрібно прокидатися рано.
17. Вона з гордістю сказала, що її син закінчив школу з відзнакою. 18. Я зізнався, що 
ніколи не був у музеї. 19. Мій дядько сказав, що завжди віддавав перевагу сигарам, а 
не сигаретам. 20. Лінда сказала, що вони товаришують з дитинства. 21. Енн сказала, 
що вона завжди мріяла про таку сукню. 22. Вона прощепотіла мені на вухо, що мені 
потрібно зачесатися. 23. Онук сказав дідусеві, що йому подобається працювати на
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фермі. 24. Вона сказала, що вчора з другої до щостої години працювала у читальному 
залі. 25. Вона пояснила, що нюхає м’ясо, бо воно має дивний запах.

І

■з

*Ex. 168.

MODEL: Не said, “Be back before 9 o’clock”.
He said to be back before 9 o’clock.

1. She begged, “Let me go to the party”. 2. The teacher said, “Open your books at 
page 10”. 3. Mother said, “Hurry up, otherwise we’ll miss the train”. 4. The doctor said, 
“Take this medicine three times a day”. 5. Granny asked, “Turn on the lights, please, it’s dark 
already”. 6. The husband asked, “Give me something to eat. I’m starving”. 7. The manager 
warned, “Be careful when speaking to him”. 8. Mother said, “Don’t go out today, you’re 
coughing”. 9. She advised, “Go to bed early if you want to feel better tomorrow”. 10. Mary 
commanded, “Wipe your feet and then come in”. 11. Mr. Brown said, “Don’t wait for the 
postman, he has fallen ill”. 12. The officer ordered, “Do your bed again”. 13. The secretary 
said, “Leave your application form here”. 14. The detective said, “Don’t lose sight of him even 
for a minute”. 15. The lab assistant said, “Add some more acid into the pipette”. 16. Mother 
said, “Stop crying, let me see уощ scratched knee” . 17. The child begged, “Mummy, buy 
an ice-cream, please”. 18. The teacher said, “Read louder if you want to get a good mark”.
19. The girl asked, “Don’t ask any questions now”. 20. Father said, “Take the dog out for at 
least five minutes”. 21. The receptionist said, “Fill in the form, please”. 22. The doctor said, 
“Give up smoking before it’s too late”. 23 .1 asked the librarian, “Give me something about 
travelling, please”. 24. She said, “It looks like rain, take your umbrella”. 25. We suggest, 
“Let’s arrange a picnic on Saturday”.

Ex. 169. Translate

1. Мій сусід праворуч попросив мене передати йому хліба. 2. Сестра попросила 
мене не відкривати вікно, тому що вона змерзла. 3. Вона благала мене не гніватися на 
неї та про все забути. 4. Генерал наказав офіцерам провести навчання. 5. Брат запро
понував мені помінятися кімнатами. 6. Кондуктор попросив показати квитки. 7. Про
давець попросив сплатити за куплене в касу. 8. Лікар звелів мені прийти на прийом 
наступного дня. 9. Учитель порадив мені більще читати вголос. 10. Мама сказала 
мені купити хліба і молока по дорозі зі щколи. 11. Декан звелів мені негайно зайти до 
нього в кабінет. 12. Саллі попросила мене, щоб я допомогла їй вибрати подарунок для 
мами. 13. Таксист попросив, щоб ми трішки зачекали. 14. Бабуся попросила мене, щоб 
я заварила чай. 15. Тренер сказав спортсмену, щоб той раніше лягав спати. 16. Вона 
попросила мене не хвилюватися і вислухати її дуже уважно. 17. Провідник попросив 
проводжаючих вийти з вагону. 18. Начальник наказав мені здати звіт. 19. Чоловік по
просив, щоб я випрасувала його сорочку. 20. Вчитель запропонував нам організувати 
екскурсію. 21. Я попросила їх не обговорювати рецензію без мене. 22.Поліціянт по
просив свідків детально описати зовніщність злочинця. 23. Я сказала братові, щоб він 
не затримувався допізна. 24. Філіп попросив мене не запізнюватися. 25. Тато порадив 
мені навчитися грати в баскетбол.
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MODEL: He asked, “Are you busy now?”
He asked if/whether I was busy then.

1. Linda asked, “Are you looking forward 
to your trip?” 2. Jerry asked, “Do you feel better 
now?” 3. The dean asked, “Can you remind me 
about it tomorrow?” 4. My friend asked, “Shall 
I go to the post-office at once?” 5. The hostess 
asked, “Would you like some tea?” 6. The passer
by asked, “Is it far from here to the market place?” 
7. Mother asked, “Did you see Jean yesterday?” 8. 
Fred asked, “Have you been working at it long?”
9. Lily asked, “Were you translating the whole 
day yesterday?” 10. Sandy asked, “Do you really 
like semolina?” 11. She asked, “Was it difficult to 

catch up with the others?” 12. He asked, “May I use your phone?” 13. My fiance asked, “Are 
you thinking of your work again?” 14. Mother asked, “Did the vegetables taste good?” 15. 
The salesman asked, “Have you made your choice?” 16. He asked, “Were you discussing 
it all meeting long?” 17. Frieda asked, “Do I want too much?” 18. The judge asked, “Have 
you finished the cross-examination?” 19. Mother asked, “Are you sure you aren’t hungry?”
20. Father asked. “Will you have come back by Saturday?” 21. The speaker asked, “Can 
everybody hear me well?” 22. The waitress asked, “Did you visit our cafe long ago?” 23. He 
asked, “Must they do all these corrections themselves?” 24. Granny asked, “Had they all 
come by your arrival?” 25. She inquired, “Have you brought the magazine?”

1

Ex. 171. Translate

1. Лікар запитав, чи часто в мене болить горло. 2. Перехожий запитав, чи є десь 
поблизу телефон-автомат. 3. Учитель запитав, чи прийдуть його батьки на батьківські 
збори. 4. Мама запитала, чи почистила я овочі. 5. Джон запитав Саллі, чи згодна вона 
з ним одружитися. 6. Директор крамниці запитав продавця, чи добре розпродаються 
книги цього автора. 7. Тато запитав, чи зустрівся я вчора з приятелем. 8. Екзаменатор 
запитав, чи готовий я відповідати. 9. Бабуся поцікавилася, чи купив я усе, що вона 
просила. 10. Я запитала у сестри, чи можна мені увімкнути телевізор. 11. Коли я 
прийщов додому, мама запитала, чи на вулиці потепліщало. 12. Джина поцікавилася, 
чи встиг я здати твір до дзвінка. 13. Дивлячись на його розпатлане волосся, я запитав, 
чи розчісується він хоча б інколи. 14. Секретарка запитала, чи повинна вона підготу
вати папери на підпис. 15. Медсестра увійщла до палати і запитала, чи добре всі себе 
почувають. 16. Банкір поцікавився, чи зросли ціни на землю за останній тиждень. 17. 
Журналістка поцікавилася в археологів, чи давно вони ведуть розкопки цього кургану. 
18. Я запитала у хімчистці, чи буде моє замовлення виконано до завтра. 19. Ми за
питали адвоката, чи має це якесь віднощення до нашої справи. 20. Я дивився на неї і 
думав, чи справді вона така наївна, якою здається. 21. Редактор запитав, чи можна йому 
викреслити зі статті непотрібне. 22. Фанні запитала нас, чи не хотіли б ми зайнятися
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своїми справами і дати їй спокій. 23.Я запитала містера Сміта, чи закінчаться збори 
до шостої години. 24. Саймон поцікавився, чи не про нього я мрію. 25. Кітті запитала, 
чи не зможу я допомогти їй перевезти речі на нову квартиру.

ping to do in summer?” 
: to do in summer.

*Ex. 172.

MODEL: He asked, “What are you 
He asked what I was goin

I. The chairman asked, “How long do you intend to speak?” 2. The girl asked, “Where 
did you buy this wonderful doll?” 3. The friend asked, “How did you manage to make so 
much money in such a short time?” 4. He asked, “Why are you so anxious about his de
parture?” 5. My brother asked, “What else can you see through the window?” 6. Margaret 
asked, “Who knows what it means?” 7. The student asked the scientist, “How long have 
you been watching these birds?” 8. The policeman asked, “When did your driving licence 
expire?” 9. Mary asked Nancy, “Why are you wearing this funny dress today?” 10. The 
hostess asked, “Why won’t you taste this meat pie?” 11. Jerry asked, “How much did Harry 
pay for his new car?” 12. Ann asked, “Where can 1 get any information on this subject?”
13. The customer asked, “Why is this computer twice as expensive as that one?” 14. Mrs. 
Fox asked, “How did you like his latest novel?” 15. One of the guests asked, “Where were 
these photos taken?” 16. She asked, “Why did he change so much? Has he been working 
too much lately?” 17. Mother asked her daughter, “Where did you leam it all from?” 18. 
Father asked angrily, “How could you fail your finals?” 19. Susan scolded her little sister, 
“Why didn’t you take the dog out?” 20. He asked, “When are you going to see your family 
in the country?” 21. Lucy asked, “Where is he again? Has he gone on business again?” 22. 
My roommate asked, “Why have you been sitting over your textbook for so long?” 23. She 
asked, “Where were you yesterday? I kept calling you the whole day, but nobody answered”.
24. He asked, “Why is Sam still working day and night? Hasn’t he passed his exams yet?”
25. My aunt asked, “How did you spend your last weekend?”

Ex. 173. Translate

1. Мати запитала сина, чому він досі вдома, якщо уроки почалися вже 15 хвилин 
тому. 2. Я запитала її, чим вона зараз займається. 3. Я запитала Кейт, хто той юнак, що 
стоїть біля вікна. 4. Оглядач запитав у гостя програми, чому в країні зростає безробіття.
5. Кожного разу, коли я приходив до них додому, стара місіс Сімпсон запитувала у 
мене, звідки я родом. 6. Вона запитала, як я дивлюсь на яєчню з шинкою на вечерю. 
7. Вона запитала мене, якою електричкою я їжджу додому. 8. Я не хотіла, щоб мене 
розпитували, чому я пішла з вечірки. 9. Він поцікавився, чому ми так довго робимо ре
монт. 10. Щойно увійшовши до хати, вона запитала, коли приходив сантехнік. 11. Мене 
запитали, відколи я стала такою нервовою. 12. В анкетах завжди запитувалось, який 
навчальний заклад ви закінчили. 13. Уранці всі сусіди запитували один одного, чий 
собака всю ніч гавкав під вікнами. 14. Вона поцікавилася, скільки часу я витрачаю на 
дорогу. 15. Її годинник зупинився і тому вона постійно питала, котра година. 16. Вона 
не могла зрозуміти, чому ставлення до неї так змінилося. 17. Він запитав, навіщо я
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цілий день сиджу над кросвордом. 18.Я запитала у нього, де він так добре навчився 
говорити англійською мовою. 19. Коли б я її не зустріла, вона завжди в першу чергу 
питала, як я себе почуваю. 20. Мене запитали, чому я кинула займатися спортом. 
21. Хлопчаки запитали у письменника, звідки він знає так багато про індіанців. 22. 
Вона здивувалася, що я не слухаю останні новини. 23. Вона запитала у швейцара, де 
їй зупинити машину. 24. Я запитав у дружини, як їй вдалося дістати квитки на цей 
спектакль. 25. Мене запитали, коли ми почнемо експеримент.

Ех. 174. Translate

1. Я запитала, чи справді вся їхня родина щонеділі ходить до церкви. 2. Вона роз
дратовано запитала, невже я не чую, що в двері дзвонять. 3. Я знаю, чому він не хоче 
розповідати мені всієї правди. 4. Він поцікавився, де ми зазвичай граємо у волейбол. 5. 
Вона наказала нам зайнятися обідом, а сама кудись пішла. 6. Вона запитала, як довго 
я вже шукаю роботу. 7. Я боялася запитати, як пройшла операція. 8. Вона запитала, як 
я дістаюся до роботи, коли запізнююсь. 9. Офіцер наказав солдатам підготуватися до 
зустрічі командира полку. 10. Студенти сказали, що останнім часом у них змінилося 
три викладача англійської мови. 11. Він сказав, що дуже втомився, тому що останнім 
часом працював у нічну зміну. 12. Я дуже розлютилася на нього і сказала, щоб він йшов 
і більше ніколи не повертався. 13. Мама запитала мене, чому я повернулася так пізно, 
якшо уроки закінчилися раніше, ніж зазвичай. 14. Вона сказала, що стала забувати імена 
людей, яких колись знала. 15. Вона запитала мене, чи не приготую я сьогодні вечерю, 
тому що вона смертельно втомилася. 16. Він поцікавився, яким видом транспорту я за
звичай користуюся. 17. Чарлі запитав, де я зараз працюю. 18. Вона довго розповідала 
нам в усіх деталях, яку аварію вона бачила на перехресті. 19. Вона зробила вигляд, що 
вперше його бачить, і не стала з ним розмовляти. 20. У приймальні мені сказали поче
кати, тому що лікар саме оглядає пацієнта. 21. Мені завжди хотілося знати, скільки часу 
вона зазвичай витрачає на свою зачіску. 22. Вона запитала, хто може позичити їй трохи 
грошей до завтра. 23. Вона запитала, чому я завжди позіхаю. 24. Коли містер Хадсон 
запитав, де покоївка, йому пояснили, що вона розкладає чисту білизну. 25. Вона завжди 
розпитувала про все, що трапилося зі мною за день.

Ех. 175. Translate

1. Джун запитала, що мені подарували на день народження. 2. Він запитав, коли 
можна зателефонувати, щоб нікого не розбудити. 3. Коли вона прокинулася, то запи
тала, скільки вже йде дощ. 4. Він попросив мене принести йому щось почитати. 5. Я 
із заздрістю запитала, як їй вдалося так сильно схуднути. 6. Коли вона запитала, коли 
я від’їжджаю, я не знала, що відповісти. 7. Вчитель пояснив, що існує кілька винятків 
із цього правила. 8. Мене запитали, де я раніше працював. 9. Вона сказала, що їй все 
одно, що про неї думають інші. 10. Вона сказала, що останнім часом не працює, бо 
змушена доглядати хворого батька. 11. Вона вигукнула, що сита донесхочу, і більше 
не братиме участь у наших проектах. 12. У статті було сказано, що ця юна оперна 
співачка вже виступала на найбільших сценах світу. 13. Вона поквапила, аби я скоріше 
закінчувала вечерю. 14. Я запитала, де вона навчилася так чудово готувати. 15. Вона 
вигукнула, що сонце знов з ’являється з-за хмар. 16. Вона не хотіла зізнаватися, що
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зустрічається з Тоні вже два тижні. 17. Критик сказав, що прем’єра спектаклю стане 
для усіх театралів справжнім подарунком. 18. Я сподівалася, що про це ніхто не дізна
ється. 19. Я мала сумнів, що ми говоримо про одну й ту саму людину. 20. Коментатор 
сказав, що ніхто не очікував такого рахунку у матчі. 21. Коли я зателефонувала, мені 
сказали, що він уже три місяці у Німеччині. 22. Продавець сказала, що ковбаса дуже 
свіжа, вони отримали її тільки вранці. 23. Мене повідомили, що два дні тому статтю 
було прийнято до друку. 24. Вона заявила, що йде з фірми і відкриє власну справу. 25. 
Вона зауважила, що давно не отримувала вістей від сина.

*Ex. 176. Report the article below. Use the reporting words in Past Simple. 
The beginning has already been done for you

In his article Jonathan Leake stated that the planets may control human future after 
all. According to the author, a renowned astronomer claimed that astrology could have some 
basis in fact. Jonathan Leake reminded that astrology had been long dismissed as little 
better than fortune telling, and had been attacked...

TOP SCIENTISTS GIVE BACKING TO ASTROLOGY 

by Jonathan Leake (adaptedfrom Sunday Times 16.05.2004)

The planets may control your future after all. A renowned astronomer has broken with 
scientific orthodoxy to claim that astrology could have some basis in fact. Long dismissed 
as little better than fortune telling, astrology has been attacked as a pseudoscience by the 
Royal Astronomical Society. But one of its members. Dr Percy Seymour, has reopened the 
debate with a provocative book claiming movements of the sun, stars and planets can influ
ence the brains of unborn children in measurable ways.

Seymour is a former principal lecturer in astronomy and astrophysics at Plymouth 
University who has been a researcher at the Royal Observatory in Greenwich. While stress
ing he has no time for star sign horoscopes, he does believe human brain development may 
be affected by the Earth’s magnetic field, especially during growth in the womb.
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In his book The Scientific Proof o f  Astrology, he suggests that the Earth’s magnetic 
field is affected by interactions with those of the sun and the moon. Other planets such as 
Jupiter, Mars and Venus also play a part because their magnetic fields affect solar magnetism.

Seymour said: “It means the whole solar system is playing a symphony on the 
Earth’s magnetic field. We are all genetically tuned to receive a different set of melodies 
from this symphony.”

His claims will infuriate other astronomers. They have suffered the humiliation of 
seeing astrology rising in popularity with top astrologers’ earnings rising beyond those of 
even the most famous of researchers. Until now they have at least had the comfort of being 
able to dismiss any suggestion of scientific support for the idea that people’s lives and per
sonalities are influenced by the planets. Among the most direct opponents of astrology are 
Sir Martin Rees, the astronomer royal, and Professor Stephen Hawking. Rees has described 
astrology as “absurd”, adding: “There is no place for astrology in our scientific view of the 
world; moreover its predictive claims cannot stand any critical scrutiny.”

*Ex. 177. Continue reporting the article in the same way as in Ex. 176

STAR MOVEMENTS ‘CAN INFLUENCE US’ 

by Jonathan Leake (adaptedfrom Sunday Times 16.05.2004

Seth Shostak, a leading American astronomer, was 
also sarcastic, describing Seymour’s theory as “nonsensi
cal”. He pointed out that even though large planets like Ju
piter had magnetic and gravitational fields far greater than 
the Earth’s, they were massively weakened by distance. 
“Jupiter’s magnetic field is about a trillion times weaker 
than the Earth’s,” he said. “You would experience a far 
stronger field from your lights and washing machine.” 
Shostak works for the Seti Institute in California, which 
is building a powerful radio telescope to seek alien life. 
“By 2025 we will have surveyed a million stars and I 
believe we will have found intelligent aliens,” he added.

Hawking, professor of mathematics at Cambridge 
University, has said that astrology became impossible as 
soon as early scientists found that the Earth was not the 

centre of the universe, an idea on which astrology was founded.
However, Seymour’s theories won qualified support from an unexpected source. 

Richard Dawkins, professor for the public understanding of science at Oxford University, 
who once suggested that astrologers be prosecuted under the trades descriptions act, said that 
although he had not read the book, Seymour’s ideas sounded interesting. Astrologers were 
delighted by Seymour’s claims. Russell Grant, the astrologer, said: “At last someone is not 
just saying: ‘It’s a load of poppycock’. If the moon is connected with the ebb and flow of 
the tides, and humans are 70% water, then why can’t the moon be affecting us? So we have 
good moods or bad moods depending upon the position of the moon?”
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Others seem to agree although few will discuss it openly. Several years ago it emerged 
that the European Bank for Reconstruction and Development was using astrology to help 
manage its £5 billion investment portfolio -  programming computers with crucial dates such 
as lunar eclipses and planetary conjunctions.

This year’s Sunday Times Rich List included an analysis of the star signs of Britain’s 
1000 richest people -  finding significant differences with 110 bom under Gemini but only 
73 under Pisces.

Among the powerful who have admitted consulting astrologers to make decisions are 
Ronald and Nancy Reagan, who allowed the astrologer Joan Quigley to dictate the presidential 
agenda, including the take-off times for Air Force One. Reagan’s chief of staff reportedly had 
a colour-coded calendar around which he was expected to organise the President’s schedule: 
green for “good” days and red for “bad”. Even Margaret Thatcher once told MPs: “I was 
bom under the sign of Libra, it follows that I am well-balanced.”

Ex. 178. Translate

1. Вона звеліла запалити свічку, поки не з’явиться світло. 2. Він погрожував мені, 
що буде повторювати своє запитання, поки я на нього не відповім. 3. Вона сказала, що 
нікуди не піде, поки ми не повернемося. 4. Я попередила його, що його оштрафують, 
якщо він не зупиниться перед світлофором. 5. Він пригрозив, що не буде зі мною 
розмовляти, якщо я буду до нього прискіпуватися. 6. Вона зауважила, що нікуди не 
піде, поки не дізнається про останні новини. 7. Мати сказала, що з ним ніхто не буде 
дружити, якщо він постійно буде скаржитися. 8. Вона сказала, що буде у відчаї, якщо 
поїзд знову запізниться. 9. Дівчинка сказала, що лікуватиме тварин, коли виросте.
10. Мама пригрозила, що ми не підемо до цирку, якщо будемо й далі так поводитися.
11. Хірург сказав родичам хворого, що операція почнеться, щойно будуть готові всі 
інструменти. 12. Вона сказала, що не піде до крамниці, якщо почнеться дощ. 13. Вона 
сказала, що обов’язково подякує Сему, якщо зустріне його. 14. Режисер сказав, що 
поки актори гримуються, робітники встановлять декорації. 15. Вчитель пообіцяв, що 
ми поїдемо на екскурсію, якщо дозволить директор щколи. 16. Адвокат порадив сво
єму клієнтові, щоб той не нервувався, коли буде відповідати на запитання. 17. Вона 
сказала, що не витримає, якщо він знов почне розповідати свої дурні анекдоти. 18. 
Тато пообіцяв, що ми обов’язково покатаємося на поні, коли підемо до зоопарку. 19. 
Мама сказала, що покличе мене додому, коли обід буде готовий. 20. Я попередив його, 
що фотографії не вийдуть, якщо він засвітить плівку. 21. Він із гіркотою сказав, що 
буде щасливий виконувати будь-яку роботу, якщо знайде хоч якусь. 22. Бабуся пообі
цяла, що подарує мені брошку, коли я буду виходити заміж. 23. Нам сказали, що ми 
отримаємо піцу за 10 хвилин після того, як замовимо її. 24. Вона прошепотіла мені, що 
привид з ’явиться, коли годинник проб’є північ. 25. Вона мріяла, що гордо відмовить 
йому, якщо він запросить її танцювати.

Ех. 179. Translate

1. Вона сказала, що її залишили на другий рік, бо вона не справлялася з програмою.
3. Вона не знала дороги і запитала у перехожого, як пройти до пошти. 4. Він сказав, що 
раніше відпочивав на балконі. 5. Вона запропонувала нам замовити квитки заздалегідь.
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6. Вона сказала, що всі були дуже уважні до неї і навіть запропонували показати місто.
7. Він сказав, що йому зовсім не було чути екскурсовода, коли той розповідав про Тра- 
фальгарську площу. 8. Студенти сказали, що лекція почалася рівно о третій годині. 9. 
Голова повідомив, що слово надається знаменитому доктору Стівенсу. 10. Мені розпо
відали, що він дуже нервувався під час доповіді. 11. Я не могла повірити в те, що вона 
відповідала на запитання після доповіді протягом двох годин. 12. Вона сказала, що під 
час доповіді багато слухачів робили нотатки. 13. У газеті повідомлялося, що під час 
доповіді він посилається на результати добре відомого експерименту. 14. Коли в мене 
піднялася температура, мама сказала, що треба викликати лікаря. 15. Поки ми чекали 
лікаря, мама запропонувала мені випити ліки. 16. Мама сказала, що буде розмовляти зі 
мною, щоб я не заснув до приходу лікаря. 17. Лікар сказав, що у нього багато викликів 
і що він дуже поспіщає. 18. Мама попросила лікаря, щоб той виписав мені рецепт. 19. 
Лікар сказав мені, що я повинен пити ліки тричі на день перед прийманням їжі. 20. Я 
пообіцяв, що не буду виходити на вулицю цілий тиждень. 21. Лікар сказав, що цими 
днями зайде до нас ще раз. 22. Бабуся сказала, що буде доглядати за мною, коли мама 
буде на роботі. 23. Коли температура впала, дитина сказала, що хоче їсти. 24. У статті 
він написав, що дуже задоволений результатами експерименту. 25. Він також згадав, 
що працює над цією проблемою ще з інституту.

*Ех.180. Translate
1. Вона каже, що ходить до театру майже кож

ного тижня, тому що дуже полюбляє балет. 2. Вони 
поскаржилися мені, що не можуть вибрати, до якого 
театру піти, бо у кожного власна думка З. Вона запита
ла, коли я останній раз була в театрі. 4. Я відповіла, що 
не була в театрі цілу вічність, бо останнім часом дуже 
заклопотана. 5. Вона запропонувала мені піти до театру 
разом. 6. Я сказала, що зателефоную їй за тиждень. 7. 
Вона сказала, що до того часу купить квитки, якщо 
знайде час. 8. Діти сказали, що чудово провели час у 
таборі. 9. Мама сказала, що мені слід піти до крамниці.
10. Він поскаржився, що спить так міцно, що не чує 

будильника. 11. Вона сказала, що влітку поще до Лондона, якщо в неї все вийде так, 
як вона задумала. 12. Вона запитала в мене, чому я виріщила вступити до медичного 
інституту. 13. Мене запитали, де мені вдалося купити останній роман цієї письменниці.
14. Вона сказала, що бачила, як він подивився на годинника і вийшов. 15. Вона сказала, 
що не збирається вислуховувати образи на свою адресу. 16. Вона сказала, що якщо ми 
викличемо щвидку допомогу, вона не відчинить двері. 17. Діти сказали, що увімкнуть 
телевізор після того, як закінчать уроки. 18. Директор запитав у секретарки, чи готові 
документи на підпис. 19. Вона сказала, що взяла таксі, аби не запізнитися на іспит. 20. 
Було виріщено, що документи буде підписано тітьки тоді, коли ми обговоримо всі деталі.
21. Я сказала, що не знаю, коли виник Оксфорд. 22. Він сказав, що дуже втомився, і по
просив не турбувати його. 23. Газети писали, що в країні відчувається нестача освічених 
людей. 24. Вона сказала, що працює вчителем уже більще двадцяти років. 25. Коли я 
запитала у неї, що вона робить в моїй кімнаті, вона нічого не відповіла.
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1. Дженні сказала, що завжди відчуває себе у нас як у себе вдома. 2. Він сказав, 
що привіз з подорожі багато фотографій. 3. Він пообіцяв, що розкаже все за пару днів.
4. Вона розповіла, як вода ринула всередину велетенського корабля, коли він зіткнувся 
з айсбергом. 5. Капітан сказав, що коли він отримав сигнал біди, він одразу ж вирушив 
до місця катастрофи. 6. Він сказав, що не поїде за місто, бо прогноз погоди невтішний■ 
7. По радіо повідомили, що суха спекотна погода стала причиною виникнення лісових 
пожеж. 8. Вона сказала, що в неї завжди покращується настрій, коли яскраво світить 
сонце. 9. Він запитав, що я скажу вчителю. 10. Я запитав, чому вона така бліда. 11. Вона 
відповіла, що кепсько почувається і з нетерпінням чекає, коли прийдуть канікули. 12. 
Я не мала рації, коли вважала, що всім набридла його поведінка. 13. Вона сказала, що 
коли отримає зарплатню, перщ за все купить пилосос. 14. Вона сказала, що їхнє життя 
проходить у постійних сварках та примиреннях. 15. Вона скаржиться, що не може купити 
собі нові меблі, тому що ще не вирішила, в якому магазині їх краще купувати. 16. Я 
запитала її, чому вона боїться їздити в ліфті. 17. Він помітив, що вітер посилюється, а 
це означає, що прогноз погоди знову виявився хибним. 18. У приймальні нам сказали, 
що розгляд нашої заяви забере кілька днів. 19. Вона була здивована, що у трамваї багато 
вільних місць. 20. Джуді сказала, що намагається не дивитися на себе у дзеркало. 21. 
Він поскаржився, що коли сонце почало схилятися до горизонту, з’явилися комарі. 22. 
Вчитель сказав мені, що я розмовляю англійською мовою досить щвидко, але з вели
кою кількістю помилок. 23. Я знав, що раніще вона була дуже уразлива. 24. По радіо 
передали попередження, що на вулиці дуже слизько і багато людей отримали травми.
25. Я запитав в учнів, за що вони люблять свою вчительку.

Ех. 182.Translate

1. Вона сказала, що зовсім випадково зіткнулася з ним вчора на базарі. 2. Мати 
сказала, що попри всі її умовляння, Ненсі вирішила не надягати нове пальто. 3. Учи
тель сказав, що спочатку треба вивчити абетку, а потім ؛/же вчитися читати. 4. Учитель 
похвалив мене за те, що я добре вивчив урок. 5. Усі присутні казали їй, яка в неї гарна 
сукня, і вона відчувала себе втішеною. 6. Він пробурмотів, що вона завжди втручається 
до його справ і дає нікому не потрібні поради. 7. Він сказав, що обов’язково звернеться 
за допомогою, якщо вона йому знадобиться. 8. Він сказав, що йому відразу сподобалася 
моя пропозиція, він просто не виказав цього. 9. Вона запитала у чоловіка, чому він 
накричав на дітей через такі дрібниці. 10. Вона сказала, що намагалася перехопити 
листа, але у неї нічого не вийшло. 11. У рапорті повідомлялося, що пішохід  перехо
див дорогу у недозволеному місці, і його збила мащина. 12. Вона поскаржилася, що 
з ним зовсім неможливо розмовляти, хоча він і справляє враження серйозної людини. 
13. Вона сказала, що була гірко розчарована, коли зрозуміла, що не пройпша за кон
курсом. 14. Жінка сказала, що грабіжник погрожував їй ножем. 15. Вона додала, що 
вона не розгубилася і жбурнула йому в обличчя жменю піску. 16. Учений сказав, що 
почав експеримент через просту зацікавленість і не розраховував отримати такі цікаві 
результати. 17. Свекруха розповідала сусідам, що її невістка страшенно лінива, і її 
раковина на кухні завжди наповнена брудним посудом. 18. Медсестра сказала лікарю.

Ex. 181. Translate
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що хворий перестав стогнати; очевидно, ліки зняли біль. 19. Вона сказала, що ледве не 
вмерла від страху, коли побачила кощеня на поручнях. 20. Він сказав, що дуже вдячний 
усім, хто прийщов привітати його з ювілеєм. 21. У неї запитали, як часто в неї буває 
безсоння. 22. Журі оголосило, що результати будуть повідомлені відразу ж після за
кінчення конкурсного концерту. 23. Вона сказала, що завжди любила морозиво. 24. Він 
наполягав, аби робота була виконана у встановлений термін. 25. Вона прошепотіла, 
що їй потрібно терміново піти.

Ех. 183. Translate

1. Метью сказав, що не буде нікому мститися, хоча й відчуває себе дуже обра
женим. 2. Вона сказала, що буде дуже вдячна, якщо я не буду запитувати її про те, що 
трапилося. З. Лінда сказала, що коли вона зустріла Джона, він був блідий. 4. Він сказав, 
що його життя наближається до кінця, але це його не лякає. 5. Він сказав, що знає на
певно, що йому подарують. 6. Він пообіцяв, що заїде за мною, щойно звільниться. 7. У 
листі вона писала мені, що дуже страждає, бо багато людей відвернулися від неї. 8. Я 
знав, що вона буде ставити запитання, поки не взнає все, що треба. 9. Коли я запитав 
її, чому вона запізнилася, вона нічого мені не відповіла. 10. Вона порадила триматися 
за поруччя, бо на сходах темно та слизько. 11. Вона сказала, що коли її син пішов у 
перший клас, був теплий вересневий ранок. 12. Потім вона додала, що діти приходили 
ошатні та з великими букетами квітів. 13. Вона сказала, що скоро засне, якщо не вип’є 
кави. 14. Я знав, що вона вміє робити вигляд, що їй цікаво те, про що їй розповідаєщ.
15. Я зізнався, що ця пропозиція була для мене зовсім неочікуваною. 16. Коли прийшов 
лікар, він попросив родичів вийти з кімнати хворого. 17. Вона зізналася, що не завжди 
була щира зі мною. 18. Вона сказала, що їй хотілося б вірити мені, але вона не може. 19. 
Я запитала, що змусило його залишити університет. 20. Він відповів, що вимушений 
сам заробляти гроші, щоб утримувати родину. 21. Я сподівалася, що зможу забути його 
брутальні слова. 22. Він сказав, що вони не встигли навіть обмінятися й парою слів. 23. 
На іспиті у нього запитали, звідки він так багато знає про американську систему освіти.
24. Він запропонував обмінятися значками. 25. Він сказав, що раніше жив на півночі.

*Ex. 184. Translate

1. Діти розповіли, що довго стояли біля клітки з 
мавпами. 2. Вона сказала, що довго гортала книгу, поки не 
знайщла потрібний розділ. 3. За його описом я дізналася, 
що за залізницею було поле, яке простягалося до самого 
горизонту. 4. У мене було таке відчуття, що ми ставимося 
по-різному до цієї людини. 5. Вона сказала, що вирішила 
записати його адресу, щоб не забути її. 6. Він сказав, що не 
знає, що відповідати, коли його запитують про дитинство.
7. Вона сказала, що спочатку вони лежали на сонці, а потім 
заховалися у затінок. 8. Його запитали, коли настала суха 
погода. 9. Він пообіцяв, що буде трусити дерево, поки всі 
яблука не впадуть на землю. 10. Я знав, що він заїкається.
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тільки коли нервує. 11. Учитель сказав, що завтра знову викличе мене. 12. Професор 
похвалив за те, що всі висновки були добре обґрунтовані. 13. Він тремтів від холоду і 
попросив розпалити комин. 14. Він сказав, що коли був молодшим, то ходив рибалити 
значно частіше. 15. Завдання було важким, тому нас попросили працювати без пере
рви та вихідних. 16. Вона сказала, що їй рідко доводиться друкувати папери самій, 
тому що в неї є секретарка. 17. Він зізнався, що так хвилювався під час іспиту, що 
забув усі дати та прізвища. 18. Вона так вмовляла мене, не робити ризикований крок, 
що я здалася. 19. Автомеханік сказав, що він ремонтував нащу машину, поки зовсім 
не стемніло. 20. Ми помітили, що з наближенням вечора температура почала падати.
21. Учитель музики сказав, що буде приходити двічі на тиждень. 22. Діти сказали, що 
професор часто буває зарозумілий із ними, тому вони полюбляють жартувати над ним.
23. Вона сказала, що прала блузку, поки пляма не зникла 24. Вона розповіла лікарю, 
що собака укусив її за палець, коли вона годувала його.

Ех. 185. Translate

1. Ми запитали в нього, як він провів учорашній день. 2. Адвокат запитав свого 
клієнта, коли і де саме його заарештували. 3. Брат пригрозив, що розповість про все 
мамі. 4. Вона попросила мене сховати листа, тому що в ньому міститься особиста ін
формація. 5. Вона зізналася, що це вона розбила горщик із кактусом. 6. Вона сказала, 
що завжди поливає квіти вранці. 7. Я запитала в нього, скільки років він працює в цій 
фірмі. 8. Він сказав, що одружився після того, як закінчив інститут. 9. Вона сказала, 
що під час іспитів буде жити в сестри. 10. Мені було цікаво, як він пояснить свою дво
тижневу відсутність. 11. Вона зізналася, що дуже втомилася, коли доглядала за хворою 
сестрою. 12. Детектив наказав помічникам всюди стежити за підозрюваним. 13. Сусідка 
сказала, щоб ми не галасували під вікном. 14. Хлопчик плакав, тому що розірвав сороч
ку. 15. Він сказав, що не буде відповідати на запитання, якщо ми будемо розмовляти з 
ним таким тоном. 16. Мама сказала, що негарно звалювати свою провину на інших. 17. 
Він зізнався, що востаннє бачив батьків три роки тому. 18. Вона пообіцяла, що більще 
не буде метушитися. 19. Він сказав, що не помітив цю помилку. 20. Вона сказала, що 
висловить свою думку, коли дочитає твір до кінця. 21. Вони сказали, що зупинилися в 
готелі. 22. Тітка запитала, як ми доїхали. 23. Вона сказала, що не знає, як привернути 
увагу до того, про що говорить. 24. Вона не відпускала дітей до лісу, бо знала, що вони 
можуть заблукати. 25. Він запитав мене, як мені вдається так багато встигати.

Ех. 186. Translate

1. Це не дуже зручний час. О восьмій я вигулюю собаку. 2. На вихідні Том завжди 
від’їжджає відвідати сім’ю. 3. Вони летять над Атлантикою, коли раптом відмовляє 
автопілот. 4. Зараз він насолоджується відпочинком на Канарах. 5. Він слухає плеєр 
у навушниках і не чує ваших зауважень. 6. Гадаю, що зараз Том оглядає місто, але 
незабаром повернеться. 7. Він працює. Він завжди працює вночі. Якщо він і далі буде 
так працювати, він скоро потрапить до лікарні. 8. Водопровідник тут. Він ліквідовує 
течу з крана. Він працює вже півгодини. 9. У неділю вся сім’я ходить до церкви, чи не 
так? 10. Коли відкриваєш двері, світло вмикається. Ніколи не бачила нічого подібного.
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11. Коли завіса піднімається, Джуді пише щось за столом. 1^. я просто не розумію 
цих людей із сусідньої квартири. Коли до них не прийдещ, вони завжди дивляться 
телевізор. 13. Ти що, не нуєщ? у  двері дзвонить. 14. Тихіше, я ^умаю, ти заважаєш 
йому. Він думає. 15. Як справи у ?и^арда? Він багато хворів останнім насом, але зараз 
одужує. 16. Джона немає. Він працює в Португалії вже півроку. 17. я  родом із Брісто- 
ля, а мої батьки й зараз живуть там. 18. Зазвинай я ї'жджу на роботу автомобілем, але 
цього тижня я користуюся автобусом. 19. Ми завжди граємо у волейбол по вівторках 
цісля роботи, але цього місяця спортивна зала закрита у вівторок, тому ми граємо по 
середах. ^ ٥. Я просто божеволію через цю гучну музику. ^1. Ти слухаєш новини? -  
Ві, я вечеряю. Будь-які новини псують мені апетит. 22. Мені здається, я занедужую. 
Я страждаю від застуд кожної зими. 23. І^ей гамір просто нестерпний. Якщо ви не 
зробите тихіще магнітофон, я викличу поліцію. 24. Ви впізцаєте чоловіка, з яким ро^- 
мовляє Кейт? 25. Я вірю, що ви кажете правду.

Ех. 187. Translate

1. Коли минулого року вони полювали на ка
чок, увесь час йшов дощ і було страшенно холод
но. 2. Увесь день вчора я намагався додзвонитися 
до нього, але даремно. 3. Коли корабель пішов на 
дно, на поверхні води утворилася величезна ви
рва. 4. Він вивчав юриспруденцію в Англії, але 
працювати поїхав до Африки. 5. Ніхто не запере
чував проти того, щоб відсвяткувати перемогу 
разом. 6. Коли вона була на дієті, вона зовсім не 
їла хліба. 7. Коли він запропонував підкинути нас, 
ми були дуже здивовані, але погодилися. 8. Вона 
тихо підкралася до дверей і заглянула у замкову 
щілину, але нічого не побачила, бо там був ключ.

9. Її батько помер, мама знову вийщла заміж, і вони переїхали на південь. 10. Вона 
сиділа біля каміну і час від часу ворущила вугілля кочергою. 11. Коли вона мила 
вікна, то послизнулася і ледве не випала з другого поверху. 12. Коли критик писав 
рецензію на нову п ’єсу популярного автора, він вказав на слабку режисерську робо
ту. 13. Його ліки творили дива, і до нього їхали люди з усієї країни. 14. Комплімент 
був такий несподіваний, що вона розгубилася і не знала, що відповісти. 15. Він 
мав звичку заходити, не постукавщи, і це мене дратувало. 16. Коли вона виходила 
з автобуса, автобус рушив і вона впала. 17. Поки я готувала яєчню, чайник закипів.
18. Коли він обіймав свою маленьку доньку, його очі світилися від щастя. 19. Вона 
видужувала повільно, але її життю вже нічого не загрожувало. 20. На незнайомці 
була вуаль, яка повністю приховувала її обличчя. 21. Коли вона вбігла до кімнати, 
її волосся було скуйовджене. 22. Навіть його дотепність не допомагала, і вечір був 
нудним. 23. Обставини завадили їм втілити свої плани в життя. 24. Із наближенням 
до центру міста вулиця ставала все багатолюднішою. 25. Учитель відкрив двері в 
клас, і сміх відразу вщух.
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Ex. 188. Translate
1. Спочатку автор познайомив читачів з головними героями, а потім торкнувся 

проблем, що ставляться в романі. 2. Навіть коли сам став батьком, він не припиняв 
вірити в казки. 3. Вона говорила пошепки, а на обличчі був таємничий вираз. 4. Щодо 
цього порожнього будинку ходили різні чутки, і діти боялися навіть наближатися до 
нього. 5. Коли вона побачила, що все у повному порядку, то посміхнулася і зачинила 
за собою двері. 6. Він дістав мобільний телефон, переконався, що він працює і знову 
поклав його до кишені. 7. Він так грюкнув дверима, що картина зірвалася зі стіни.
8. Коли я зайщов, вони продовжували сперечатися, не звертаючи на мене жодної уваги.
9. Коли я дала дитині цукерку, вона посміхнулася і простягла руку. 10. Він хотів роз
ширити власний словник, тому дуже багато читав. 11. Коли суд ؛схвалював рішення, 
публіка не розходилася. 12. Під час іспиту багато студентів користувалися шпаргал
ками, але викладач не помічав цього. 13. Я вийшов у двір. Дівчата стрибали через 
скакалку, хлопчики щось будували в пісочниці. 14. Коли ми клеїли шпалери, я мазала 
їх клеєм. 15. Зазвичай він з’являвся раптово, коли ніхто не чекав. 16. Коли я поклав 
згорток на ваги, стрілка стрибнула і довго не зупинялася. 17. Коли заграла музика, він 
відразу ж підійшов до неї і запросив на танець. 18. Ми відкрили вікно, і зразу ж подув 
вітерець. 19. Йому нема чого боятися, тому що він діяв відповідно до закону. 20. Вона 
критикувала мою пропозицію, а я не знала, як заперечити їй. 21. Коли ми розглядали 
старовинний рукопис, до нас підійшов працівник музею. 22. Із наближенням грози 
ставало нестерпно задушливо. 23. Я дуже довго вчила цей вірш, тому що він був до
вгий і не зовсім зрозумілий. 24. Коли вона читала Біблію, вона ставала спокійнішою 
і лагіднішою. 25. Коли я хворів грипом, за мною доглядала мама.

Ех. 189. Translate
1. Коли перекладуть цю статтю, я, може, допоможу тобі. -  Пе треба, я маю усе 

зробити сам. 2. Ти можеш розмовляти англійською мовою протягом 15 хвилин? -  
Можу. -  Я теж. - А я н е  можу. -  я  теж. 3. я  бачив, як вона увійшла до будин!؛у і під- 
нялася сходами. Біля квартири 27 на неї чекав чоловік. 4. Коли ми грали в шахи, хтось 
подзвонив у двері. Ми відкрили, але там нікого не було. 5. з кого ви сміялися, коли 
ми увійшли у кімнату? 6. Де ти був у Яондоні? Ти бачив Трафальгарську площу? -  
Так, але вона не така велика, як Майдан €вободи у Харкові. 7. Вам вже пояснили це 
правило, чи ні? -  Вам сказали, що пояснять його тільки після того, як ми виправимо 
всі помилки. 8. Ти бачив мою нову книгу? -  Так, але в ній менше ілюстрацій, иіж у 
моїй. 9. Вчора ми подивилися фільм, про який зараз багато говорять. Це найцікавіший 
фільм, який я будь-коли бачив. -  Так, я знаю, мені дуже багато про нього розповіда- 
ли. 16. Цей будинок було побудовано багато років тому. А будівництво того будинку 
ще не закінчене. 11. ^и ї це картки? Твої"? -  Ві, ї’хні. Вони забули їх тут ^ о р а . 12. Де 
грощі? Худи ти їх поклав? -  Вошукай ї'х на полиці, добре? 13. Ва скільки років твоя 
сестра молодша за тебе? -  Ва 4 роки. Вона народилася в той рік, коли ми відзначали 
сторіччя міста. 14. Де Таррі? -  Він миє тарілки. -  Be може бути! Віколи не б^чив, щоб 
він мив посуд. 15. Джейн відклала книгу і задумливо дивилася у вікно. Цікаво, про 
що вона д^іала? 16. у  цій кімнаті менще студецтів, ніж у кімнаті п о р ^ , бо тут дуже 
мало місця. 17. Мама купила Мері ляльку, про яку вона давно мріяла. Вона така гарна!
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18. Йому не слід читати ці книги. Він має прочитати решту. І йому треба поквапити
ся. 19. Що це так смачно пахне? -  Я спекла тобі пиріг на день народження. Тобі вже 
подарували якісь подарунки? 20. Марія застудилася. Лікар сказав, що вона повинна 
лежати у ліжку, п відправлять до лікарні. 21. Енн обідала, коли задзвонив телефон. Не 
встигла вона підвестися, як почула, що хтось дзвонить у двері. 22. Як часто тобі дають 
уроки музики? -  В мене не було ніяких уроків вже сто років. 23.Чого ти така сумна? 
Не плач, добре? 24. Якщо захочеш побачити мене, телефонуй відразу ж. Побачимося 
в той самий день. 25. Чому ти досі дивишся телевізор? Я ж заборонила його дивитися, 
поки ти не прибереш у кімнаті.

Ех. 190. Translate
1. Спитай його, чи знає він про події у країні та за кордоном, і чи зможе він зро

бити нам доповідь. -  Ти хочеш, щоб я його попросив про це? 2. Якщо ти повідомиш 
мені, коли приїдеш, я все приготую до твого приїзду. 3. Опиши мені, які картини ти 
бачила на виставці і які з них найвідоміші? 4. Яка сьогодні холодна погода! -  А дощ 
вже припинився? -  Так, але дме сильний вітер. 5. Коли закінчували сніданок, вони 
викликали таксі, яке повинно було відвезти їх на вокзал. 6. Учитель заборонив про
водити збори у суботу, тому що у більшості батьків вихідний. 7. Не плач, добре? Я 
зроблю все, що захочеш, аби тільки не плакала. 8. Я закінчила переклад і тепер можу 
прогулятися. 9. Після того, як відремонтували авто, вони поїхали, хоча було вже за 
північ. 10. Якщо ти скажеш неправду, я все одно взнаю, рано чи пізно, і тоді тобі краще 
триматися від мене подалі. 11. На нього не можна покластися. Він не раз підводив нас 
своїми пустими обіцянками. 12. Цього року в моєму саду менше квітів, ніж зазвичай. 
Останнім часом я був зайнятий. 13. Його брат не має автомобіля, так? -  Ні, має. Він 
нещодавно купив. Який я радий це чути! 14. Які черевики тобі більше подобаються: 
зелені чи червоні? -  Ані ті, ані інші. Я завжди віддавав перевагу сандалям. 15. Мій 
приятель сказав, що ходить в університет пішки, коли має час. -  Хотіла б я знати, коли 
у мене буде час. 16. Не ходи нікуди сьогодні. Ми йдемо до тітки Елізи пити чай. 17. 
Нагадайте Генрі, щоб він не забув свій квиток. Нагадайте Елен, щоб вона свій теж не 
забула. 18. Це сини Джона і Енн. -  Ніколи не бачила таких вихованих хлопчиків. Вони 
виглядають д)гже розумними. 19. Будь-хто з вас може зробити цю вправу. -  Але ніхто з 
вас не знає це правило. 20. Коли вона увійшла до класу, урок вже почався і вчитель сидів 
за столом. Він суворо подивився і вона вибачилася. 21. Хворого треба було оперувати 
негайно. Його відразу ж відвезли до лікарні. 22. Як називається та страва, що ти зараз 
їси? -  Важко сказати, схоже на печеню. 23. На стадіонах проводиться багато змагань, 
що збирають тисячі глядачів. 24. Він не працює вже місяць. У нього неприємності 
вдома. 25. Не примушуй мене казати неправду, добре? Я ненавиджу брехню і брехунів.
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