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ВСТУП 

 

Цей посібник з граматики  являє собою комплекс завдань для формування та 

розвитку навичок мовленнєвої, мовної, аналітичної, лексичної та граматичної 

компетенції. Посібник адресовано студентам -іноземцям 1 курсу мовних 

спеціальностей, які вивчають англійську мову як основну.  

Видання має чітку і прозору структуру, підпорядковану меті, яка полягає в 

розвитку та удосконаленні навичок з граматики та набутті достатнього лексичного 

запасу. Матеріал спрямований на розширення загальних компетентностей з мовної 

практики, а не вузької спеціальності. 

Навчально-методичний посібник складається з двох граматичних частин 

(активний та пасивний стан дієслова). Кожний містить вправи на усі часові форми 

англійського дієслова, а саме Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, 

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.. Після 

кожного підрозділу пропонуються вправи на повторення вивченого матеріалу, що є 

зручним способом підготовки до контролю знань. До вправ включено завдання різних 

типів. Вправи спрямовані на вдосконалення різноманітних навичок, а саме: 

перекладацьких, аналітичних та компаративних.  

Структура книги повністю відповідає  робочій програмі навчальної дисципліни 

«Англійська мова», що складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за спеціальністю «035 Філологія», спеціалізація «Германські 

мови і література» кафедри англійської філології факультету іноземних мов 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  
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Part 1:  ACTIVE VOICE 

PRESENT INDEFINITE (PRESENT SIMPLE) 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the present simple tense.  

1. I _______ live near here.  

A) not          B) don’t          C) doesn’t  

2. My sister _______ three children.  

A) has          B) have          C) haves  

3. _______ English?  

A) Are they speak          B) Speak they          C) Do they speak  

4. _______ your sister work?  

A) Does          B) Is          C) Do  

5.  A Do you work here?  

B Yes. I _______.  

A) work          B) do          C) am  

6. A What _______?  

B He's an engineer.  

A) he does          B) does he          C) does he do  

7. What languages _______? 

A) speak you          B) do you speak          C) you speak 

8. She _______ late for class.  

A) never is          B) is never          C) never does  

9.  I _______ early.  

A) usually get up          B) get usually up          C) get up usually  

10.  I have an English class _______.  

A) one a week          B) one me week          C) once a week  

11.  The plane from Manchester _______ at 8.30. 

A) arrives          B) arrive            C) don’t arrive 

12.  _______ some pepper and salt to your taste. 

A) adds          B) add          C) adding 

13.  The cappuccino _______ delicious. 

A) is smelling          B) smell          C) smells 

14.  I _______ to come to your party, but, unfortunately, I can`t. 

A) don’t want          B) wants          C) do want 

15.  This music _______ romantic. 

A) is sounding          B) sound          C) sounds 

16.  This blue suit _______ you perfectly. 

A) fits          B) is fitting            C) fit 

17.  Do you know who these pens _______ to? 

A) to belong            B) is belonging          C) belong 

18.  I _______ your point. 
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A) see          B) doesn`t see          C) am seeing 

19.  Then Macbeth says goodbye and _______ the stage. 

A) is leaving          B) leaves          C) leave 

20.  He _______ send letters to you. 

A) doesn’t never send          B) sends never          C) never sends 

 

2. Use the verbs in brackets in the present simple tense form. 

1. You often (to meet) your friends? – I (to see) them every week. 2. Derek 

(to play) video games every day? – (No). His parents (to allow) him to waste 

time on them. 3. Mr. Robertson (to attend) the conference every year. 4. He (to 

take) the train to work every morning. 5. We usually (not to drink) fresh juice in 

the morning. 6. You always (to get) to work at one and the same time? 7. The 

sun (to rise) in the east.  8. An apple a day (to keep) the doctor away. 9. The 

plane from Vienna (to arrive) at 8:30. 10. When this coffee shop (to close)? 10. 

Jackson (to overtake) Williams and wins the race. 11. Mike Dalton (to play) the 

part of Othello. 12. Then Charles (to get) into his car and quickly (to drive) 

away. 13. You (to add) some salt and pepper to your taste and then you (to mix) 

everything. 14. I (to enjoy) when it’s warm outside like today. 15. The spaghetti 

(to taste) delicious. 16. Pat occasionally (to write) letters to her former 

groupmates. 17. You (to know) our newborn niece’s name? 18. Look!  You (to 

see) anything there? 19. (No to waste) your time! 20. Jack now (to realize) that 

he has to work hard to achieve his goals. 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Він проводить літо на морі. Он проводит лето на море. 

2. Вона танцює кожного дня. Она танцует каждый день. 

3. У Лондоні часто йдуть дощі? В Лондоне часто идут дожди? 

4. Мені подобається читати 

книжки англійською мовою. 

Мне нравится читать книги на 

английском языке. 

5. Студенти нерідко пишуть 

контрольні. 

Студенты нередко пишут 

контрольные. 

6. Елізабет не грає в теніс. Элизабет не играет в теннис. 

7. Викладач часто пише на 

дошці. 

Преподаватель часто пишет на 

доске.  

8. Сестра пише мені листи. Сестра пишет мне письма. 

9. Він прокидається о сьомій. Он просыпается в семь. 

10. Коли Джон робить уроки? Когда Джон делает уроки? 

11. Мій товариш не знає Мой друг не знает английского. 
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англійської. 

12. Де ви мешкаєте? Где вы живете? 

13. Чим займаєтесь у вільний час? Чем занимаетесь в свободное 

время? 

14. Він ніколи не їсть морозива. Он никогда не ест мороженое. 

15. Пітер має блакитні очі. У Питера голубые глаза 

16. Що ви робите на уроках? Что вы делаете на уроках? 

17. Йому не потрібно 

тренуватися. 

Ему не нужно тренироваться. 

18. Скільки книг на столі? Сколько книг на столе? 

19. Скільки фруктів ви з'їдаєте 

кожного дня? 

Сколько фруктов вы съедаете 

каждый день? 

20. Іноді ми залишаємося в 

університеті до п'ятої години. 

Иногда мы остаемся в 

университете до пяти часов. 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Бібліотека університету 

працює до шостої чи сьомої 

години вечора? 

Библиотека университета 

работает до шести или семи 

часов вечера? 

2. Університет має велику 

територію? 

Университет имеет большую 

территорию? 

3. У кожного студента в 

гуртожитку є своя кімната? 

У каждого студента в 

общежитии есть своя комната? 

4. Драматичний гурток 

відкривається у березні чи 

квітні? 

Драматический кружок 

открывается в марте или апреле? 

5. У Джорджа світле чи темне 

волосся? 

У Джорджа волосы светлые или 

темные? 

6. Пенсіонери йдуть на пенсію у 

віці шістдесяти років? 

Пенсионеры выходят на пенсию 

в возрасте шестидесяти лет? 

7. В Америці великі родини? В Америке большие семьи? 

8. Поїзд відправляється о шостій 

чи восьмій? 

Поезд отправляется в шесть или 

восемь? 

9. Це торт чи фрукти так смачно 

пахнуть? 

Это торт или фрукты так 

аппетитно пахнут? 

10. Фіона наполягає на твоїй 

поїздці до Ліверпулю? 

Фиона настаивает на твоей 

поездке в Ливерпуль? 

11. Джордж розуміє, що ця Джородж понимает, что эта 
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робота потребує особливого 

ставлення? 

работы требует особого 

отношения? 

12. Мартін тобі винен 10 чи 15 

фунтів? 

Мартин должен тебе 10 или 15 

фунтов? 

13. Підлітки мають свою власну 

думку щодо екзаменів? 

Подростки имеют свое 

собственное мнение по поводу 

экзаменов? 

14. Ти ненавидиш холодну чи 

дощову погоду? 

Ты ненавидишь холодную или 

дождливую погоду? 

15. Сусіди часто готують 

барбекю? 

Соседи часто готовят барбекю? 

16. Ти часто допомагаєш 

молодшій сестрі з домашнім 

завданням? 

Ты часто помогаешь младшей 

сестре с домашним заданием? 

17. Тобі подобається псевдонім 

цього автора? 

Тебе нравится псевдоним этого 

автора? 

18. Цей автор усе життя пише під 

власним ім'ям чи 

псевдонімом? 

Этот автор всю жизнь пишет под 

собственным именем или 

псевдонимом? 

19. Декан чи викладацький склад 

готують учбову програму? 

Декан или преподавательский 

состав подготавливают учебную 

программу? 

20. Студенти складають іспити 

влітку чи взимку? 

Студенты сдают экзамены летом 

или зимой? 

 

5. Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Чому ваш син приносить до 

школи бутерброди? 

Почему ваш сын приносит в 

школу бутерброды? 

2. Сем хворіє, чи не так? – Ні, він 

просто вчиться онлайн. 

Сэм болеет, не так ли? – Нет, он 

просто учится онлайн. 

3. Чому ви навчаєтесь на 

факультеті іноземних мов? 

Почему вы учитесь на 

факультете иностранных 

языков? 

4. Він десь середнього віку, чи не 

так? – Ні, йому вже давно за 

шістдесят. 

Он где-то средних лет, не так 

ли? – Нет, ему уже давно за 

шестьдесят. 

5. Ваш син вчиться ходити, чи не 

так? – Ні, він ще немовля. 

Ваш сын учится ходить, не так 

ли? – Нет, он еще младенец. 
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6. Чому сестра Келлі не відвідує 

заняття. 

Почему сестра Келли не 

посещает занятия? 

7. Американцю здається, що 

російське слово «пожалуйста» 

має багато значень, чи не так? 

– Так. Російська мова дуже 

складна. 

Американцу кажется, что 

русское слово «пожалуйста» 

имеет множество значений, не 

так ли? – Да. Русский язык очень 

сложный. 

8. Що ви робите, коли 

зустрічаєте незнайоме слово у 

тексті? 

Что вы делаете, когда встречаете 

незнакомое слово в тексте? 

9. Як я виглядаю у цьому новому 

пальто? 

Как я выгляжу в этом новом 

пальто? 

10. Скільки часу вам потрібно на 

переклад цього тексту? 

Сколько времени вам нужно на 

перевод этого текста? 

11. Ваші іспити узимку, чи не так? Ваши экзамены зимой, не так 

ли? 

12. Скільки років він викладає 

фізику і математику 

першокурсникам і живе на 

території університетського 

містечка? 

Сколько лет он преподает 

физику и математику 

первокурсникам и живет на 

территории университетского 

городка? 

13. Ця бібліотека не влаштовує 

читацькі конференції, чи не 

так? – Так, ви абсолютно 

праві. 

Эта библиотека не устраивает 

читательские конференции, не 

так ли? – Да, вы абсолютно 

правы. 

14. Ваші одногрупники не 

співають в університетському 

хорі, чи не так? – Ні, вони 

грають у драматичному 

гуртку. 

Ваши одногруппники не поют в 

университетском хоре, не так 

ли? – Нет, они играют в 

драматическом клубе. 

15. Де знаходиться кафедра 

англійської філології? 

Где находится кафедра 

английской филологии? 

16. Коли починається справжня 

осінь у Харкові? 

Когда начинается настоящая 

осень в Харькове? 

17. Цей кумедний молодий 

чоловік аспірант чи 

п’ятикурсник, чи не так? – Ні, 

це наш викладач англійської 

мови. 

Этот забавный юноша в очках 

аспирант или пятикурсник, не 

так ли? – Нет, это наш 

преподаватель английского 

языка. 
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18. Чому семінар з історії 

переноситься кожного тижня? 

Почему семинар по истории 

переносится каждую неделю? 

19. Коли студенти їдуть додому на 

канікули? – Після складання 

іспитів. 

Когда студенты едут на 

каникулы домой? – После сдачи 

экзаменов. 

20. Практичні завдання 

допомагають студентам краще 

запам’ятати матеріал та 

застосувати його на практиці, 

чи не так? – Так, саме так. 

Практические занятия помогают 

студентам лучше запомнить 

материал и применить его на 

практике, не так ли? – Да, 

именно так. 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Чому ми не їздимо в цей 

готель кожного року? 

Почему мы не ездим в этот отель 

каждый год? 

2. Я дійсно вірю цій людині. Я действительно верю этому 

человеку. 

3. Ваш товариш чи одногрупник 

виграв у шахи? 

Ваш друг или одногруппник 

выиграл в шахматы? 

4. Моллі виглядає погано. Чому 

вона бліда? 

Молли выглядит плохо. Почему 

она бледная? 

5. Анна дивиться пошту чи пише 

статті кожного ранку? 

Анна просматривает почту или 

пишет статьи каждое утро? 

6. Ти обіцяєш не запізнюватись, 

чи не так? 

Ты обещаешь не опаздывать, не 

так ли? 

7. Усі кішки не люблять воду, чи 

не так? 

Все кошки не любят воду, не так 

ли? 

8. Ви обіцяєте зберегти в 

таємниці цей секрет? 

Вы обещаете хранить в тайне 

этот секрет? 

9. Скільки часу Вам потрібно 

кожного ранку, щоб доїхати 

до університету? 

Сколько времени Вам нужно 

каждое утро, чтобы добраться в 

университет? 

10. Ви святкуєте кожне Різдво 

разом, чи не так? 

Вы празднуете вместе каждое 

Рождество, не так ли? 

11. Я живу у маленькому котеджі 

з видом на море. 

Я живу в маленьком коттедже с 

видом на море. 

12. Подивись! Бачиш щось дивне 

там за територією 

університету? 

Посмотри! Видишь что-то 

странное там за территорией 

университета? 
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13. Щоб приготувати 

найсмачнішу піцу, додайте 

сиру і на тісто спочатку, і на 

начинку у кінці. 

Чтобы приготовить самую 

вкусную пиццу, посыпьте сыр и 

на тесто сначала, и на начинку в 

конце. 

14. Ми не запізнюємося, потяг 

відправляється о 22.40 за 

розкладом. 

Мы не опаздываем, поезд 

отправляется в 22.40 по 

расписанию. 

15. Чому Ви не заходите до нас 

частіше? 

Почему Вы не заходите к нам 

почаще? 

16. Нова вистава починається 

сьогодні у театрі рівно о 6 

вечора. 

Новая постановка начинается 

сегодня в театре ровно в 6 

вечера. 

17. Ніхто не може залишити 

приміщення, поки поліція не 

опитає кожного. 

Никто не может покинуть 

помещение, пока полиция не 

опросит каждого. 

18. Журналісти постійно 

втручаються у життя відомих 

людей, навіть якщо вони вже 

на пенсії, чи не так? 

Журналисты постоянно 

вмешиваются в жизнь известных 

людей, даже если они уже на 

пенсии, не так ли? 

19. Скільки картин він пише у 

рік? 

Сколько картин он пишет в год? 

20. Ви терпіти не можете м’ясо з 

юності чи від народження? 

 Вы терпеть не можете мясо с 

юности или от рождения? 

 

 

 

PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the  

present continuous tense. 

1. A What’s that noise? 

B _______ a party upstairs.  

A) They having          B) They’re having          C) They’re have  

2. The weather is cold, but _______ raining.  

A) it doesn’t          B) it isn’t          C) is not 

3. A What _______ doing?  

B I’m studying for an exam.  

A) are you          B) do you          C) you are  

4. Look! The Queen’s flag _______ .  
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A) fly          B) flies          C) is flying 

5. Maria _______ me down in front of colleagues. 

A) constantly is putting          B) is constantly putting          C) is put constantly 

6. _______ at the moment? 

A) Is he listening          B) He is listening          C) Does he listen 

7. What time _______ a picnic next weekend? 

A) are you have          B) are you having          C) do you have 

8. _______ falling into the sea? 

A) Does Venice fall          B) Venice is falling          C) Is Venice falling 

9. Tony _______ this summer in Asia, is he? 

A) is not spending          B) is spending          C) spends 

10. Young people _______ more and more demanding these days. 

A) are get  B) get  C) are getting 

11.  We _______ at 8 tonight. 

A) meet          B) do meet          C) are meeting 

12.  The children _______ uniform this week. 

A) are not wear          B) are not wearing          C) wear 

13.  Wait, please. I _______ my hair. 

A) washes          B) am washing          C) washing 

14.  You _______ me when I’m busy! 

A) always call          B) calling always          C) are always calling 

15.  Sandy _______ to take up tennis. 

A) are planning          B) is planning          C) doesn’t plan 

16.  I _______ working on my article. 

A) am still          B) still am          C) still do 

17.  We _______ to a new apartment this week. 

A) are move          B) do move          C) are moving 

18.  The kid _______ mango now. 

A) tastes          B) is tasting          C) are taste 

19.  Maria _______ for a baby. 

A) waits          B) is waiting          C) is wait 

20.  My little nephew _______ to walk. 

A) teaches          B) learns          C) is learning 

 

2. Use the verbs in brackets in the present continuous tense form. 

1.What time you (to come) to the meeting today? 2. I (to think) about my 

coming holiday. 3. Ryan (to plan) to take part in the chess competition.                  

4. Michael and George (to write) essays. Why don’t you join them? 5. What 

you (to do), Tom? 6. You (to make) notes on lectures now? 7. No, I (to get) 

ready for tomorrow’s grammar test. 8. My older sister (to look for) a new job 
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these days. 9. You always (to interrupt) me when I talk to you. 10. You 

constantly (to judge) me when I make a presentation. 11. They (to move) into 

their new apartment next week. 12. It (to get) warmer every year. 13. More and 

more forest (to disappear) because of fires. 14. The schoolchildren (not to wear) 

uniform this week. 15. My granny (to drink) tea with milk now. 16. The 

economic situation (to get) better this year. 17. My second cousin (to enter) the 

university this year. 18. I (to smell) orchids in my garden. 19. The Ukrainian 

tourists (to take) photos of the Empire State building in New York. 20. She (to 

take) an English course in London this year. 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ця компанія не будує новий 

автомобіль цього року. 

Посмотрите! Кто-то кормит 

бегемота в зоопарке! 

2. Я дуже зайнята, я обираю 

сукню для весілля. 

Я очень занята, я выбираю 

платье для свадьбы. 

3. Йому виповнюється 25, і 

сьогодні він чекає гостей. 

Ему исполняется 25, и сегодня 

он ждет гостей. 

4. Все більше і більше студентів 

обирають онлайн освіту. 

Все больше и больше студентов 

выбирают онлайн обучение. 

5. Ви постійно завалюєте мене 

новими фактами із життя 

тварин! 

Вы постоянно заваливаете меня 

новыми фактами о жизни 

животных! 

6. Сьогодні ввечері ми не 

зустрічаємось з Сарою. 

Сегодня вечером мы не 

встречаемся с Сарой. 

7. Ви сьгодні йдете до 

стоматолога? 

Вы сегодня идете к стоматологу? 

8. Я планую свій тиждень зараз. Я планирую свою неделю 

сейчас. 

9. Сьогодні ми йдемо співати у 

хорі о 5 голині вечора. 

Сегодня мы идем петь в хоре на 

5 часов вечера. 

10. Цього тижня діти їдуть до 

школи на автобусі. 

На этой неделе дети едут в 

школу на автобусе. 

11. Я йду за покупками о 12 

годині, і там зустрічаюсь з 

Кеті. 

Я иду за покупками в 12 часов, и 

там встречаюсь с Кэти. 

12. Ви постійно розказуєте одну й 

ту саму історію! 

Вы постоянно рассказываете 

одну и ту же историю! 

13. Ви постійно порушуєте наші Вы вечно нарушаете наши 
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плани! планы! 

14. Вона зараз мріє про поїздку до 

Парижу, а не готується до 

іспиту. 

Она сейчас мечтает о поездке в 

Париж, а не готовится к 

экзамену. 

15. Патті сидить і плаче, 

дивлячись мильну оперу. 

Патти сидит и плачет, смотря 

мыльную оперу. 

16. Ти зустрічаєшся з Джоном 

завтра о 8? 

Ты встречаешься с Джоном 

завтра в 8? 

17. Пет не носить окуляри цього 

тижня, так їй сказав лікар. 

Пэт не носит очки на этой 

неделе, так сказал ей врач. 

18. Ми все більше і більше 

читаємо книг у цьому році. 

Мы все больше и больше читаем 

книг в этом году. 

19. Ти готуєшся до зустрічі, тому 

я не можу зайти у твою 

кімнату? 

Ты готовишься к встрече, 

поэтому я не могу зайти в твою 

комнату? 

20. Міс Паттінсон доглядає свого 

80-літнього чоловіка? 

 Мисс Паттинсон присматривает 

за своим 80-летним мужем? 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Населення Китаю росте з 

кожним роком? 

Население Китая растет с 

каждым годом? 

2. Ти свистиш зараз? Ты свистишь сейчас? 

3. Собака чи кіт кусає свого 

хазяїна прямо зараз? 

Собака или кот кусает своего 

хозяина прямо сейчас? 

4. Він плескає в долоні? Он хлопает в ладоши? 

5. Це першокурсники чи 

другокурсники так сильно 

галасують? 

Это первокурсники или 

второкурсники так сильно 

шумят? 

6. Собака нюхає чоботи чи свою 

їжу? 

Собака нюхает ботинок или 

свою еду? 

7. Ти пильно втупився у те озеро 

з качками чи клітку з 

ведмедем? 

Ты пристально уставился на то 

озеро с утками или клетку с 

медведем? 

8. Ти заплітаєш косу чи хвіст? Ты заплетаешь косу или хвост? 

9. Твій дядько вирощує помідори 

чи огірки зараз? Яке в нього 

нове хобі? 

Твой дядя выращивает 

помидоры или огурцы сейчас? 

Какое его новое хобби? 

10. Цей чорнявий хлопчина Этот черноволосый мальчишка 
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викрадає шоколадку чи жуйку 

прямо зараз у супермаркеті? 

крадет шоколадку или жвачку 

прямо сейчас в супермаркете? 

11. Першокурсники чи студенти 

останнього курсу підмітають 

листя восени? 

Первокурсники или студенты 

последнего курса подметают 

листья осенью? 

12. Твоя подруга мріє вступити у 

Оксфорд наступного року? 

Твоя подруга мечтает поступить 

в Оксфорд в следующем году? 

13. Він робить великі успіхи в 

англійській чи музиці? 

Он делает большие успехи в 

английском или музыке? 

14. Ви сьогодні носите цю шляпу, 

тому що вона модна, чи тому 

що сьогодні холодно? 

Вы сегодня носите эту шляпу, 

потому что она модная, или 

потому что сегодня холодно? 

15. Ця дитина сміється чи плаче? Этот ребенок смеется или 

плачет? 

16. Аманда очікує близнюків у 

листопаді? 

Аманда ждет близняшек в 

ноябре? 

17. Маргарет викладає у 

Прінстоні в цьому році? 

Маргарет преподает в 

Принстоне в этом году? 

18. Ти вивчаєш більше і більше 

граматики в цьому семестрі? 

Ты учишь больше и больше 

грамматики в этом семестре? 

19. Майкл постійно все губить? Майкл постоянно все теряет? 

20. Твій кузен більше не витрачає 

так багато грошей на одежу?  

Твой кузен уже не тратит так 

много денег на одежду?  

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Джанет їде у Сан Франциско з 

колегами, чи не так? 

Джанет уезжает в Сан 

Франциско с коллегами, не так 

ли? 

2. Що ти вивчаєш в Парижі? Что ты изучаешь в Париже? 

3. Соня працює над проектом у 

бібліотеці університету, чи не 

так? – Ні, вона працює вдома. 

Соня работает над проектом в 

библиотеке университета, не так 

ли? – Нет, она работает дома. 

4. Юрист працює з вечора до 

ранку сьогодні, чи не так? 

Юрист работает с утра до вечера 

сегодня, не так ли? 

5. Чому тобі потрібно 

наздогнати групу? Ти 

прогулюєш заняття? 

Почему тебе нужно догнать 

группу? Ты пропускаешь 

занятия? 

6. Роберт гарно встигає з Роберт хорошо успевает по 
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математики, чи не так? математике, не так ли? 

7. О котрій годині ти проводиш 

вебінар сьогодні? 

В котором часу ты проводишь 

вебинар сегодня? 

8. На цьому тижні ми не здаємо 

курсові роботи, чи не так? 

На этой неделе мы не сдаем 

курсовые работы, не так ли? 

9. Ти перескладаєш іспит з 

англійської прямо зараз, чи не 

так? 

Ты пересдаешь экзамен по 

английскому прямо сейчас, не 

так ли? 

10. На мене чекає підготовка до 

іспиту усю ніч, чи не так? 

Меня ожидает подготовка к 

экзамену всю ночь, не так ли? 

11. Який предмет ти так глибоко 

вивчаєш вже другий місяць? 

Какой предмет ты так глубоко 

изучаешь уже второй месяц? 

12. Професор не приймає іспити 

увесь день, чи не так? – Ні, 

приймає, ти ще встигнеш. 

Профессор не принимает 

экзамены сегодня весь день, не 

так ли? – Нет, принимает, ты еще 

успеешь. 

13. Екзаменаційна комісія працює 

в цьому місяці кожен день, чи 

не так? – Ні, працюють два 

рази на тиждень. 

Экзаменационная комиссия 

работает в этом месяце каждый 

день, не так ли? – Нет, работают 

два раза в неделю. 

14. Ти серйозно думаєш про 

відвідування семінару з 

італійської архітектури, чи не 

так? 

Ты всерьез подумываешь о 

посещении семинара по 

итальянской архитектуре, не так 

ли? 

15. Що ти готуєш на вечерю 

сьогодні? 

Что ты готовишь на ужин 

сегодня? 

16. Де вони будують собі котедж? 

– Далеко від міста. 

Где они строят себе коттедж? – 

Далеко от города.  

17. Дивіться! Хто це ховається у 

кущах у саду? 

Смотрите! Кто это прячется в 

кустах в саду? 

18. Тереза постійно гучно співає у 

душі щоранку і не дає мені 

спати! 

Тереза постоянно громко поет в 

душе по утрам и не дает мне 

спать! 

19. Де ви проводите бабине літо в 

цьому році? 

Где вы проводите бабье лето в 

этом году? 

20. Твоя сестра читає дуже цікаву 

книжку в цьому місяці, чи не 

так? 

Твоя сестра читает очень 

интересную книгу в этом месяце, 

не так ли? 
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6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ти постійно називаєш мене 

цим прізвиськом! Перестань 

так робити! 

Ты постоянно называешь меня 

этим прозвищем! Прекрати это 

делать! 

2. Староста групи конспектує 

зараз лекцію, щоб передати 

конспект всім одногрупникам. 

Староста группы конспектирует 

сейчас лекцию, чтобы передать 

конспект всем одногруппникам. 

3. Мартін складає вступні іспити 

в цьому місяці, чи не так? 

Мартин сдает вступительные 

экзамены в этом месяце, не так 

ли? 

4. Що ви робите? – Ми готуємо 

шпаргалки на екзамен з 

історії? 

Что вы делаете? – Мы готовим 

шпаргалки на экзамен по 

истории? 

5. Ваша племінниця готується до 

випускних іспитів у школі? 

Ваша племянница готовится к 

выпускным экзаменам в школе? 

6. Студенти другого курсу 

перескладають іспити у 

серпні? 

Второкурсники пересдают 

экзамены в августе? 

7. Ми пробуємо пиріг з яблуками 

і п’ємо чай. 

Мы пробуем пирог с яблоками и 

пьем чай. 

8. Зараз студентами вивчається 

англійська література 20 чи 21 

століття? 

Сейчас студентами изучается 

английская литература 20 или 21 

века? 

9. Кількість авто на дорозі весь 

час збільшується, чи не так? – 

Ні, чому ж, зараз, влітку, 

багато людей їздять на 

велосипедах. 

Количество машин на дороге все 

время увеличивается, не так ли? 

– Нет, почему же, сейчас, летом, 

многие люди ездят на 

велосипедах. 

10. Чому я не отримую жодних 

новин від Джона? 

Почему я не получаю никаких 

новостей от Джона? 

11. Ти сьогодні не зустрічаєшся з 

Пітером о 7 годині вечора? 

Ты сегодня не встречаешься с 

Питером в 7 часов вечера? 

12. Ви саджаєте помідори чи 

огірки на цьому тижні? 

Вы садите помидоры или огурцы 

на этой неделе? 

13. Ви чи Ваша сестра пише 

курсову роботу зараз? 

Вы или Ваша сестра пишет 

курсовую работу сейчас? 

14. Хто читає мою пошту без 

дозволу?! 

Кто читает мою почту без 

разрешения?! 
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15. Сьогодні ввечері ми 

зустрічаємось в кафе біля 

парку? 

Сегодня вечером мы 

встречаемся в кафе возле парка? 

16. Це твій чайник кипить чи 

свистить вітер? 

Это твой чайник кипит или 

свистит ветер? 

17. Ліз відвідує курси італійської 

чи японської в цьому місяці? 

Лиз посещает курсы 

итальянского или японского в 

этом месяце? 

18. Куди ти дивишся? – На ліс. 

Мені здається, хтось збирає 

гриби там, між деревами. 

Куда ты смотришь? – На лес. 

Мне кажется, кто-то собирает 

грибы там, между деревьями. 

19. Я пробую салат з помідорами. 

Він надзвичайно смачний! 

Я пробую салат с помидорами. 

Он невероятно вкусный! 

20. Ми запрошуємо Джонсонів на 

Різдво в цьому році, чи не так? 

– Ні, ми йдемо до них цього 

року. 

Мы приглашаем Джонсонов на 

Рождество в этом году, не так 

ли? – Нет, мы идем к ним в этом 

году. 

 

 

PRESENT PERFECT 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the present perfect 

tense. 

1. I’ve read the book, but _______ the film.  

A) don`t see          B) haven’t saw          C) haven`t seen  

2.  A Have you _______ anyone famous?  

B Yes. I have. A famous film actor.  

A) ever met          B) ever meet            C) met ever  

3.  _______ he been to New York?  

A) Has          B) Did          C) Have  

4. She _______ in a restaurant before.  

A) did never worked          B) have never worked          C) has never worked  

5. I _______ two emails so far.  

 A) has sent          B) sent            C) have sent 

6. What countries _______ so far? 

 A) has you been to            B) have you been to          C) did you be to 

7. I _______ my neighbour recently. 

 A) haven’t seen          B) not have seen          C) have not saw 

8. I _______ my apartment and I’m free now.  

 A) have cleaned yet          B) have already cleaned             



19 

 

C) have cleaned already 

9. They have been married _______ five years.  

 A) since          B) for          C) already 

10. They have known each other _______ they met at university.  

 A) yet            B) for          C) since 

11. Look at my notebook. I _______ so many sentences.  

 A) translated          B) has translated          C) have translated 

12. Pat _______ Sam this morning.  

 A) have called          B) has called          C) did call 

13. Is this the first time _______ this art gallery? 

 A) have you visited          B) you have visited          C) you visit 

14. It is the first time I _______ mango cake. 

 A) am tasting          B) taste          C) have tasted  

15. Jenny, I _______ the car of my dream!  

 A) bought  B) have bought  C) am buying 

16. We _______ to this restaurant twice this week.  

 A) are            B) be          C) have been 

17. We _______ baked pizza with salmon. 

 A) already have          B) have already            C) already       

18. _______ the exam yet? 

 A) Have you already retaken 

 B) Have already you retaken 

 C) Have you already retook  

19. I haven’t chatted to Laura _______. 

 A) already          B) yet            C) since  

20. Tony has had a lot of good impressions _______. 

 A) yet            B) yesterday          C) recently 

 

2. Use the verbs in brackets in the present perfect tense form. 

 1. I (to prepare) for the exam and I’m free now. 2. They (to be) married 

for twenty years. 3. They (to know) each other since they met in 1990. 4. Look 

at my bag. I (to buy) a lot of food. 5. Pat (to meet) Sam this morning. 6. It is the 

only novel the author (to publish). 7. It is the first time I (to taste) oysters. 8. 

Mum, I (to get) the job of my dream! 9. Kim (to be) to many Asian countries. 

10. We already (to see) this play. 11. you (to enter) the university already? 12. 

Roger (to leave) yet? 13. Simona (not to finish) writing her course paper yet. 

14. I just (to enroll) to Italian courses. 15. Mary always (to love) children, she is 

going to be a teacher. 16. How often you (to go) to the theater this year? 17. you 

ever (to attend) a university choir? 18. I never (to visit) the drama club. 19. I (to 
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stay) in London for 2 weeks already. 20. Peter (to be) good at English history 

lately. 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ти ще неповнолітній і не 

можеш керувати 

автомобілем. 

Ты еще не достиг 

совершеннолетия и не можешь 

водить машину. 

2. Вони виглядають молодше 

свого віку. Вони завжди 

слідкують за своїм здоров’ям. 

Они выглядят младше своих лет. 

Они всегда следят за своим 

здоровьем. 

3. Я не відвідав усіх відомих 

місць Лондона. 

Я не посетил всех 

достопримечательностей 

Лондона. 

4. Ти ніколи не відвідував цю 

галерею мистецтв? 

Ты никогда не посещал эту 

галерею искусств? 

5. Ти вже навчився співати? Ты уже научился петь? 

6. Еммі не надягала цю сукню з 

минулої зими. 

Эмми не надевала это платье с 

прошлой зимы. 

7. Дженні повідомила мені 

тільки що, що приїде на 

вихідних до нас. 

Дженни сообщила мне только 

что, что приедет на выходных к 

нам. 

8. Ми зірвали яблук і тому зараз 

готуємо ароматний пиріг. 

Мы нарвали яблок и поэтому 

сейчас готовим ароматный пирог. 

9. Це перший раз, коли Енді не 

прийшов на заняття? 

Это первый раз, когда Энди не 

пришел на занятие? 

10. Курс вже розпочався, и ви 

досі не відвідали жодної 

лекції. 

Курс уже начался, а вы до сих 

пор не посетили ни одной лекции. 

11. Вони дружать з моменту 

вступу до університету? 

Они дружат с момента 

поступления в университет? 

12. Подивись! Тітка Мот вже 

зібрала усе листя в саду! 

Посмотри! Тетя Мот уже собрала 

все листья в саду! 

13. Цього ранку ми не отримали 

інформацію про семінар. 

Этим утром мы не получили 

информацию о семинаре. 

14. Вау! Джон, уяви! Я склала 

іспит! 

Вау! Джон, представь! Я сдала 

экзамен! 

15. Дощить з ранку. Дождь идет с утра. 

16. Я вже три дні чекаю на Я уже три дня жду результаты 
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результати екзамену. экзамена. 

17. Містер Кен не завідує 

лабораторією вже чотири 

тижні. 

Мистер Кен не заведует 

лабораторией уже четыре недели. 

18. Ти вже закінчив писати 

курсову роботу? 

Ты уже закончил писать 

курсовую работу? 

19. Ви вже відвідали церковний 

хор? 

Вы уже посетили церковный хор? 

20. Ми вже витратили усі гроші 

на одяг та розваги. 

Мы уже потратили все деньга на 

одежду и развлечения. 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Зими вже стали тепліші? Зимы уже стали теплее? 

2. Ти знаєш Амелію зі школи чи 

університету? 

Ты знаешь Амелию со школы 

или университета? 

3. Ти зробив великий прогрес з 

італійської чи англійської? 

Ты сделал большой прогресс по 

итальянскому или английскому? 

4. Цього року твоїй доньці 

виповнилось 5 років? 

В этом году твоей дочери 

исполнилось 5 лет? 

5. Я працюю поліцейським вже 

п’ятнадцять чи шістнадцять 

років? 

Я работаю полицейским уже 

пятнадцать или шестнадцать 

лет? 

6. Ви вирощуєте чарівні орхідеї 

вже 3 роки? 

Вы выращиваете прекрасные 

орхидеи уже 3 года? 

7. Ти вже говорив з деканом з 

приводу відрядження? 

Ты уже разговаривал с деканом 

по поводу командировки? 

8. Проректор університету 

недавно зайняв цю позицію? 

Проректор университета недавно 

занял эту должность? 

9. Пікнік був сьогодні прямо на 

території університету? 

Пикник был сегодня утром 

прямо на территории 

университета? 

10. Ти закінчив університет в 

цьому році? 

Ты закончил университет в этом 

году? 

11. Аспірант чи студент старшого 

курсу проводив семінар на 

цьому тижні? 

Аспирант или студент старшего 

курса проводил семинар на этой 

неделе? 

12. Менді провела Пасхальні 

канікули у Відні у цьому році? 

Менди провела Пасхальные 

каникулы в Вене в этом году? 
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13. Ви обрали онлайн курс з 

англійської? 

Вы выбрали онлайн курс по 

английскому? 

14. Ці чудові новини розлетілись 

вже так швидко? 

Эти великолепные новости 

разлетелись уже так быстро? 

15. Ви коли-небудь бували в 

Австралії? 

Вы когда-либо бывали в 

Австралии? 

16. Пітер використав шпаргалку 

сьогодні на екзамені? 

Питер использовал шпаргалку 

сегодня на экзамене? 

17. Це перший раз, коли Ви 

замовляєте книги в інтернеті? 

Это первый раз, когда Вы 

заказываете книги в интернете? 

18. Ти відповів на всі листи 

сьогодні? 

Ты ответил на все письма 

сегодня? 

19. Ти вивчаєш англійську вже 

три чи п’ять місяців? 

Ты изучаешь английский уже 

три или пять месяцев? 

20. Тед відвідав три чи чотири 

лекції на цьому тижні? 

Тед посетил три или четыре 

лекции на этой неделе? 

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Молодіж стала більш 

прагматичною за останній час, 

чи не так? 

Молодежь стала более 

прагматичной в последнее 

время, не так ли? 

2. Хто приходив до нас сьогодні 

у гості? 

Кто приходил к нам сегодня в 

гости? 

3. Який вид спорту ви обрали в 

цьому році в університеті? 

Какой спорт вы выбрали в этом 

году в университете? 

4. Хто з професорів дав сьогодні 

он-лайн лекцію і тепер у нас є 

домашнє завдання? 

Кто из профессоров провел 

сегодня он-лайн лекцию и теперь 

у нас есть домашнее задание? 

5. Скільки часу Ви вже 

перебуваєте у Відні? 

Сколько времени Вы уже 

находитесь в Вене? 

6. В цьому році багато студентів 

старших курсів написали 

статті до студентської газети, 

чи не так? 

В этом году много студентов 

старших курсов написали статьи 

в студенческую газету, не так 

ли? 

7. Ви перебуваєте у Відні з 

березня, чи не так? 

Вы находитесь в Вене с марта, 

не так ли? 

8. Ти усе визубрив перед 

іспитом, так? 

Ты все вызубрил перед 

экзаменом, да? 
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9. Це перший раз, коли Ви 

побували у Віденській опері, 

чи не так? 

Это первый раз, когда Вы 

побывали в Венской опере, не 

так ли? 

10. Де Ви проводите літні 

канікули останнім часом? 

Где Вы проводите летние 

каникулы в последнее время? 

11. Цей чоловік похилого віку 

вже перейшов дорогу, чи не 

так? 

Этот пожилой мужчина уже 

перешел дорогу, не так ли? 

12. Приваблива жінка з 

золотисто-каштановим 

волоссям ще не дала свою 

відповідь, чи не так? 

Привлекательная женщина с 

золотисто-каштановыми 

волосами еще не дала нам ответ, 

не так ли? 

13. Подивись! Хто зібрав усі 

гриби у лісі? 

Посмотри! Кто собрал все грибы 

в лесу? 

14. Чому ти досі мені не 

повідомив ці новини? 

Почему ты до сих пор не 

сообщил мне эти новости? 

15. Вони приятелюють з 2005 

року, чи не так? 

Они дружат с 2005 года, не так 

ли? 

16. Цей малюк з кучерявим 

волоссям вже познайомився з 

усіма, чи не так? 

Этот кудрявый малыш уже 

познакомился со всеми, да? 

17. Ви вже куштували устриці, 

правда? 

Вы же пробовали устрицы, 

правда? 

18. Хто вже відвідав музей 

історії? 

Кто уже побывал в музее 

истории? 

19. Працівники вже підписали 

контракти, чи не так? 

Работники уже подписали 

контракты, не так ли? 

20. Вчительський склад не 

встановив ще дату 

перескладання іспитів, чи не 

так? 

Учительский состав не 

установил еще дату пересдачи 

экзаменов, не так ли? 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Студенти ще не знають 

розклад, чи не так? – Ні, 

знають, його можна знайти на 

сайті. 

Студенты еще не знают 

расписание, не так ли? – Нет, 

знают, его можно найти на 

сайте. 

2. Чому Енді поїхав сьогодні так Почему Энди уехал сегодня так 
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раптово? внезапно? 

3. Ми ще не погодували собак. Мы еще не покормили собак. 

4. Нещодавно Містер Картер 

запропонував змінити план 

семінарів. 

Недавно Мистер Картер 

предложил изменить план 

семинаров. 

5. Які мови вони вивчають з 

вересня? 

Какие языки они изучают с 

сентября? 

6. Останнім часом Пітеру чи 

Джонні дуже щастить на 

іспитах? 

В последнее время Питеру или 

Джонни очень везет на 

экзаменах? 

7. Що ти зробив поки що 

сьогодні? 

Что ты сделал пока сегодня? 

8. Ми тільки що закінчили 

прибирання, тому знімайте 

взуття прямо перед входом. 

Мы только что завершили 

уборку, поэтому снимайте обувь 

прямо перед входом. 

9. П’ятирічна дівчинка з 

веснянками на носі зазирнула 

у віконце тільки що. 

Пятилетняя девочка с 

веснушками на носу заглянула в 

окошко только что. 

10. Піт, я пофарбувала волосся в 

чорний! Дивись! 

Пит, я покрасила волосы в 

черный! Посмотри! 

11. Цього ранку ми отримали 5 

листів, чи не так? 

Этим утром мы получили 5 

писем, не так ли? 

12. Подивись! Холодильник 

заповнений! Я тільки що 

сходив до супермаркету.  

Посмотри! Холодильник 

полный! Я только что сходил в 

супермаркет. 

13. Ми не були за містом з серпня. Мы не были за городом с 

августа. 

14. Сьогодні ми посадили вже три 

яблуні, тому зараз 

відпочиваємо. 

Сегодня мы посадили уже три 

яблони, поэтому сейчас 

отдыхаем. 

15. Ми не підтримували контакт з 

минулого року, чи не так? – 

Ні, ми ж бачились у театрі 

недавно. 

Мы не поддерживали контакт с 

прошлого года, не так ли? – Нет, 

мы же виделись в театре 

недавно. 

16. Поки що не всі студенти здали 

курсові роботи. 

Пока что не все студенты сдали 

курсовые работы. 

17. Місіс Рубі подолала багато 

викликів за той час, поки вона 

декан факультету. 

Миссис Руби преодолела много 

вызовов за то время, пока она 

декан факультета. 
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18. Я сьогодні вперше їздив верхи 

на верблюді. 

Я сегодня впервые ездил верхом 

на верблюде. 

19. Ви коли-небудь бували у 

лінгафонному кабінеті? 

Вы когда-либо бывали в 

лингафонном кабинете? 

20. Чому Майкл чекає з самого 

ранку? Хіба збори не відклали 

на понеділок? 

Почему Майкл ждет с самого 

утра? Разве собрание не 

отложили на понедельник? 

 

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the present perfect 

continuous tense. 

1. I’ve had this computer _______. 

A) for about three years          B) since about three years 

C) for about three years ago  

2. A How long _______ in Paris?  

    B Since last March.  

A) is he living          B) has he living          C) has he been living  

3. _______ the same gym for five years.  

A) I’m going to          B) I’ve been going to           C) I go to 

4. Where have you been? _______ since 9.00! 

 A) I’m waiting          B) I’ve been waiting          C) I’ve waited 

5. How long _______ to your family? 

A) is this farm belonging          B) has this farm been belonging      

 C) has this farm belonged 

6. The fields are really wet. _______ a lot recently. 

 A) It’s raining          B) It rains           C) It’s been raining 

7. The CNN news _______ British news for a few days. 

 A) has been broadcasting          B) has broadcast        

C) have been broadcasting 

8. Sam has been reading a book _______. 

 A) yesterday          B) for three hours            C) tomorrow 

9. You look beautiful! _______ your make-up for hours? 

 A) Have you made            B) Do you make          C) Have you been 

making 

10. Who _______ coffee from my cup?! 

 A) has drunk          B) drank          C) has been drinking 

11. How long _______ Jack’s son? 
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 A) have you been knowing          B) do you know            C) have you 

known 

12. _______? Your shirt is dirty! 

 A) Have you been spilling          B) Have you spilt            C) Are you 

spilling 

13. I’ve been learning to sing _______ September. 

 A) for          B) till            C) since 

14. Tim _______ a lot recently! 

 A) has gone out          B) has been going out          C) goes out 

15. Wendy _______ unwell all day. 

 A) has been feeling          B) feels          C) has felt 

16. Who _______ my diary and put it in the drawer?! 

 A) have been reading          B) has been reading          C) has read 

17. How long _______ on this article? 

 A) have you worked          B) do you work          C) have you been 

working 

18. _______ have you been looking for this best-seller? 

 A) How much          B) How long          C) For long 

19. The Simmons _______ in this house since 2010. 

 A) have lived          B) lives          C) have been living 

20.  Margaret _______ for the whole day. She’s still on the sofa! 

 A) has been working          B) hasn’t been working            C) isn’t 

working 

 

2. Use the verbs in brackets in the present perfect continuous tense form. 

1. I (to do) the cleaning around the house since early morning. 2. You (to 

play) the piano all this time? 3. My granny (not to watch) TV since Monday as 

it’s broken. 4. Susan (to look for) the article on the Internet for two hours. 5. I 

(to do) the IT course since March. 6. She is so beautiful. She (to do) her hair for 

half a day. 7. You (not to sleep) for the whole night? You look tired. 8. He (not 

to look) well all morning. 9. Who (to drink) tea from my cup and didn’t wash 

it? 10. How long (to be) friends? 10. How long (to travel) around the UK? 11. I 

(to know) Mr Black for two years. 12. Jim (not to see) his neighbour for a long 

time. 13. Simona (to work) here for three years. 14. They (to be married) since 

2003. 15. We (to live) in France since 1990. 16. I (not to call) Emma since last 

Sunday. 17. You (to read) any good novels recently? 18. This professor (to 

teach) at our university for fifteen years. 19. The secretary (to send) business 

emails and (to answer) phone calls for the whole morning. 20. Judie (to 

practice) the piano since morning. 
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3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Джон не носить окуляри вже 

два роки. 

Джон не носит очки уже два 

года. 

2. Студенти перекладали одну 

вправу весь цей час? 

Студенты переводили одно 

упражнение все это время? 

3. Ви не займались йогою з 

самого ранку? 

Вы не занимались йогой с 

самого утра? 

4. Ми слухаємо цю композицію 

вже півгодини. 

Мы слушаем эту композицию 

уже полчаса. 

5. Ми не витрачали час, а 

готувались до іспиту увесь 

день. 

Мы не тратили время, а 

готовились к экзамену весь день. 

6. Ви слухаєте уроки 

французької уже дві години? 

Вы слушаете уроки 

французского уже два часа? 

7. Я так втомилась від цього 

шуму! Мій сусід репетирує 

концерт фортепіано вже 

другий день! 

Я так устала от этого шума! Мой 

сосед репетирует концерт 

фортепиано уже второй день! 

8. Майк ігнорує наші дзвінки 

вже тиждень. 

Майк игнорирует наши звонки 

уже неделю. 

9. Пет готує з самого ранку, вона 

хоче здивувати своїх 

італійських гостей. 

Пэт готовит с самого утра, она 

хочет удивить своих 

итальянских гостей. 

10. Міс Мейсон пише книгу 

розповідей для дітей вже 

другий місяць. 

Мисс Мэйсон пишет книгу 

рассказов для детей уже второй 

месяц. 

11. Ми з колегами не 

сперечаємось про дату 

екзаменів вже два тижні. 

Мы с коллегами не спорим о 

дате экзаменов уже две недели. 

12. Ніхто з наших колег не робив 

нічого практично тиждень. 

Никто из наших коллег не делал 

ничего практически неделю. 

13. Хто читав мої записи і забрав 

їх з собою?! 

Кто читал мои записи и забрал 

их с собой?! 

14. Вони давно зустрічаються? Они давно встречаются? 

15. Уся родина святкує Різдво 

увесь вечір. 

Вся семья празднует Рождество 

весь вечер. 

16. Журналісти дзвонили 

відомому актору вже два 

Журналисты звонили 

известному актеру уже две 
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тижні. недели. 

17. Хор готується до концерту 

вже цілий місяць. 

Хор готовится к концерту уже 

целый месяц. 

18. Студенти-першокурсники 

готуються до семінару з історії 

вже другий день 

Студенты-первокурсники 

готовятся к семинару по истории 

уже второй день. 

19. Діти готуються до літнього 

проекту вже другий місяць? 

Дети готовятся к летнему 

проекту уже второй месяц? 

20. Я не беру книги у цій 

бібліотеці вже 3 роки. 

Я не беру книги в этой 

библиотеке уже 3 года. 

 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Цей студент другого курсу 

вже грає в шахи три чи п’ять 

років? 

Этот студент второго курса уже 

играет в шахматы три года или 

пять лет? 

2. Мері фарбує волосся у 

рудуватий колір чи у 

каштановий вже п’ять років? 

Мэри красит волосы в 

рыжеватый цвет или в 

каштановый уже пять лет? 

3. Бабуся вирощує тюльпани чи 

півонії в цьому році? 

Бабушка выращивает тюльпаны 

или пионы в этом году? 

4. Останнім часом Ви 

зупиняєтесь в готелі 

«Хілтон»? 

В последнее время Вы 

останавливаетесь в отеле 

«Хилтон»? 

5. Ректор чи декан відповідає на 

питання журналістів вже 

другу годину? 

Ректор или декан отвечает на 

вопросы журналистов уже 

второй час? 

6. Ви вивчаєте іспанську з 

вересня? 

Вы изучаете испанский с 

сентября? 

7. Дядько Роберт керує цю 

вантажівку з минулого року? 

Дядюшка Роберт водит этот 

грузовик с прошлого года? 

8. Ви користувались словником з 

самого початку іспиту? 

Вы пользовались словарем с 

самого начала экзамена? 

9. Талановитий письменник дає 

лекції в університеті мистецтв 

увесь літній період? 

Талантливый писатель дает 

лекции в университете искусств 

весь летний период? 

10. Ваша племінниця чи 

племінник вивчає політологію 

Ваша племянница или 

племянник изучает политологию 
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вже п’ятий рік? уже пятый год? 

11. Ваш старший син не відвідує 

театральний гурток останнім 

часом? 

Ваш старший сын не посещает 

театральный кружок в последнее 

время? 

12. Джейн побувала у п’ятьох чи 

шести країнах за останній 

місяць? 

Джейн побывала в пяти или 

шести странах за последний 

месяц? 

13. Як смачно пахне! Пет готує 

яблучний пиріг вже цілу 

годину? 

Как вкусно пахнет! Пэт готовит 

яблочный пирог уже целый час? 

14. Письменник закрився у 

заміському будинку і пише 

новий роман вже місяць? 

Писатель закрылся в загородном 

доме и пишет новый роман уже 

месяц? 

15. Мати Соні не відвідує лікарів 

останнім часом, тому що 

почуває себе добре? 

Мать Сони не посещает врачей в 

последнее время, потому что 

чувствует себя хорошо? 

16. Діти дивляться мультфільми 

увесь вечір? 

Дети смотрят мультфильмы весь 

вечер? 

17. 17. Студенти готують доповіді 

зі вчора? 

Студенты готовят доклады со 

вчера? 

18. Джексони відвідують театр 

восени з 2010 року? 

Джексоны посещают театр 

каждую осень с 2010 года? 

19. Блондинка чи брюнетка вже 

20 хвилин обирає тістечка у 

магазині? 

Блондинка или брюнетка уже 20 

минут выбирает пирожные в 

магазине? 

20. Тобі мріє зніматись у кіно усе 

життя? 

Тоби мечтает сниматься в кино 

всю жизнь? 

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Як довго Ваші батьки 

подорожують по Азії? 

Как долго Ваши родители 

путешествуют по Азии? 

2. Ми граємо у футбол вже цілий 

ранок, чи не так? 

Мы играем в футбол уже целое 

утро, не так ли? 

3. Ти нюхаєш ці чудові троянди 

вже дві хвилини, чи не так? 

Ты нюхаешь эти прекрасные 

розы уже две минуты, не так ли? 

4. Які салати Ви куштуєте тут у 

ресторані вже другу годину? 

Какие салаты Вы уже пробуете 

здесь в ресторане второй час? 

5. Ви думаєте, що в останні Вы думаете, что в последние 
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місяці страждаєте на безсоння 

через тривогу, чи не так? 

месяцы страдаете бессонницей 

из-за тревоги, не так ли? 

6. Ви багато чули про мене 

останнім часом, чи не так? 

Вы много слышали обо мне в 

последнее время, не так ли? 

7. Цей балакучий малюк балакає 

вже час, чи не так? 

Этот разговорчивый малыш 

болтает уже час, не так ли? 

8. Скільки часу тітка Пет балакає 

по телефону зі своєю 

сестрою? 

Сколько времени тетя Пэт 

болтает по телефону со своей 

сестрой? 

9. Як довго Ваш працьовитий 

сусід працює у своєму саду? 

Как долго Ваш трудолюбивый 

сосед работает в своем саду? 

10. Діти кидають м’яч через 

паркан увесь вечір, так? 

Дети бросают мяч через забор 

весь вечер, да? 

11. Яку книгу ти читаєш вже 

тиждень? 

Какую книгу ты читаешь уже 

неделю? 

12. Памела писльно дивиться на 

це фото вже хвилин 15, чи не 

так? 

Памела пристально смотрит на 

это фото уже минут 15, не так 

ли? 

13. Де талановитий письменник 

дає свої лекції вже увесь 

місяць? 

Где талантливый писатель 

проводит свои лекции уже весь 

месяц? 

14. Як довго малюк Тедді спить у 

своїй кімнаті? 

Как долго малыш Тэдди спит в 

своей комнате? 

15. Сусіди не пліткують вже три 

тижні через їх переїзд, чи не 

так? 

Соседи не сплетничают уже три 

недели по поводу их переезда, не 

так ли? 

16. 10 студентів роблять успіхи в 

англійській в цьому семестрі, 

чи не так? 

10 студентов преуспевают по 

английскому в этом семестре, не 

так ли? 

17. Ви відвідуєте курси 

китайської вже два місяці, але 

поки що не бачите великих 

результатів, чи не так? 

Вы посещаете курсы китайского 

уже два месяца, но пока не 

видите высокие результаты, не 

так ли? 

18. Як довго студенти чекають 

початок конференції? – Вже 

близько години. 

Как долго студенты ожидают 

начала конференции? – Уже 

около часа. 

19. Студенти не готувались до 

фізики ці два дні, вони просто 

відпочивали, чи не так? 

Студенты не готовились к 

физике эти два дня, они просто 

отдыхали, не так ли? 
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20. Хлопці не втомились сьогодні 

– вони не шукають собаку уже 

дві години, правда? – Так, це 

роблять їх батьки.   

Ребята не устали сегодня – они 

не ищут собаку уже два часа, 

правда? – Да, это делают их 

родители. 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Дені не читає комікси з того 

моменту, як він вступив до 

університету? 

Дэни не читает комиксы с того 

момента, когда он поступил в 

университет. 

2. Подивись у дзеркало! Ти не 

спав зі вчора? 

Посмотри в зеркало! Ты не спал 

со вчера? 

3. Ви ловите рибу чи 

відпочиваєте на березі озера з 

самого ранку? 

Вы ловите рыбу или отдыхаете 

на берегу озера с самого утра? 

4. Том не пропрацював у 

компанії багато часу, чи не 

так? – Так, він пропрацював 

пару років. 

Том не проработал в компании 

много времени, не так ли? – Да, 

он проработал пару лет. 

5. Що ви робите з самого 

початку літніх канікул? 

Что вы делаете с самого начала 

летних каникул? 

6. Поллі вже дві години готує 

смачні страви до візиту 

гостей. 

Полли уже два часа готовит 

вкусные блюда к приходу 

гостей. 

7. Як довго Ви вже чекаєте 

відправлення потягу? – Вже 

близько десяти хвилин. 

Как долго Вы уже ожидаете 

отправления поезда? – Уже 

около десяти минут. 

8. Він не вдома вже три години. 

Він гуляє пішки у лісі чи 

катається на мотоциклі? 

Его нет дома уже три часа. Он 

гуляет пешком в лесу или 

катается на мотоцикле? 

9. З якого часу вони готують 

відео-лекції? 

С каких пор они готовят новые 

видео-лекции? 

10. Мені здається, Пенелопа не 

вчиться їздити верхи в цьому 

місяці, чи не так? 

Мне кажется, Пенелопа не 

учится кататься верхом в этом 

месяце, не так ли? 

11. Ми вивчаємо німецьку вже 

три місяці, так? 

Мы изучаем немецкий уже три 

месяца, да? 

12. Ого, скільки одягу ти купила! 

Де ти робила покупки увесь 

Ого, сколько одежды ты купила! 

Где ты делала покупки весь 
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день? день? 

13. Хто дивився мій щоденник та 

залишив його на ліжку?! 

Кто просматривал мой 

ежедневник и оставил его на 

кровати?! 

14. Ми вже три тижні готуємось 

до цього іспиту! І впевнені, 

що складемо його на відмінно. 

Мы уже три недели готовимся к 

этому экзамену! И уверены, что 

сдадим его на отлично. 

15. Останнім часом Нік дивно 

себе поводиться! Він приховує 

щось від нас. 

В последнее время Ник странно 

себя ведет! Он скрывает что-то 

от нас. 

16. Скільки часу Ви вже пишете 

цю книгу? Ми чекаємо на 

презентацію! 

Сколько времени Вы уже 

пишете эту книгу? Мы ждем 

презентацию! 

17. З якого часу мам пише 

кулінарні рецепти у цю книгу? 

С какого года мама пишет 

кулинарные рецепты в эту 

книгу? 

18. Ми не розмовляли з Енн по 

телефону з минулої п’ятниці. 

Мы не разговаривали с Энн по 

телефону с прошлой пятницы. 

19. Ви дивитесь телевізор вже час, 

чи не так? Тепер наша черга. 

Вы смотрите телевизор уже час, 

не так ли? Теперь наша очередь. 

20. Чим Ви сьогодні пригощаєте 

гостей весь вечір? 

Чем Вы сегодня угощаете гостей 

весь вечер? 

 

REVISION 

 

Translate these sentences into English using the present tenses. 

№ Ukrainian Russian 

1. Молодіж стає все більш 

прагматичною зараз, чи не 

так? 

Молодежь становится все более 

прагматичной сейчас, не так ли? 

2. Хто приходить до нас сьогодні 

у гості? 

Кто приходит к нам сегодня в 

гости? 

3. О котрій годині 

відправляється літак до 

Тбілісі? 

В котором часу отправляется 

самолет в Тбилиси? 

4. Хто з професорів дає он-лайн 

лекції щопонеділка о 12.00? 

Кто из профессоров проводит 

он-лайн лекции каждый 

понедельник в 12.00? 

5. Ми зустрічаємось сьогодні у Мы встречаемся сегодня в 
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комп’ютерному класі об 11.00, 

чи не так? 

компьютерном классе в 11.00, не 

так ли? 

6. В цьому році все більше і 

більше студентів пишуть 

статті до студентської газети. 

В этом году все больше и 

больше студентов пишут статьи 

в студенческую газету. 

7. О котрій годині студенти 

перескладають іспит? 

В котором часу студенты 

пересдают экзамен? 

8. Де Том зубрить перед 

іспитом? 

Где Том зубрит перед 

экзаменом? 

9. Він постійно називає Мері 

різними прізвиськами з 

моменту їх знайомства! 

Он постоянно называет Мэри 

разными прозвищами с момента 

их знакомства! 

10. Де діти проводять літні 

канікули кожного року? 

Где дети проводят летние 

каникулы каждый год? 

11. Цей чоловік похилого віку 

маше Вам, чи не так? 

Этот пожилой мужчина машет 

Вам, не так ли? 

12. Міні-автобуси їдуть тут кожні 

15 хвилин? 

Мини-автобусы ходят здесь 

каждые 15 минут? 

13. Джонсонс наздоганяє 

Томасона та виграє забіг. 

Джонсонс доганяет Томасона и 

выигрывает забег. 

14. Як довго Ви носите окуляри? Как долго Вы носите очки? 

15. Де відбуваються зустрічі 

театрального гуртка? 

Где проходят встречи 

театрального кружка? 

16. Міс Діксі пише цей щоденник 

все своє життя, чи не так? 

Мисс Дикси пишет этот дневник 

всю свою жизнь, не так ли? 

17. Потяг з Ліверпуля тільки що 

прибув, правда? 

Поезд из Ливерпуля только что 

прибыл, правда? 

18. Хто постійно читає 

повідомлення в моєму 

мобільному!? 

Кто постоянно читает 

сообщения в моём мобильном!? 

19. О котрій годині і де ми завтра 

зустрічаємось? 

В котором часу и где мы завтра 

встречаемся? 

20. Вчительський склад вже 

зробив учбову програму на 

цей рік. 

Учительский состав уже 

составил учебную программу на 

этот год. 

 

 

 

 



34 

 

PAST INDEFINITE (PAST SIMPLE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the past simple tense. 

1. The Bronte sisters _______ all writers.  

A) was          B) were          C) is  

2. Where _______ Shakespeare born?  

A) was          B) were          C) is  

3. _______ the tickets expensive?  

A) Was          B) Were          C) Did  

4. I _______ a good film on TV last night. 

A) watched          B) watch          C) watches  

5. They _______ at Stamford Bridge stadium.  

A) didn’t arrived          B) don’t arrived          C) didn’t arrive  

6. _______ you see the football match last night?  

A) Did          B) Do          C) Was  

7. We _______ to Istanbul three years ago.  

A) go          B) were          C) went  

8. When _______ in Los Angeles?  

A) you live          B) did you lived          C) did you live  

9. I _______ you at the party last night.  

A) didn’t saw          B) didn’t see          C) don’t saw  

10. What time _______ home? 

A) did you get          B) you did get          C) you got 

11. _______ he been to New York?  

A) Has          B) Did          C) Have 

12. _______ last night?  

A) Where you went          B) Where did you go          C) Where you did 

go 

13. We _______ to Malta last August.  

A) were          B) went          C) did go 

14. I saw the film, but I _______ it.  

A) didn’t liked          B) don’t liked          C) didn’t like 

15. That’s a lovely dress. Where _______ it?  

A) have you bought          B) did you buy          C) did you bought 

16. We _______ to a lot of different shops yesterday. 

 A) went          B) used to go          C) were going 

17. When I was young I _______ playing football. 

 A) love          B) was loving          C) used to love 

18. I didn’t want to listen the news but I _______ every words. 

 A) hear          B) heard          C) was hearing 
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19. A Why didn’t you call me yesterday? 

      B I _______, but you didn’t answer. 

 A) didn’t call          B) have called          C) did call 

20. They went abroad _______. 

 A) tomorrow          B) last month          C) ago two years 

 

2. Use the verbs in brackets in the past simple tense form. 

 1. He (to live) in France last year. 2. His sister (to live) there too? 3. No, 

she (not to live) in France at that time. 4. We (to receive) a new letter from 

Oxford yesterday. 5. Mum (to buy) presents for the whole family? 6. The whole 

family (to go) jogging yesterday. 7. Where you (to get) this delicious 

cheesecake? 8. First he (to buy) presents for his family, then he (to choose) the 

best flowers and finally he (to drive) to their house. 9. Johnny (to enter) the 

university, (to elect) the courses and (to inform) his parents about his success. 

10. The relations between spouses (to be) very different a hundred years ago. 

11. The children (to like) sweets but now they prefer healthy food. 12. People 

(not to use) emails many years ago. 13. The child wasn’t listening to his parents 

but he (to hear) every word. 14. Boris did come to see us off yesterday though 

he had thought he wouldn’t be able to. 9. When you (to attend) lectures last? 10. 

Where you (to meet) Natalie last? 11. I once (to visit) the historical museum. 

12. I (to meet) Jack when I was entering the shopping mall. 13. I haven’t seen 

Barbara since she (to get) married. 14. I (not to read) this book for a time but 

then I finally (to finish) it. 15. Once upon a time there (to live) Cinderella … 16. 

The boy (to learn) a poem by heart yesterday. 17. Where (to see) him last? 18. 

Suddenly the sun (to rise) and the new day (to start). 19. The weather (to 

change) a lot last week. 20. It (to grow) dark at 6 p.m. yesterday. 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Талановитий письменник 

нарешті презентував новий 

роман. 

Талантливый писатель наконец-

то презентовал новый роман. 

2. Я бачив вчора Пет о 5 годині 

вечора біля кафе. 

Я видел вчера Пэт в 5 часов 

вечера возле кафе. 

3. Банк не працював вчора увесь 

день. 

Банк не работал вчера весь день. 

4. Де Ви були вчора увесь день? Где Вы были вчера весь день? 

5. Студенти вивчили усі 

граматичні правила. 

Студенты выучили все 

грамматические правила. 

6. Я бачив цю постанову одного Я видел эту постановку однажды 
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разу у театрі у Парижі. в театре в Париже. 

7. Я не ходила до цього 

супермаркету деякий час, а 

вчора знову купувала там 

продукти. 

Я не ходила в этот супермаркет 

некоторое время, а вчера снова 

покупала там продукты. 

8. Сонце сіло, і ми розпалили 

вогонь. 

Солнце село, и мы разожгли 

огонь. 

9. Гості випили чай, з’їли торт і 

пішли додому. 

Гости выпили чай, съели торт и 

ушли домой. 

10. Ми не ходили до театру 

минулого місяця. 

Мы не ходили в театр в прошлом 

месяце. 

11. Пітер пішов 5 хвилин тому 

назад, і ми не розмовляли з 

ним. 

Питер ушел 5 минут назад, мы 

не говорили с ним. 

12. Ми не зустрічались з Тімом з 

того моменту, як він вступив 

до університету. 

Мы не встречались с Тимом с 

момента, когда он поступил в 

университет. 

13. Мері почувалась чудово 

минулими вихідними, а у 

понеділок їй стало гірше. 

Мэри чувствовала себя 

прекрасно на прошлых 

выходных, а в понедельник ей 

стало хуже. 

14. Я дійсно склав іспит вчора! Я 

не брешу! 

Я действительно сдал экзамен 

вчера! Я не вру! 

15. Все-таки тітка Мот прийшла 

навідати свою сестру. 

Все-таки тетя Мот пришла 

навестить свою сестру. 

16. Саманта зібрала валізу вчора? Саманта собрала чемоданы 

вчера? 

17. Позавчора погода була 

відмінною, а вчора вже стало 

холодно. 

Позавчера погода была 

отличной, а вчера уже стало 

холодно. 

18. Раніше ми грали на цьому 

полі у футбол, а зараз у нас 

немає вільного часу. 

Раньше мы играли на этом поле 

в футбол, а сейчас у нас нет 

свободного времени. 

19. У дитинстві Сем не вміла 

співати, а зараз співає як 

пташка. 

В детстве Сэм не умела петь, а 

сейчас поет как птичка. 

20. Ви їздили в Італію минулого 

року? 

Вы ездили в Италию в прошлом 

году? 
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4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. У 2000 році він жив у США чи 

Великобританії? 

В 2000 году он жил в США или 

Великобритании? 

2.  Ви закінчили читати цей 

роман вчора? 

Вы закончили читать этот роман 

вчера? 

3. Ваше питання чув викладач чи 

тільки сусід по парті? 

Ваш вопрос слышал 

преподаватель или только сосед 

по парте? 

4. У дитинстві Ви не вивчали 

англійську? 

В детстве Вы не изучали 

английский? 

5. Як ти склав іспити на зимовій 

сесії? 

Как ты сдал экзамены на зимней 

сессии? 

6. Була пізня осінь чи рання 

весна? 

Была поздняя осень или ранняя 

весна? 

7. Твій відомий сусід нарешті 

закінчив малювати селянський 

пейзаж минулого тижня? 

Твой знаменитый сосед наконец-

то закончил рисовать сельский 

пейзаж на прошлой неделе? 

8. Семінар закінчився в обід чи 

після обіду? 

Семинар закончился в обед или 

после обеда? 

9. Минулого місяця Ви заробили 

стільки ж, як і в цьому? 

В прошлом месяце Вы 

заработали столько же, как и в 

этом? 

10. Студенти написали останню 

роботу без помилок? 

Студенты написали последнюю 

работу без ошибок? 

11. Минулого разу ми були на 

рибалці рік тому? 

В прошлый раз мы были на 

рыбалке год назад? 

12. Минулого року на Різдво ти 

подарував їй книгу з 

автографом письменника? 

В прошлом году на Рождество 

ты подарил ей книгу с 

автографом писателя? 

13. П’ять хвилин тому ми 

зрозуміли ідею Джима? 

Пять минут назад мы поняли 

идею Джима? 

14. До кінця грудня студенти 

склали іспити і поїхали 

додому на канікули? 

До конца декабря студенты 

сдали экзамены и уехали домой 

на каникулы? 

15. Цей лікар погано вчився в 

університеті? 

Этот врач плохо учился в 

университете? 

16. Спочатку Джеймс Бонд плив 

по морю, а потім біг у пустелі? 

 Сначала Джеймс Бонд плыл по 

морю, потом бежал в пустыне? 
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17. Коли ти бачив Джейн в 

останнє, вона була щасливою? 

Когда ты видел Джейн 

последний раз, она была 

счастлива? 

18. Гості пили чай чи каву вчора 

ввечері? 

Гости пили чай или кофе вчера 

вечером? 

19. Кур’єр доставив посилки 

вчора вранці? 

Курьер доставил посылку вчера 

утром? 

20. Ти позавчора дивився 

детектив чи роман? 

Ты позавчера смотрел детектив 

или роман? 

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Цей письменник отримав 

Нобелівську премію 3 роки 

тому, чи не так? 

Этот писатель получил 

Нобелевскую премию 3 года 

назад, не так ли? 

2. Скільки років тому Ви 

закінчили університет? 

Сколько времени назад Вы 

окончили университет? 

3. Хто відкрив конференцію 

минулого разу? 

Кто открыл конференцию в 

прошлый раз? 

4. Яку музику ти слухав у пабі 

минулими вихідними? 

Какую музыку ты слушал в пабе 

на прошлых выходных? 

5.  Минулого року твоєму сину 

виповнилось п’ять років, чи не 

так? 

В прошлом году твоему сыну 

исполнилось пять лет, не так ли? 

6. Він був старший за свою 

дружину на 2 роки, так? 

Он был старше своей жены на 2 

года, да? 

7. Чому кур’єр не доставив 

документи 5 хвилин тому? 

Почему курьер не доставил 

документы 5 минут назад? 

8. Ви жили у гуртожитку, коли 

навчались в університеті, так? 

Вы жили в общежитии, когда 

учились в университете, да? 

9. Коли вони одружились? Когда они поженились? 

10. Погода покращилась п’ять 

днів тому, правда? 

Погода улучшилась пять дней 

назад, верно? 

11. Чому ти не привітав дідуся з 

днем народження? – Я дійсно 

забув! 

Почему ты не поздравил 

дедушку с днем рождения? – Я 

действительно забыл! 

12. Перш ніж дістатись на пляж, 

ми зайшли у магазин і 

подзвонили Джонсонам, так? 

Прежде чем добраться на пляж, 

мы зашли в магазин и позвонили 

Джонсонам, да? 
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13.  Куди вони пішли? Куда они ушли? 

14. Де Ви були минулого літа? Где Вы были прошлым летом? 

15. Що Люсі готувала вчора для 

гостей? 

Что Люси готовила вчера для 

гостей? 

16. У якому році Ви почали 

навчатись в університеті? 

В каком году Вы начали учиться 

в университете? 

17. Сусіди почали ремонтувати 

свій дім минулого року, так? 

Соседи начали ремонтировать 

свой дом в прошлом году, да? 

18. Це була пізня осінь, так? Это была поздняя осень, да? 

19. Вони не обговорювали 

проблеми, так? 

Они не обсуждали проблемы, 

да? 

20. Що ти купила у суботу? Что ты купила в субботу? 

 

6. Translate these sentences into English. 

 

№ Ukrainian Russian 

1. Спочатку ми обговорили 

деталі зустрічі, потім 

призначили місце та час, і 

подзвонили гостям. 

Сначала мы обсудили детали 

встречи, потом назначили место 

и время, и позвонили гостям. 

2. Минулої зими ми не їздили за 

кордон. 

Прошлой зимой мы не ездили за 

границу. 

3. Кетрін вдягнула улюблену 

сукню, зробила зачіску і 

пішла. 

3. Кэтрин надела любимое 

платье, сделала прическу и 

ушла. 

4. Малюк Пет вчився ходити три 

року тому. 

 Малыш Пэт учился ходить три 

года назад. 

5. Письменник змінив псевдонім 

на піку своєї кар’єри в 2003 

році, чи не так? – Ні, так ніхто 

не робить. 

Писатель сменил псевдоним на 

пике своей карьеры в 2003 году, 

не так ли? – Нет, так никто не 

делает. 

6. Майкл представив Кеті своїм 

друзям на вечірці минулого 

тижня. 

Майкл представил Кэти своим 

друзьям на вечеринке на 

прошлой неделе. 

7. Чому Ви не дізнались, де живе 

Стейсі? Вона змінила своє 

ім’я минулого року? 

Почему Вы не узнали, где живет 

Стейси? Она сменила свое имя в 

прошлом году? 

8. Я впізнав її по родимій плямі 

на щоці. 

Я узнал ее по родимому пятну не 

щеке. 
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9. В дитинстві Карен завжди 

носила косу, вірно? 

В детстве Карен всегда носила 

косу, верно? 

10. Леді з курчавим світлим 

волоссям зайшла у магазин 15 

хвилин назад. 

Леди с кудрявыми светлыми 

волосами зашла в магазин 15 

минут назад. 

11. Ви не бачили тут струнку 

дівчину з темним волоссям 5 

хвилин назад? 

Вы не видели здесь стройную 

девушку с темными волосами 5 

минут назад? 

12. В дитинстві Мішель була 

чарівною, але років 10 тому 

вона стала агресивною, чи не 

так? 

В детстве Мишель была 

очаровательной, но лет 10 назад 

она стала агрессивной, не так 

ли?  

13. Коли працьовитих 

співробітників фірми 

заохотили премією? 

Когда трудолюбивых 

сотрудников фирмы поощрили 

премией? 

14. Хто кинув камінь у сусідську 

клумбу? 

Кто бросил камень в соседскую 

клумбу? 

15. Футболіст вдарив по м’ячу 

ногою і забив гол. 

Футболист ударил по мячу ногой 

и забил гол. 

16. Хто чіпав руками мій 

щоденник вчора? 

Кто трогал руками мой 

ежедневник вчера? 

17. Яку квітку нюхала Роузі у 

саду вчора увесь вечір? 

Какой цветок нюхала Роузи в 

саду вчера весь вечер? 

18. У минулому семестрі ти чи 

твій друг відстав від групи? 

В прошлом семестре ты или твой 

друг отстал от группы? 

19. Минулого місяця Кеті встигла 

до останнього строку здати 

курсову роботу, так? 

В прошлом месяце Кэти успела к 

последнему сроку сдать 

курсовую работу, да? 

20. Майкл отримав ступінь 

магістра в 2005 році?  

Майкл получил степень 

магистра в 2005 году? 

 

PAST CONTINUOUS (PAST PROGRESSIVE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the past continuous 

tense. 

1. When I got home my parents _______ on the sofa.  

A) were sitting          B) was sitting          C) were siting 

2. What _______ at 11 p.m.? You didn’t answer my call.  

A) you were doing          B) you was doing          C) were you doing  
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3. She couldn’t see him because she _______ her glasses.  

A) wasn’t wearing          B) didn’t wear          C) didn’t wearing 

4. The athlete fell at the end of the race when she _______ towards the finishing 

line. 

A) run           B) was running           C) had run 

5. A I can’t find my glasses anywhere.  

    B _______ them when you left home this morning?  

A) Did you wear          B) Were you wearing          C) Had you worn 

6. I couldn’t answer my phone. I _______. 

A) drove          B) used to drive          C) was driving 

7. Yesterday at 10 a.m. I _______ the tree. 

A) was planting          B) were planting          C) planted 

8. At 7 o’clock yesterday evening my cousin _______ from Melbourne. 

A) flew          B) flies          C) was flying 

9. Sandy _______ when the phone rang. 

A) cooked          B) was cooking          C) cooks 

10. She _______ her makeup while she _______ over the telephone. 

A) was doing, talked          B) was doing          C) was doing, was talking 

    11. Children _______ games, _______ sweets and _______ Cola all evening 

long. 

A) were playing, ate, drank  

B) played, were eating, drinking  

C) were playing, eating, drinking 

12. She _______ constantly _______ our keys on the vocation. 

A) was losing          B) were lost          C) did loose 

13. We _______ delicious pasta while we _______ a new cartoon. 

A) ate, watched          B) ate, were watching          C) were eating, were 

watching 

14. They _______ a cup of coffee while they _______ at that restaurant. 

A) drank, sat          B) were drinking, were           C) were drinking, sat 

15. While Johnathan _______ his report everyone listened attentively. 

A) was doing          B) did          C) does 

16. Helen _______ the coffee grinder so she didn’t hear you came in. 

A) used          B) used to use          C) was using 

17. Last night at 2 a.m. I _______ my speech. 

A) prepared          B) was preparing          C) prepare 

18. What song _______ you _______ at karaoke at the same time yesterday?  

A) were singing          B) sang          C) did use to sing 

19. Where _______ they _______ the movie when the fire _______? 

A) were watching, was beginning 
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B) watched, was beginning 

C) were watching, began 

20. _______ we were visiting my parents in Germany. 

A) At the same time 2 years ago   

B) Recently 

C) This time tomorrow 

 

2. Use the verbs in brackets in the past continuous tense form. 

1. Tanya (to cook) apple pie when we came. 2. She (to cook) also 

chocolate mousse? 3. No, she (not to cook) mousse as she (not to have) enough 

time for it. 4. At eight o’clock yesterday morning they (to make) breakfast. 5. 

James (to drive) home when Carla called him. 6. Sandy (to drink) coffee while 

she (to talk) to her friend on the phone. 7. One beautiful spring morning, Collin 

(to sit) on the verandah and (to think) over his life. 8. The sun (to shine) and the 

birds (to sing). 9. What your neighbours (to do) from 5.30 to 7.30 yesterday 

evening? 10. The Grangers (to make) barbeque at that time. 11. As Henry (to 

enter) his office, he remembered that he had forgotten about the meeting. 12. 

While Joanna (to write) an article, Cathy (to do) the translation. 13. Lucy (to 

do) the washing all morning yesterday. 14. Yesterday from 9 to 10 Sally (to do) 

yoga, so we couldn’t call her. 15. The students (to wait) for the professor for an 

hour and a half. 16. You (not to work) yesterday morning, were you? 17. The 

neighbours’ cat (to tear) the clothes while the Robertsons (to watch) TV in the 

living room. 18. Jonny (not to ride) the bike in the forest last weekend. 19. You 

(to buy) clothes while we (to buy) food? 20. Ruby (to talk) to her friends while 

she (to drink) coffee? 

 

3. Translate these sentences into English. 

 

№ Ukrainian Russian 

1. Ми готувались до контрольної 

роботи вчора увесь день. 

Мы готовились к контрольной 

работе вчера весь день. 

2. Міс Поттс працювала на фірмі 

30 років. 

Мисс Поттс проработала на 

фирме 30 лет. 

3. Ви обговорювали плани вчора 

з вечора до опівночі? 

Вы обсуждали планы вчера с 

вечера до полуночи? 

4. Твій онук не катався на 

велосипеді весь тиждень. 

Твой внук не катался на 

велосипеде всю неделю. 

5. Я читав книгу увесь вечір, 

тому що вона цікава. 

Я читал книгу весь вечер, 

потому что она интересная. 

6. Поки Міс Піттс пояснювала Пока Мисс Питтс объясняла 
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правила, Ентоні базікав з 

сусідом по парті. 

правила, Энтони болтал с 

соседом по парте. 

7. Міс Уотсон згадала про збори, 

коли їхала вранці на роботу. 

Мисс Уотсон вспомнила о 

собрании, когда ехала на работу 

утром. 

8. Ми не будували плани увесь 

вечір, поки готували пиріг? 

Мы не строили планы весь 

вечер, пока готовили пирог? 

9. Люсі шила сукню для своєї 

доньки з 7 ранку до опівночі. 

Люси шила платье для своей 

дочери с 7 утра до полуночи. 

10. Вчора Том був такий 

агресивний, хоча зазвичай він 

дуже спокійний. 

Вчера Том был такой 

агрессивный, хотя обычно он 

очень спокойный. 

11. У той вечір весь час дощило. В тот вечер все время шел 

дождь. 

12. Яскраво сяяло сонце, співали 

птахи і ми їхали на пікнік 

минулими вихідними. 

Ярко светило солнце, пели 

птицы и мы ехали на пикник на 

прошлых выходных. 

13. Багата спадкоємиця жила у 

цьому шотландському замку 

50 років. 

Богатая наследница жила в этом 

шотландском замке 50 лет. 

14. Вчора у цей час Ваші діти 

катались на ковзанах? 

Вчера в это время Ваши дети 

катались на коньках? 

15. Міс Уолліс базікала зі своїми 

приятельками, коли журналіст 

побачив їх? 

Мисс Уоллис болтала со своими 

подругами, когда журналист 

увидел их? 

16. Його дядько вирощував 

помідори все своє життя? 

Его дядя выращивал помидоры 

всю свою жизнь? 

17. Ми їли сендвічі та пили чай на 

пікніку вчора? 

Мы ели сэндвичи и пили чай на 

пикнике вчера. 

18. Він завжди насолоджувався 

писати довгі листи своїй 

коханій. 

Он всегда наслаждался писать 

долгие письма своей 

возлюбленной. 

19. Письменник писав цей роман 

три роки? 

Писатель писал этот роман три 

года? 

20. Трава ставала зеленою і 

з’являлись перші квіти вже 

декілька тижнів. 

Трава становилась зеленой и 

появлялись первые цветы уже 

несколько недель. 
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4. Translate these general and alternative questions into English. 

 

№ Ukrainian Russian 

1. Мандрівники підходили до 

лісу, коли темнішало? 

Путешественники подходили к 

лесу, когда темнело? 

2. Студенти вчили вірші і 

правила вчора? 

Студенты учили стихи и правила 

вчера? 

3. Діти збирали гриби чи ягоди 

вчора в лісі? 

Дети собирали грибы или ягоды 

вчера в лесу? 

4. Брауни готувались до Різдва з 

кінця листопада до середини 

грудня? 

Брауны готовились к Рождеству 

с конца ноября до середины 

декабря? 

5. Ви перетинали кордон п’ять 

годин? 

Вы пересекали границу пять 

часов? 

6. Сонце сяяло вчора весь 

ранок? 

Солнце светило вчера все утро? 

7. Кіт сидів на підвіконні чи біля 

каміну увесь вечір? 

Кот сидел на подоконнике или у 

камина весь вечер? 

8. Два сусіди обговорювали 

домашні проблеми вчора 

вдома у Піта чи у Джона? 

Два соседа обсуждали домашние 

проблемы вчера дома у Пита или 

у Джона? 

9. Погода змінювалась дуже 

часто за останній місяць? 

Погода менялась очень часто за 

прошлый месяц? 

10. Вона бачила жахіття усю ніч? Ей снились кошмары всю ночь? 

11. Джейн Остін писала романи 

15 років чи все життя? 

Джейн Остин писала романы 15 

лет или всю жизнь? 

12. Вони вивчали арабську три 

роки? 

Они изучали арабский три года? 

13. В працювали над перекладом 

чи писали статтю, коли 

подзвонив телефон? 

Вы работали над переводом или 

писали статью, когда позвонил 

телефон? 

14. Містер Піттсон згадав про 

збори, коли їхав на роботу чи 

коли приймав пацієнтів? 

Мистер Питтсон вспомнил о 

собрании, когда ехал на работу 

или когда принимал пациентов? 

15. Поки секретар печатала 

документи, містер Уітман 

обговорював деталі з 

клієнтами? 

Пока секретарь печатала 

документы, мистер Уитман 

обсуждал детали с клиентами? 

16. Вчора ввечері з 7 до 9 ви Вчера вечером с 7 до 9 вы 
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зустрічались з містером 

Уайтом? 

встречались с мистером Уайтом? 

17. Аудиторія аплодувала, поки 

містер Норнберг закінчував 

свою доповідь? 

Аудитория аплодировала, пока 

мистер Норнберг заканчивал 

свой доклад? 

18. Ви шукали книги у бібліотеці 

вчора п’ять чи шість годин? 

Вы искали книги в библиотеке 

вчера пять или шесть часов? 

19. Роджер свистів, коли вчитель 

ввійшов у клас? 

Роджер свистел, когда учитель 

вошел в класс? 

20. Ви писали роман в бібліотеці 

чи кав’ярні дві години вранці?  

Вы писали роман в библиотеке 

или кофейне два часа утром? 

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ви подавали документи про 

прийом до університету вчора 

з 9 до 12, чи не так? 

Вы подавали заявление о приеме 

в университет вчера с 9 утра до 

12 дня, не так ли? 

2. Що Том глибоко вивчав в 

університеті на другому курсі? 

Что Том глубоко изучал в 

университете на втором курсе? 

3. Хто зубрив перед іспитом усі 

вихідні? 

Кто зубрил перед экзаменом все 

выходные? 

4. Ви ж робили записи усю 

лекцію, правда? 

Вы же делали записи всю 

лекцию, правда? 

5. Пет приділяла багато часу 

навчанню всі студентські 

роки, чи не так? 

Пэт уделяла много времени 

учебе все студенческие годы, не 

так ли? 

6. Чим займались аспіранти 

увесь учбовий рік? 

Чем занимались аспиранты весь 

учебный год? 

7. Томмі робив великі успіхи у 

математиці, коли тільки 

вступив до університету, 

правда? 

Томми делал большие успехи в 

математике, когда только 

поступил в университет, правда? 

8. Що робила дитина, поки мама 

уважно наглядала за її діями? 

Что делал ребенок, пока мама 

пристально наблюдала за его 

действиями? 

9. Чому ви кивали головою усю 

лекцію? Хіба ви зрозуміли 

новий матеріал?  

Почему вы кивали головой всю 

лекцию? Разве вы поняли новый 

материал? 

10. Коли міс Рубі зайшла до Когда мисс Руби зашла в 
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аудиторії, що робили 

студенти? 

аудиторию, что делали 

студенты? 

11. Професор довго говорив, але 

його ніхто не слухав, чи не 

так? 

Профессор долго говорил, но его 

никто не слушал, не так ли? 

12. Хто чекав Вас вчора увесь 

вечір? 

Кто ждал Вас вчера весь вечер? 

13. Які переклади Ви робили три 

роки, поки навчались в 

університеті? 

Какие переводы Вы делали три 

года, пока учились в 

университете? 

14. Кого ти зустріла на вокзалі, 

коли проводжала маму на 

потяг? 

Кого ты встретила на вокзале, 

когда провожала маму на поезд? 

15. Ми обмінювались новинами 3 

роки тому, чи не так? 

Мы обменивались новостями 3 

года назад, не так ли? 

16. Які документи друкувала 

секретар, поки йшли 

перемовини? 

Какие документы печатала 

секретарь, пока шли 

переговоры? 

17. Містер Морріс керував 

компанією 20 років, правда? 

Мистер Моррис руководил 

компанией 20 лет, правда? 

18. Що вона робила дві години, 

поки її чекало таксі? 

Что она делала два часа, пока ее 

ждало такси? 

19. Яку виставу ви дивились 

вчора ввечері з 7 до 9? 

Какой спектакль вы смотрели 

вчера вечером с 7 до 9? 

20. Ви багато часу працювали над 

дисертацією минулого року, 

чи не так? 

Вы много времени работали над 

диссертацией в прошлом году, 

не так ли? 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Екскурсовод чекав нас 30 

хвилин, поки ми шукали місто 

зустрічі. 

Экскурсовод ждал нас 30 минут, 

пока мы искали место встречи. 

2. Ми писали імейли вчора весь 

ранок, але так і не отримали 

відповідей. 

Мы писали имейлы вчера все 

утро, но так и не получили 

ответов. 

3. Хто спостерігав за 

перехожими з вікна увесь день 

вчора? 

Кто наблюдал за прохожими из 

окна весь день вчера? 
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4. Що робили Коллінси вчора у 

цей час? 

Что делали Коллинсы вчера в 

это время? 

5. Ми накривали на стіл 2 

години, поки гості добирались 

до нас, правда? 

Мы накрывали стол 2 часа, пока 

гости добирались к нам, правда? 

6. Скільки часу діти грали, поки 

батьки обговорювали справи? 

Сколько времени дети играли, 

пока родители обсуждали дела? 

7. Поки Том переходив дорогу, 

яка машина швидко проїхала 

прямо перед ним? 

Пока Том переходил дорогу, 

какая машина быстро проехала 

прямо перед ним? 

8. Ви шукали цікаві вірші чи 

розповіді вчора весь вечір? 

Вы искали интересные стихи 

или рассказы вчера весь вечер? 

9. Де дядько Том жив у 2008 

році? 

Где дядя Том жил в 2008 году? 

10. Студенти другого курсу 

вивчали китайську чи 

німецьку на першому курсі? 

Студенты второго курса изучали 

китайский или немецкий на 

первом курсе? 

11. Де він жив, поки працював у 

юридичній фірмі минулого 

року? 

Где он жил, пока работал в 

юридической фирме в прошлом 

году? 

12. Актори репетирували 

спектакль увесь минулий 

тиждень чи два тижні? 

Актёры репетировали спектакль 

всю прошлую неделю или две 

недели? 

13. Ваш племінник чи племінниця 

знаходились у Англії 3 роки, 

поки їх батьки працювали в 

Італії? 

Ваш племянник или племянница 

находились в Англии 3 года, 

пока их родители работали в 

Италии? 

14. Професор відповідав на 

запитання студентів 3 години 

вчора, чи не так? 

Профессор отвечал на вопросы 

студентов 3 часа вчера, не так 

ли?  

15. Як довго вона перекладала три 

глави книги вчора? 

Как долго она переводила три 

главы книги вчера? 

16. Вони танцювали увесь вечір у 

суботу? 

Они танцевали весь вечер в 

Субботу? 

17. Був звичайний осінній день, 

йшов дощ. 

Был обычный осенний день, шел 

дождь. 

18. Що Ви робили вчора весь 

день? 

Что Вы делали вчера весь день? 

19. На кухні чудово пахнуло. Твоя На кухне великолепно пахло. 
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сестра пекла малиновий чи 

полуничний пиріг того ранку? 

Твоя сестра пекла малиновый 

или клубничный пирог тем 

утром? 

20. Коли Ви зайшли в офіс, 

працівники обговорювали 

новий проект чи свого 

начальника? 

Когда Вы зашли в офис, 

работники обсуждали новый 

проект или своего начальника? 

 

 

PAST PERFECT 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the past perfect tense.  

1. My mother-in-law _______ a stew for the whole family before they returned 

from a fishmonger’s. 

A) cooked          B) had cooked          C) was cooking 

2. They _______ already _______ when we came to a registry office. 

A) have got divorced          B) got divorced          C) had got divorced 

3. Who told you that I _______ a very close relationship with my parents-in-law? 

A) was established         B) had established          C) was establishing  

4. Antony _______ in Rome when he visited a gift shop. 

A) had been         B) has been         C) was 

5. Hardly _______ our lecturer entered a bookshop when he heard someone 

calling him. 

A) –          B) has          C) had 

6. _______ they discussed a guest list before the yesterday’s hen party? 

A) did          B) have          C) had 

7. No sooner _______ into the antique shop than a shop assistant came up to her. 

A) had Ann come         B) has Ann come         C) Ann came 

8. After I _______ 1000 $ on products in the supermarket I started buying goods 

at a discount. 

A) have spent          B) had spent          C) spent 

9. Jerry _______ Emmy with flowers and sweets by that year. 

A) presented          B) has presented         C) had presented 

10. They _______ new linen for the newlyweds by four o’clock.  

A) bought          B) will buy          C) had bought 

11. The twins _______ the room by the time their father came back. 

A) will have cleaned          B) had cleaned         C) have cleaned 

12. She _______ upset. She _______ her wedding gown. 

A) had been, tore          B) has been, had torn          C) was, had torn 

13. The half-sisters _______ the village before the sun set. 
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A) didn’t manage to reach        B) hadn’t reached          C) weren’t able to reach 

14. Bill _______ that he _______ the full cost of the purchase. 

A) said, would refund         B) had said, refunded          C) said, had refunded 

15. Sam and Fiona _______ a dating agency in Hillside Avenue by the time we 

_______. 

A) had left, come         B) had left, came         C) left, had come 

16. Peter _______ a lot of tuxedos before he _______ the best one. 

A) tried, chose         B) tried, had chosen         C) had tried, chose 

17. They _______ from the baker’s by half past six, _______ they? 

A) had returned, hadn’t          B) have returned, haven’t           

C) returned, didn’t 

18. One of the bridesmaids _______ me that she_______ the bridegroom never 

before. 

A) had told, didn’t see         B) told, hadn’t seen         C) told, had seen 

19. _______ finished their work by 6 p. m? 

A) they had          B) had they          C) they 

20. Where _______ perfumery and toiletries at such a low price before we _______ 

them the mall? 

A) did they buy, had named          B) had they bought, named          

C) they had bought, named 

 

2. Use the verbs in brackets in the past perfect tense form. 

1. Madison paid for the bouquet that she (to choose) and we made our 

way to the wedding chapel. 2. Mrs. Huston ever (to father) an orphan? – (Yes). 

3. All of us were happy, because Thomas (to buy) a delicious charlotte at the 

confectionary. 4. On the parents’ return home they found that their son (to 

bring) home a wedding card. 5. Until Jennifer returned from the Dominican 

Republic she (to win) Brendon’s love. 6. Mark was upset. He (to find out) that 

Alice is the person who prefers a marriage of conveniences to true love. 7. A 

shopping center was closed after the vender (to inform) about a bomb in the 

building. 8. The dairy products you (to order) in the on-line store were delivered 

in time. 9. The children (not to be allowed) to play toys and dolls before the 

moment they ate tomato soup. 10. Who told you that William already (to ask) 

Olivia to be his wife? 11. They realized in no time that she (not to tell) whether 

those girls were step-sisters or nieces. 12. This newsagent’s is said (to be 

replenished) by the 2nd of August. 13. Ava felt depressed as she and her groom 

(to drift apart). 14. I had a fancy I (to see) this brooch somewhere before. 15. 

When my step-mother (to go) to the Van Gogh Museum I began to cook her 

favorite cheesecake. 16. Mr. Goofy said that he (to be) at the hardware shop at 

that time. 17. A toast maker remembered (to leave) his speech at the hotel. 18. 
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When Rose was looking for a printed cotton in her wardrobe she remembered 

that it (to throw away) by her husband.19. A beautiful love song on the radio 

was performed by singer who (to hear) never before. 20. Dave and Miranda left 

for a honeymoon after (to have) a white wedding. 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Вона вже навідала свого 

зведеного брата. 

Она уже навестила своего 

сводного брата. 

2. Емма вже дала урочисту 

обіцянку до того часу. 

Эмма уже дала торжественное 

обещание к тому времени. 

3. Не встигли вони закінчити 

вечеряти, як вже закохалися. 

Не успели они закончить 

ужинать, как уже влюбились. 

4. Ви вже знайшли мій 

гаманець? 

Вы уже нашли мой бумажник? 

5. Ми не могли приготувати 

сніданок, тому що тато не 

сходив у м’ясний магазин. 

Мы не могли приготовить 

завтрак, потому что отец не 

сходил в мясной магазин. 

6. Наші друзі ще не розірвали 

шлюб к тому часу, як ми 

прийшли. 

Наши друзья еще не расторгли 

брак к тому времени, как мы 

пришли. 

7. Я ніколи раніше не заходила 

до тютюнової лавки. 

Я никогда раньше не заходила в 

табачную лавку. 

8. Діана витратила майже усі 

гроші на нові сукні до 14:00. 

Диана потратила почти все 

деньги на новые платья к 14:00. 

9. Дональд одружився до 2020 

року. 

Дональд женился до 2020 года. 

10. Дора не наважилась розірвати 

заручини до приїзду батьків. 

Дора не решилась расторгнуть 

помолвку до приезда родителей.  

11. Ми тоді вже дізналися про їх 

кришталеву річницю весілля з 

Інтернету. 

Мы тогда уже узнали про их 

хрустальную годовщину 

свадьбы из Интернета.  

12. Булу вже 10 вечора, а їх 

родичі ще не повернулися з 

кінотеатру. 

Было уже 10 часов вечера, а их 

родственники еще не вернулись 

с кинотеатра. 

13. Вони нам не надіслали 

запрошення на весілля до 

понеділка. 

Они не прислали нам 

приглашение на свадьбу до 

понедельника. 

14. Не встигли ми дочекатися дня Не успели мы дождаться дня 
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видачі заробітної плати, як 

витратили більшу її частину. 

выдачи зарплаты, как потратили 

большую её часть. 

15. Брауни були здивовані. Вони 

не вірно заповнили документи 

та не отримали візу.  

Брауны были в недоумении. Они 

неправильно заполнили 

документы и не получили визу. 

16. Я вже з’їла плитку шоколаду к 

тому часу, як завершила 

перевіряти контрольні роботи.  

Я уже съела плитку шоколада к 

тому времени, как закончила 

проверять контрольные. 

17. Вона використала десяток 

яєць поки не навчилась 

готувати омлет. 

Она использовала десяток яиц 

пока не научилась готовить 

омлет. 

18. Після того як продавець 

порахував виручку, він пішов 

додому. 

После того как продавец 

посчитал выручку, он пошел 

домой.  

19. Хто розбив мій новий флакон 

парфумів коли я прийшла 

додому?  

Кто разбил мой новый флакон 

духов когда я пришла домой? 

20. Вони придбали ці рулони 

шпал ще до кризи. 

Они купили эти рулоны обоев 

еще до кризиса. 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ви ще стояли у черзі на 

автобус до 6 години вечора? 

Вы еще стояли в очереди на 

автобус до 6 часов вечера? 

2. Вони встигли передати плату 

за проїзд перед тим, як 

увійшов контролер? 

Они успели передать оплату за 

проезд перед тем, как вошел 

контролер? 

3. Флойди оплатили проживання 

в готелі на тиждень чи на два 

після того, як подзвонили 

тобі? 

Флойды оплатили проживание в 

отеле на неделю или на две 

после того, как тебе позвонили? 

4. Ви вже купили якісь ювелірні 

вироби до того, як ваші друзі 

скасували свято? 

Вы уже купили какие-то 

ювелирные изделия до того, как 

ваши друзья отменили 

празднование? 

5. Ентоні повернув тобі гроші 

вчасно чи на день пізніше? 

Энтони вернул тебе деньги 

вовремя или на день позже? 

6. Анна знайшла свій улюблений 

браслет, який шукала увесь 

Анна нашла свой любимый 

браслет, который искала целый 
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день? день? 

7. Молода пара поїхала навідати 

родичів у Лондон перед 

Новим роком чи Великоднем? 

Молодая пара поехала проведать 

родственников в Лондон перед 

Новым годом или Пасхой? 

8. Моніка повернулася з 

побачення з Майком ще до 

заходу сонця? 

Моника вернулась со свидания с 

Майклом еще до захода солнца? 

9. Ваш вітчим вже заплатив 

гроші за нову яхту? 

Ваш отчим уже заплатил деньги 

за новую яхту? 

10. Твій троюрідний племінник 

загубив іграшку чи кепку 

перед тим, як ви приїхали до 

нас у гості? 

Твою троюродный племянник 

потерял игрушку или кепку 

перед тем, как вы пришли к нам 

в гости? 

11. Джессі купила жовте плаття з 

вітрини до того, як ти купила 

собі таке ж саме?  

Джесси купила желтое платье с 

витрины до того, как ты купила 

себе такое же? 

12. Ви подарували зятю книгу, 

яку привезли з подорожі в 

Америці? 

Вы подарили зятю книгу, 

которую привезли с поездки в 

Америку? 

13. Ваші подруги повернулися з 

універмагу до закриття 

гуртожитку? 

Ваши подруги вернулись с 

универмага до закрытия 

общежития? 

14. Магазин квітів зачинився до 6 

години вечора чи 7? 

Магазин цветов закрылся до 6 

или 7 часов вечера? 

15. Елізабет купила шовк чи 

оксамит для нового плаття? – 

Не знаю. Його ще не пошили. 

Элизабет купила шелк или 

бархат для нового платья? – Не 

знаю. Его еще не пошили. 

16. Ти перемила усі овочі, що 

мама принесла з бакалії чи 

лише помідори? 

Ты перемыла все овощи, 

которые мама принесла с 

бакалейного магазина или 

только помидоры? 

17. Роберт повернувся з ділового 

центру міста до твого від’їзду 

з країни?  

Роберт вернулся с делового 

центра города до твоего отъезда 

из страны? 

18. Ваша сімейна криза 

закінчилась до того, як ви 

переїхали до нової квартири 

чи після? 

Кризис в вашей семье 

закончился до того, как вы 

переехали в новую квартиру или 

после? 

19. Йому хтось написав чи Ему кто-то написал или 
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розповів про наше весілля на 

Мальдівах до того, як ми 

поїхали туди?  

рассказал о нашей свадьбе на 

Мальдивах до того, как мы 

поехали туда? 

20. Ви вже продали заміський 

будинок до того часу, як 

Софія Вам подзвонила? 

Вы уже продали загородный дом 

к тому времени, когда София 

вам позвонила? 

 

5. Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Хто повернувся з магазину 

подарунків до повернення 

батьків з роботи? 

Кто вернулся с магазина 

подарков до прихода родителей 

с работы? 

2. Скільки квітів  сестра Стіва 

встигла висадити перед 

будинком до обіду?  

Сколько цветов сестра Стива 

успела высадить перед домом к 

обеду? 

3. Оскар розірвав відносини з 

Ларою до переїзду в 

Нідерланди, чи не так? – Ні. 

Оскар разорвал отношения с 

Ларой до переезда в 

Нидерланды, не так ли? – Нет. 

4. Скільки студентів прийшло на 

іспит до 10 ранку? 

Сколько студентов пришло на 

экзамен до 10 утро? 

5. Ви ж не забули купити в 

супермаркеті більшу частину 

продуктів, так? – Ні, не 

забули. 

Вы же не забыли купить в 

супермаркете большую часть 

продуктов, не так ли? – Нет, не 

забыли. 

6. Анна запросила родичів зі 

сторони батька на свій ювілей, 

чи не так? – Так, запросила. 

Анна пригласила родственников 

со стороны отца на свой юбилей, 

не так ли? – Да, пригласила. 

7. З ким ваша онука 

подорожувала Європою перед 

тим, як поїхати до Африки? 

С кем ваша внучка 

путешествовала по Европе пере 

тем, как поехать в Африку? 

8. Хто допоміг Келлі вирішити її 

проблему до того, як в мене 

з’явився час передзвонити їй 

та запропонувати мою 

допомогу? 

Кто помог Кэлли решить ее 

проблему до того, как у меня 

появилось время перезвонить ей 

и предложить мою помощь? 

9. Чия величезна родина змогла 

розміститися у маленькій 

вітальні перед переглядом 

фільму? 

Чья огромная семья смогла 

разместиться в маленькой 

гостиной перед просмотром 

фильма? 
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10. Немовля прокинулося ще до 

того, як прокинулись батьки, 

так?  

Младенец проснулся еще до 

того, как родители? 

11. Уряд допоміг цій бідній 

родині з купівлею будинку, чи 

не так? 

Правительство помогло этой 

бедной семье купить дом, не так 

ли? 

12. Які електротовари ви забули 

замовити в Інтернет магазині ? 

Какие электротовары вы за были 

заказать в Интернет магазине? 

13. Де ти загубила замшеву 

сорочку? Я не знайшла її у 

твоїй шафі. 

Где ты потерял замшевую 

рубашку? Я не нашла ее в твоем 

шкафу. 

14. Сара купила жахливу 

бавовняну сукню, чи не так? – 

Так. Тому їй прийшлося 

повернути її у магазин. 

Сара купила ужасное хлопковое 

платье, не так ли? – Да. Поэтому 

ей пришлось вернуть его в 

магазин. 

15. Твій сусід вже сплатив штраф 

за порушення правил 

паркування, чи не так? – Ні, 

ще не сплатив. 

Твой сосед уже оплатил штраф 

за нарушение правил парковки, 

не так ли? – Нет, еще не 

заплатил. 

16. Скільки підгузків залишалося 

в шафі до того, як я сказала 

тобі купити нову пачку?  

Сколько подгузников оставалось 

в шкафу до того, как я сказала 

тебе купить новую пачку? 

17. До літа 2020 року Боб відкрив 

власний антикварний магазин, 

чи не так? – Так, ви праві. 

До лета 2020 Боб открыл 

собственный антикварный 

магазин, не так ли? – Да, вы 

правы. 

18. Тітка вишила тобі скатертину 

ще до твого дня народження, 

чи не так? – Ні, вона не 

встигла. 

Тетя вышила тебе скатерть еще 

до твоего дня рождения, не так 

ли? – нет, она не успела. 

19. Хто з трійнят приготував 

сніданок доки за ними приїхав 

шкільний автобус? 

Кто из тройняшек приготовил 

завтрак пака за ними не приехал 

школьный автобус? 

20. Чиї друзі вже витратили увесь 

гонорар за виступ у барі? 

Чьи друзья уже потратили весь 

гонорар за выступление в баре? 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Він тоді вже повернувся з Он тогда уже вернулся со 
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побачення на осліп? свидания в слепую? 

2. Вона сподівалась, що 

правильно приготувала 

варення за рецептом свекрухи.  

Она надеялась, что правильно 

приготовила варенье по рецепту 

свекрови. 

3. У бутику нікого не було. 

Відвідувачі не заходили що 

найменше три години. 

В бутике никого не было. 

Посетители не заходили по 

меньшей мере три часа.  

4. Скільки шпильок для волосся 

встигла продати продавець до 

закриття магазину? 

Сколько заколок для волос 

успела продать продавец до 

закрытия магазина? 

5. Він знову позичив гроші до 

отримання заробітної плати, 

чи не так? – Так. У нього не 

було іншого виходу. 

Он снова одолжил денег до 

получения зарплаты, не так ли? – 

Да. У него не было другого 

выхода. 

6. Я ніколи раніше не писала 

такий довгий список покупок. 

Я никогда раньше на писала 

такой длинный список покупок. 

7. Перед тим як іти на касу, 

треба було поглянути на 

цінник. 

Перед тем как идти на кассу, 

нужно было посмотреть на 

ценник. 

8. Вони одружились як тільки 

закінчили університет.  

Они поженились как только 

закончили университет. 

9. Я раніше ніколи не бачила 

таку машину, що вартує 

цілого статку. 

Я раньше никогда не видела 

такую машину, которая стоит 

целое состояние. 

10. Ви згадали хто розрахувався 

чеком, а не готівкою за цей 

номер? 

Вы вспомнили кто рассчитался 

чеком, а не наличными за этот 

номер? 

11. До того часу всі вироби з 

кераміки було розставлено по 

поличках. 

К тому времени все изделия из 

керамики были расставлены по 

полкам. 

12. Я чула, що Містеру Брауну 

подарували запонки з 

гравіруванням. 

Я слышала, что Мистеру Брауну 

подарили запонки с гравировкой. 

13. Меррі чи Тіна забула 

розібрати тканини, що були 

доставлені на склад?  

Мэрри или Тина забыла 

разодрать ткани, которые 

доставили на склад? 

14. Хто тобі сказав, що я 

приміряла ту дорогу сукню з 

вітрини? 

Кто тебе сказал, что я примеряла 

то дорогое платье с витрины? 
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15. На той час Баррі встиг 

відвідати м’ясний магазин. 

К тому времени Барри успел 

побывать в мясном магазине. 

16. Твої колеги вже вибрали 

подарунки для будучої мами? 

Твои коллеги уже выбрали 

подарки для будущей мамы? 

17. Куди зникло придане? – Ніхто 

з присутніх не бачив.   

Куда пропало приданое? – Никто 

из присутствующих не видел. 

18. Коли мати повернулась, я ще 

була на побаченні. 

Когда мама вернулась, я еще 

была на свидании. 

19. Я не привезла тобі сувенір з 

Риму. – Чому? Я згадала, що 

ти там вже бував. 

Я не привезла тебе сувенир из 

Рима. – Почему? Я вспомнила, 

что ты там уже бывал. 

20. Місіс Стівенсон прокинулась 

дуже рано та почала збиратися 

у гості до двоюрідної бабусі. 

Миссис Стивенсон проснулась 

очень рано и начала собираться в 

гости к двоюродной бабушке. 

 

PAST PERFECT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the past perfect 

continuous tense. 

 

1. His best man _______ for 2 hours before the limousine arrived and took him  

to the chapel.   

A) was waiting          B) has been waiting          C) had been waiting 

2. What _______ since you _______ your superb sport car? 

A) you had been doing; lent        B) had you been doing; lent         

C) did you do; had been lending 

3. How long _______ for the change at the restaurant?  

A) he has been waiting          B) had he been waiting            

C) he had been waiting 

4. Our friend _______ the glassware since she returned home from the BBQ. 

A) had been replacing          B) had being replacing          C) had replacing 

5. Monica’s neighbor _______ for 2 years before he managed to find a well- 

paid job. 

A) has been borrowing money          B) had borrowed          

C) had been borrowing 

6. I _______ for my husband’s cufflinks for 3 hours before I _______ them  

under the sofa. 

A) have been looking, had found          B) had been looking, I have found 

C) had been looking, found 

7. My grandparents _______ for 2 months until they got married. 
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A) had been dating          B) had dating          C) have been dating 

8. Roberta _______ in the pub until she _______ that she had an early flight. 

A) has been flirting, remembered          B) flirted, had remembered 

C) had been flirting, remembered 

9. We _______ long enough before we found a butcher’s. 

A) had been driving          B) has been driving          C) had driven 

10. Tim and Miranda _______ for more than 5 years, _______ they? 

A) have been going out, haven’t they          B) had been going out, had they 

C) had been going out, hadn’t they 

11. Olivia _______ household goods for 2 hours before John _______ her. 

A) has been choosing, joined          B) chose, had been joining 

C) had been choosing, joined 

12. A two-parent family _______ for their cruise liner for 4 hours when its  

delay at last _______. 

A) have been waiting, announced          B) had been waiting, announced     

C) waited, had been announced 

13. A childless family _______ to adopt a child for years before they 

succeeded. 

A) was trying          B) had been trying          C) has been trying 

14. Perry saw his step-parents crying. Probably they _______ before he came   

into the room. 

A) have been disputing          B) had been disputing          C) disputed  

15. Jenifer _______ for two years in a gym and when she met her ex-husband  

she was very fit. 

A) has been training          B) was training          C) had been training 

16. Pitter _______ how much time his step-brother _______ in the library  

before he _______ his diploma paper. 

A) didn’t even know, had been spending, finished 

B) doesn’t even know, has been spending, had finished 

C) hadn’t even known, spent, finished 

17. Mark _______ an engagement ring since early morning. 

A) had been looking for          B) looked for          C) has been looking for 

18. Molly _______ the glassware for the whole evening. 

A) has been washing          B) washed          C) had been washing     

19. How long _______ the newly-weds _______ a flat before their parents  

bought them a house? 

A) –, had been renting          B) had, been renting          C) had been, renting 

20. Stew felt tired as he _______ for several hours. 

A) had been doing shopping          B) had being shopping      

C) had doing shopping          
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2. Use the verbs in brackets in the past perfect continuous tense form. 

 1. The Millers (to decorate) the New Year tree before their extended 

family gathered. 2. Ella (to eat up) a packet of biscuits till her mom took it away 

from her. 3. Mr. Wilson (to work) in the stall for ten years until he won in the 

lottery. 4. The foster children (to pay) volleyball for an hour and a half before 

their parents came to take them back home. 5. Miss. Bennett (to work) as a shop 

assistant in the department store for five years before she retired. 6. Mike’s 

father-in-law was angry because he (to watch) a film too loud for three hours 

yesterday evening. 7. Madison and Julian (to prepare) for the wedding 

ceremony since Saint Valentine's Day? – No, they (to prepare) for it since New 

Year. 8. Melanie’s groom-to-be (to write) her love letters for about a year 

before they met? 9. We (not to chose) a crib before our son’s birth. 10. Her 

godmother (to fly) for six hours before she landed in NY. 11. I looked so tired 

because I (to cook) a joint of beef the whole morning. 12. Who (to prepare) for 

the exams for a month? – Mr. Barnes’s step-child. 13. Her godchild (to study) 

French for seven years before he went to Paris. 14. The quads (to sail) all the 

morning when suddenly the yacht broke down. 15. A shopkeeper (to try) to find 

better products for his supermarket? 16. The twins (not to play football) in the 

backyard when their father saw them. 17. Robert and Brian (not to fix) the cash 

desk for two hours yesterday. 18. You (to save money) for new silverware for a 

long time? Yes, I had. I (not to spend) a dollar for eight months. 19. How long 

Bob (to work) as a retailer? – He (to work) as a retailer for a year. 20. He (to 

peel) a bag of potatoes before his wife came back from the conference. 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Мені треба було перепочити. 

Я готувала вечерю дуже 

довго. 

Мне нужно было отдохнуть. Я 

готовила ужин очень долго.  

2. Том виглядав дуже втомленим 

оскільки він тягнув візок на 

далеку відстань. 

Том выглядел очень уставшим, 

так как он тащил тележку на 

большое расстояние. 

3. Холостяк декілька хвилин 

уважно розглядав Анну, коли 

вона раптом підняла очі та 

помітила його. 

Холостяк пару минут 

внимательно разглядывал Анну, 

когда она вдруг поднял глаза и 

заметила его. 

4. Як довго дівчата розглядали 

вітрини магазинів, перш ніж 

купити подарунок бабусі на 

ювілей? 

Как долго девочки 

рассматривали витрины 

магазинов, прежде чем купить 

подарок бабушке на юбилей? 
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5. Мій вітчим дуже обмежував 

свій бюджет поки я не 

закінчила університет. 

Мой отчим очень ограничивал 

свой бюджет пока я не закончила 

университет. 

6. Аманда обирала крем для 

обличчя пів години та не 

купила жодного. 

Аманда выбирала крем для лица 

пол часа, и так и не купила ни 

одного. 

7. Марго набрала вагу, оскільки 

в останній місяць вона їла 

багато плиток шоколаду за 

вечір. 

Марго набрала лишний вес, так 

как в последний месяц она ела 

много плиток шоколада за вечер. 

8. Ваш наречений чекав вас біля 

кінотеатру поки ви не вийшли 

з подругами? 

Ваш жених ждал вас возле 

кинотеатра пока вы не вышли с 

подругами? 

9. Джон не витрачав кишенькові 

гроші, поки не накопив на 

велосипед. 

Джон не тратил карманные 

деньги, пока не накопил на 

велосипед. 

10. Батьки завертали подарунки 

для Софії увесь вечір? – Так, 

вчора був її день народження. 

Родители заворачивали подарки 

для Софии весь вечер? – Да, 

вчера был ее день рождения. 

11. Продавець намагався 

увімкнути сканер цін 

протягом години, поки він 

остаточно не зламався. 

Продавец пытался включить 

сканер цен на протяжении час, 

пока он окончательно не 

сломался. 

12. Ваги зламались, хоча я нічого 

на них не важила. Вони увесь 

день пролежали у коморі.  

Весы сломались, хотя я ничего 

на них не взвешивала. Они весь 

день пролежали в кладовке. 

13. Анабель ніколи не 

колекціонувала вироби зі 

срібла, тому не змогла 

допомогти покупцю з вибором 

сережок. 

Анабель никогда не 

коллекционировала изделия из 

серебра, поэтому она не смогла 

помочь покупателю с выбором 

сережек. 

14. Молода мати обирала 

підгузки пів години, поки до 

неї не підійшла консультант. 

Молодая мама выбирала 

подгузники пол час, пока к ней 

не подошла консультант. 

15. Як довго наречена приміряла 

сукні, поки обрала потрібну? 

Как долго невеста примеряла 

платья, пока выбрала нужное? 

16. Я ніколи не розраховувалась 

чеком, доки не загубила 

кредитну картку. 

Я никогда не расплачивалась 

чеком, пока не потеряла 

кредитную карточку. 
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17. Твої родичі так довго їхали до 

аеропорту через зливу?  

Твои родственники ехали в 

аэропорт так долго из-за дождя? 

18. Стара діва сиділа у вітальні та 

щось в’язала, поки до неї не 

завітала сусідка. 

Старая дева сидела в гостиной и 

что-то вязала, пока к ней в гости 

не пришла соседка. 

19. Місіс Гріффін знала все про 

панчішні вироби. Вона 

пропрацювала у цьому 

магазині 15 років.  

Миссис Гриффин знала все про 

чулочные изделия. Она 

проработала в этом магазине 15 

лет. 

20. Як довго ти розкладала ту 

величезну кипу книжок? 

Как долго ты раскладывала ту 

огромную стопку книг? 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ваша невістка дзвонила вам 

увесь вечір? 

Ваша невестка звонила вам весь 

вечер? 

2. Твоя бабуся простояла у черзі 

в супермаркеті дві години? 

Твоя бабушка простояла в 

очереди в супермаркете два 

часа? 

3. Джон ходив на романтичні 

побачення з Клавдією чи 

Дженніфер, поки його батьки 

відпочивали на Балі? 

Джон ходил на романтическое 

свидание с Клавдией или 

Дженнифер, пока его родители 

отдыхали на Бали? 

4. Знайомство батьків наречених 

тривало вже дві години? 

Знакомство родителей жениха и 

невесты длилось уже два часа? 

5. Уся велика родина збиралася 

піти у похід в гори чи до 

річки? 

Вся большая семья собиралась 

пойти в поход в горы или к 

речке? 

6. Ви спілкувалися з вашим 

зятем за сніданком протягом 

години? 

Вы общались с вашим зятем за 

завтраком на протяжении часа? 

7. Неповна сім’я снідала тостами 

чи пластівцями з молоком 

перед поїздкою на озеро? 

Неполная семья завтракала 

тостами или хлопьями с 

молоком перед поездкой на 

озеро? 

8. Мартін запрошував Елізабет 

на побачення досить довго? 

Мартин приглашал Элизабет на 

свидание достаточно долго? 

9. Близнюки прибирали іграшки 

у кімнаті чи вітальні, поки 

Близнецы убирали игрушки в 

комнате или зале, пока бабушка 
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бабуся не покликала їх до 

столу? 

позвала их к столу? 

10. Марк чи Мейсон розглядав 

стелаж ком пакт-дисків 

декілька годин? 

Марк или Мейсон рассматривал 

стеллаж с компакт-дисками 

несколько часов?  

11. Цей відомий серцеїд 

фліртував з вашою сестрою чи 

з вами увесь вечір?  

Этот известный сердцеед 

флиртовал с вашей сестрой или 

вами весь вечер? 

12. Софія провела три чи чотири 

тижні на кулінарних курсах до 

того, як добре навчилася 

готувати італійські страви? 

София провела три или четыре 

недели на кулинарных курсах до 

того, как хорошо научилась 

готовить итальянские блюда? 

13. Гості очікували на молодят 

вже півтори години? 

Гости ждали молодоженов уже 

полтора часа? 

14. Суддя розглядав судову 

справу чотири години? 

Судья заслушивал судебное дело 

четыре часа? 

15. Він стояв засліплений красою 

океану перед тим, як зробив 

декілька фото? 

Он стоял ослепленный красотой 

океана пред тем, как сделал 

несколько фотографий? 

16. Ти шукала газетний кіоск чи 

магазин сувенірів увесь 

ранок? 

Ты искала газетный киоск или 

магазин сувениров все утро? 

17. Скарлет підбирала чоловіку 

шпильку для краватки досить 

довго?  

Скарлет подбирала мужу 

булавку для галстука достаточно 

долго? 

18. Ваші колеги підтримували з 

вами стосунки поки ви не 

одужали чи ні? 

Ваши коллеги поддерживали с 

Вами отношения пока вы не 

выздоровели или нет? 

19. Мати вирішувала побутові 

проблеми усієї сім’ї, поки 

батько не повернувся з 

відрядження? 

Мама решала бытовые 

проблемы всей семьи, пока отец 

не вернулся с командировки? 

20. Мері пропрацювала 

акушеркою двадцять чи 

двадцять п’ять років?  

Мери проработала акушеркой 

двадцать или двадцать пять лет? 

 

5. Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Діти їли банку варення цілий Дети ели банку варенья целый 
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день, чи не так? день, не так ли? 

2. Як довго ваша прабабуся 

переглядала сімейний? 

Как долго ваша бабушка 

просматривала семейный 

альбом? 

3. Ваша секретарка купувала 

букети квітів для закордонних 

гостей, чи не так? – Так, 

купувала. 

Ваша секретарша покупала 

букеты цветов для иностранных 

гостей, не так ли? – Да, 

покупала. 

4. Де твої друзі обирали дитячу 

колиску? 

Где твои друзья выбирали 

детскую коляску? 

5. Хто завойовував любов Донни 

пів року? 

Кто завоевывал любовь Донны 

пол года? 

6. Що Кевін купував у магазині 

залізних товарів? 

Что Кевин покупал в скобяной 

лавке? 

7. Як довго Олівія обожнювала 

кататися верхи?  

Как долго Оливия обожала 

кататься верхом на лошади? 

8. Королівська родина отримував 

вітання з золотою річницею 

весілля, чи не так? 

Королевская семья получала 

поздравления с золотой 

годовщиной свадьбы, не так ли? 

9. Чому Тереза не відповідала на 

його кохання? 

Почему Тереза не отвечала на 

его любовь? 

10. Сімпсони замовляли весільний 

торт десь пів години, чи не 

так? – Ні, вони його замовляли 

більше ніж дві години. 

Симпсоны заказывали 

свадебный торт где-то пол часа, 

не так ли? – Нет, они его 

заказывали больше двух часов. 

11. Чим займалася твоя теща 

перед тим, як вирішила 

приїхати до вас у гості на три 

дні? 

Чем занималась твоя теща перед 

тем, как решила приехать к вам 

в гости на три дня? 

12. Наречена йшла до вівтаря 

дуже повільно, чи не так?  

Невест шла к алтарю очень 

медленно, не так ли? 

13. Пологи тривали вже шість 

годин, коли приїхав чоловік, 

чи не так? 

Роды длились уже шесть часов, 

когда приехал муж, не так ли? 

14. Продукти для булочної 

розвантажували цілий ранок, 

чи не так? 

Продукты для булочной 

разгружали целое утро, не так 

ли? 

15. Ваш чоловік збирав дитяче 

ліжко дві години, чи не так? – 

Ваш муж собирал детскую 

кроватку два часа, не так ли? – 
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Ні, чотири. Нет. четыре. 

16. Як довго ваш колишній 

чоловік не платив аліменти? 

Как долго ваш бывший муж не 

платил алименты? 

17. Немовля довго плакало, поки 

мама не дала йому брязкальце, 

чи не так? 

Младенец долго плакал, пока 

мама не дала ему погремушку, 

не так ли? 

18. Де ти простояла у черзі цілий 

ранок? – У черзі до аптеки. 

Где ты простояла в очереди 

целое утро? – В очереди в 

аптеку. 

19. Ваші батьки були одружені 

протягом 15 років перед тим, 

як розлучилися, чи не так? – 

Ні. Вони були одружені 14 

років. 

Ваши родители были женаты 15 

лет перед тем, как развелись, не 

так ли? – Нет. Они были женаты 

14 лет. 

20. Чия прийомна дитина 

малювала на документа, поки 

дідусь не помітив? 

Чей приемный ребенок рисовал 

на документах, пока дедушка не 

заметил? 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Моя сусідка довго вивчала 

весільні традиції перед тим, як 

поїхати до нареченого в 

Іспанію. 

Моя соседка долго изучала 

свадебные традиции перед тем, 

как поехать к жениху в 

Испанию. 

2. Чиї близнюки гралися у дворі 

самі, поки їх не помітили 

перехожі? 

Чьи близнецы игрались во дворе 

сами, пока их не заметили 

прохожие? 

3. Діана ходила в бюро 

знайомств декілька років, 

поки не зустріла там Адама, 

чи не так? 

Диана ходила в бюро знакомств 

несколько лет, пока не встретила 

там Адама, не так ли? 

4. Де проводила відпустку 

родина з двома батьками? 

Где проводила отпуск семья с 

двумя родителями? 

5. Вечірка не честь народження 

дитини тривала п’ять чи шість 

годин? 

Вечеринка по случаю рождения 

ребенка длилась пять или шесть 

часов? 

6. Чому ти так довго купляв 

квіти у кіоску? 

Почему ты так долго покупал 

цветы в киоске? 

7. Про що говорили ваші дальні О чем разговаривали ваши 
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родичі за обідом, поки не 

вирішили замовити суші? 

дальние родственники за обедом, 

пока не решили заказать суши? 

8. Ваша колишня жінка прожила 

сім років в Америці до того, 

як повернулася у Київ, чи не 

так? – Ні, трошки більше. 

Ваша бывшая жена прожила 

семь лет в Америке до того, как 

вернулась в Киев, не так ли? – 

Нет, немного больше. 

9. Хто приносив продукти і ліки 

двоюрідній бабусі, поки не 

закінчився карантин? 

Кто приносил продукты и 

лекарства двоюродной бабушке, 

пока не закончился карантин? 

10. Як довго онуки не відвідували 

тренування по футболу? 

Как долго внуки не посещали 

тренировки по футболу?  

11. Я вважала, що ваш зять 

проводив вихідні за містом 

разом із кумом. 

Я считала, что ваш зять 

проводил выходные за городом 

вместе с кумом. 

12. Вікторія намагалася випрати 

сорочку чоловік уже кілька 

годин, коли вирішила 

подзвонити свекрусі. 

Виктория старалась отстирать 

рубашку мужа уже несколько 

часов, когда решила позвонить 

свекрови. 

13. Хто ходив у магазин за 

продуктами, поки ти не 

повернулась з відпустки? 

Кто ходил в магазин за 

продуктами, пока ты не 

вернулась с отпуска? 

14. Реєстрація шлюбу 

затримувалась вже на годину, 

коли усіх запросили увійти до 

зали? 

Регистрация брака 

задерживалась уже на час, когда 

всех пригласили войти в зал? 

15. Як довго ти спілкувався з 

адвокатом? 

Кто долго ты общался с 

адвокатом? 

16. До того, як поїхати на 

навчання за кордон, мій 

рідний брат навчався у кращій 

школі міста. 

До того, как поехать на учебу за 

границу, мой родной брат учился 

в лучшей школе города. 

17. Хто колекціонував п’яти 

фунтові купюри до того, як 

витратити їх на навколосвітню 

подорож? 

Кто коллекционировал пяти 

фунтовые купюры до того, как 

потратить их на кругосветное 

путешествие? 

18. Скільки років Роберт та Олівія 

зустрічалися перед тим, як 

розійтися? 

Сколько лет Роберт и Оливия 

встречались пред тем, как 

расстаться? 

19. Вам шили плаття з бавовни чи Вам шили платье из хлопка или 
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нейлону до тих пір, поки ви 

передумали його шити? 

нейлона до тех пор, пока вы 

передумали его шить? 

20. Перед тим, як купити 

електронну книгу я годинами 

сиділа у книжковому 

магазині. 

Перед тем, как купить 

электронную книгу я часами 

сидела в книжном магазине.  

 

REVISION 

Translate these sentences into English using the past tenses. 

№ Ukrainian Russian 

1. Вчора увесь день йшов дощ, і 

ми залишались вдома і 

дивились телевізор. 

Вчера весь день шел дождь, и 

мы оставались дома и смотрели 

телевизор. 

2. Хто розповів тобі новини 

вчора? – Ніхто, все вже давно 

усе знали. 

Кто рассказал тебе новости 

вчера? – Никто, все уже все 

знали давно. 

3. Нові спортивні товари 

доставили до ранка середи, чи 

не так? – Ні, до ранку 

четверга.  

Новые спортивные товары 

доставили до утра среды, не так 

ли? – Нет, до утра четверга. 

4. У будинку було тихо, хтось 

грав на піаніно, діти грали, а 

кіт спав біля каміну. 

В доме было тихо, кто-то играл 

на пианино, дети играли, а кот 

спал у камина. 

5. Чому Том тобі телефонував? – 

Щоб розповісти, що він бачив 

мою колишню дружину.  

Почему Том тебе звонил? – Что 

бы рассказать, что он видел мою 

бывшую жену. 

6. Я забула, що я мала купити 

дитині – нове брязкальце чи 

соску? 

Я забыла, что я должна была 

купить – погремушку или соску? 

7. Ви грали у карти чи шахи, 

коли вимкнули світло? 

Вы играли в карты или шахматы, 

когда выключили свет? 

8. Було не дивно, що глядачі 

аплодували 10 хвилин після 

вистави, так як він вже став 

популярним. 

Было не удивительно, что 

зрители аплодировали 10 минут 

после спектакля, так как он уже 

стал популярным. 

9. Еліс хотіла стати відомим 

вченим, але стала акторкою. 

Элис хотела стать известным 

ученым, но стала актрисой. 

10. Карл повернувся додому у 

неділю дуже пізно. Його 

Карл вернулся домой в 

воскресенье очень поздно. Его 
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дружина вже повечеряла без 

нього. 

жена уже поужинала без него. 

11. Вона вивчала польську три 

місяці минулого року і змогла 

отримати роботу у Варшаві. 

Она изучала польский три 

месяца в прошлом году и смогла 

получить работу в Варшаве. 

12. Одрі була дуже засмученою. 

Вона нічого не продала з 

самого ранку. 

Одри была очень расстроенной. 

Она ничего не продала с самого 

утра. 

13. Не встигли ми обрати взуття 

для прогулянки, як пішов дощ. 

Не успели мы выбрать обувь для 

прогулки, как пошел дождь.  

14. Наречена змінила три сукні до 

кінця вечора, чи не так? – Так. 

Невеста сменила три платья до 

конца вечера, не так ли? – Да. 

15. Ми ніколи не чули, що б 

весільні обручки купувала 

наречена. 

Мы никогда не слышали, что б 

свадебные кольца покупала 

невеста. 

16. Ти знав, що йому знову 

розбили серце, чи не так? 

Ты знал, что ему снова разбили 

сердце, не так ли? 

17. Після того як мама заплатила 

податок, вона сіла у машину 

та поїхала додому. 

После того как мама оплатила 

налог, она села в машину и 

поехала домой. 

18. Професор повідомив про дату 

і час наступного семінару, 

щоб ми підготувались 

заздалегідь. 

Профессор сообщил о дате и 

времени следующего семинара, 

чтобы мы подготовились 

заранее. 

19. Поки ми обирали овочі на 

ринку, Пет готувала тісто для 

піци на кухні вдома. 

Пока мы выбирали овощи на 

рынке, Пэт готовила тесто для 

пиццы на кухне дома. 

20. Коли ти подзвонив Сімоні, 

вона готувала вечерю чи 

збирала речі у відпустку? 

Когда ты позвонил Симоне, она 

готовила ужин или собирала 

вещи в отпуск? 

 

 

FUTURE INDEFINITE (SIMPLE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the future simple tense.  

 

1. I _______ you some money if you need. 

A) will be lending         B) will lend         C) was lend 

2. I’m sure she _______ by cheque in this shop.  
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A) pay         B) will not paid        C) will not pay 

3. This single-parent family _______ to the mansion. 

A) will probably move         B) probably will move          C) will move 

probably 

4. Don’t worry! Mom _______ us at the sweet-shop. 

A) was to meet          B) will meet         C) meets 

5. If you try on all the dresses in this shop, you _______ extremely tired. 

A) will surely get           B) will get surely          C) surely will get 

6. We doubt our cousin _______ home in time for supper. 

A) comes home           B) will come home          C) will home 

7. I’m pretty sure that Annabel _______ your three-or-two offer.  

A) won’t take           B) takes          C) will took 

8. _______ aunt Polly two bags of oranges the day after tomorrow? 

A) you will bring           B) will bring          C) will you bring 

9. _______ me a bunch of grapes on the scales? 

A) will you weigh           B) you will weigh          C) will you weight 

10. From now _______ a proposal. 

A) will I never turn down          B) I will never turn down  

C) never I will turn down 

11. Sam _______ his fiancée to all the relatives in near future. 

A) will introduce          B) introduced          C) introduces 

12. If you _______ this huge of ice-cream alone, you _______ sick. 

A) will eat, get          B) eat, will get          C) will eat, will get 

13. My nice _______ great-grandparents _______ her a case of family  

jewellery. 

A) expects, present          B) expects, will present          C) will expect, 

present 

14. _______ me how to serve a customer? 

A) will you teach          B) will teach          C) you will teach 

15. I’m afraid I _______ a reel of thread in this mess. 

A) will not find          B) not find          C) can’t find 

16. As soon as Austin’s wife _______ he _______ heating food in the  

microwave. 

A) call, will start          B) will call, start          C) calls, will start           

17. According to the statistics the income tax _______ massively. 

A) will scale up          B) scaled up          C) will be scaled up 

18. _______ a seasonal sales in our favorite boutique? 

A) will you attend          B) you will attend          C) will attend 

19. Terry _______ he _______ a way to his beloved one’s heart. 

A) will hope, finds         B) hopes, will find          C) will hope, will find 
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20. Roy believes he _______ head over ears in love one day. 

A) will be         B) will          C) was 

 

 

2. Use the verbs in brackets in the future simple tense form. 

1. When the weather (to get) warmer our godchildren (to come) and visit us. 

2. I hope Mr. Green (to buy) trousers that (to fit) him. 3. Bruce (not to blow) all 

his savings in one go. I’m sure. 4. Janice (to meet) me at the shopping window? 

5. This boutique is overcrowded. Maybe I (to come) later. 6. This jacket is two 

sizes too large. Probably I (to wait) for a new delivery. 7. Where are the 

Foster’s? – They may be in the department store. – Ok, I (to call) them and find 

it out. 8. You (to help) me to chose linen? – Yes, sure. 9. As soon as our 

grandson (to return) from school we (to go) to the amusement park. 10. I expect 

our best friends (to have) a lasting marriage. 11. From now I (not to buy) so 

many packets of biscuits. 12. Two bags of potatoes probably (to cost) you more 

than a five-pound note. 13. Marry (to get married) and (to live) a long and 

happy life with her husband. 14. You (to be content) with the trial separation? – 

No, but I think my wife (to be) pretty happy. 15. What (to present) your boss at 

the party tonight? – A golden tiepin. I hope he (to like) it. 16. I can’t find baby’s 

nappy. You (to go) to the store to buy some? 17. Amber believes she (to get) 

alimony one of these days. 18. Mr. Randy is sure that his daughter (never to 

marry) beneath. 19. If Arthur (to ask) me, I (to lend) money. 20. Where is your 

prize money? – I (to get paid) soon. 

  

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ти прийдеш навідати тітоньку 

коли будеш у місті? 

Ты придешь навестить тетю 

когда будешь в городе? 

2. Я повернусь пізно з 

університету. В мене чотири 

пари сьогодні. 

Я вернусь поздно  университета. 

У меня сегодня четыре пары. 

3. Я збираюся купити три пачки 

морозива, п’ять банок кока-

коли та дві пачки цукерок. Ти 

підеш зі мною до магазину? 

Я собираюсь купить три пачки 

мороженого, пять банок кока-

колы и две пачки конфет. Ты 

пойдешь со мной в магазин? 

4. Ніхто з наших найближчих 

родичів не збирається 

навідати Марго. 

Никто из наших ближайших 

родственников не собирается 

навестить Марго. 

5. Містер Нельсон не збирається 

відвідувати весільну 

Мистер Нельсон не собирается 

посещать свадебную церемонию. 
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церемонію. 

6. Ти розішлеш запрошення 

нашим родичам? 

Ты разошлешь пригласительные 

нашим родственникам? 

7. Наш дядько приїде вчасно, 

якщо не забуде сісти на літак. 

Наш дядя приедет вовремя, если 

не забудет сесть на самолет. 

8. Доріс бере з собою список 

покупок. Вона збирається піти 

у супермаркет. 

Дорис берет со собой список 

покупок. Она собирается пойти в 

супермаркет. 

9. Ваші діти приїдуть 

проводжати вас на потяг? – 

Так, звісно. 

Ваши дети приедет провожать 

вас на самолет? – Да, конечно. 

10. Я збираюся організувати 

свято моїм батькам. 

Наступного тижня у них 

річниця весілля. 

Я собираюсь организовать 

праздник моим родителям. В 

следующем месяце у них 

годовщина свадьбы. 

11. Ти збираєшся поїхати у гості 

до батьків на наступних 

вихідних? 

То собираешься поехать в гости 

к родителям на следующих 

выходных? 

12. Це правда, що ви збираєтесь 

розробити новий крем для 

обличчя? – Так. – Ви 

надішлете мені одну баночку 

нового крему? 

Это правда, что вы собираетесь 

разработать новый крем для 

лица? – Да. – Вы пришлете мне 

одну баночку нового крема? 

13. Тато не купить сиру та пакет 

молока на вечерю. Він буде 

далеко за містом на 

конференції. 

Папа не купит сыр и пакет 

молока на ужин. Он будет 

далеко за городом на 

конференции. 

14. Моя сусідка впевнена, що 

шлюб без любові не 

триватиме довго. 

Моя соседка уверена, что брак 

без любви не продлится долго. 

15. Не чекайте на мене. Після 

роботи я піду до 

торгівельного центру. 

Не ждите меня. После работы я 

пойду в торговый центр. 

16. Ви збираєтесь купувати цю 

сукню? – Ні, вона на два 

розміри більше, ніж мені 

потрібно. 

Вы собираетесь покупать это 

платье? Нет, оно на два размера 

больше, чем мне нужно. 

17. Син мого начальник 

збирається поїхати на 

Сын моего начальника 

собирается поехать на 
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стажування до Америки. стажировку в Америку. 

18. Зустрінемось завтра о 16:00? – 

Вибач, я не можу. Я буду на 

сімейній вечері у цей час. 

Встретимся завтра в 16:00? – 

Извини, я не могу. Я буду на 

семейном ужине в это время. 

19. Власник нового магазину не 

збирається приходити на 

роботу раніше завтра. 

Хозяин нового магазина не 

собирается выходить на работу 

раньше завтра. 

20. Зробите мені послугу? – Так, 

залюбки. – Принесіть, будь 

ласка, футляр для окулярів. 

Сделаете мне одолжение? – Да, с 

удовольствием. – Принесите, 

пожалуйста, футляр для очков. 

 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ми підемо купувати нову 

тканину через годину? 

Мы пойдем покупать новую 

ткань через час? 

2. Каса відкриється через годину 

чи через дві? 

Касса откроется через час или 

через два? 

3. Роберт привезе дитяче ліжко 

сьогодні ввечері чи завтра 

зранку? 

Роберт привезет детскую 

кроватку сегодня вечером или 

завтра утром? 

4. Ви замовите новий сканер цін 

завтра? 

Вы закажете новый сканер цен 

завтра? 

5. Свідок приїде вчасно чи ні? Шафер приедет вовремя или 

нет? 

6. Ви будете різати весільний 

торт чи коровай? 

Вы будете резать свадебный 

торт или каравай? 

7. Тітка піде за покупками через 

пів години? 

Тетя пойдет за покупками через 

пол часа? 

8. Ти збираєшся їсти цю грону 

винограду? 

Ты собираешься есть эту гроздь 

винограда? 

9. Ваші родичі будуть 

святкувати срібну чи 

перлинову річницю весілля? 

Ваши родственники будут 

отмечать серебряную или 

жемчужную свадьбу? 

10. Ви здираєтесь платити за 

проїзд чи ні? 

Вы собираетесь платить за 

проезд или нет? 

11. Ваш сусід запросить мою 

сестру на побачення? 

Ваш сосед пригласит мою сестру 

на свидание? 

12. Артур буде купляти обручку Артур будет покупать 
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найближчим часом? обручальное кольцо ближайшее 

воремя? 

13. Твоя хрещениця буде брати 

участь у концерті на цих 

вихідних чи на наступних? 

Твоя крестница будет 

участвовать в концерте на этих 

выходных или на следующих? 

14. Тобі принести банку кока-

коли чи пакет фруктового 

соку? 

Тебе принести банку кока-колы 

или пакет фруктового сока? 

15. Ви розповісте нам вашу 

любовну історію? 

Вы расскажите нам вашу 

любовную историю? 

16. Ти збираєшся стояти у цій 

довгій черзі чи прийдеш 

завтра? 

Ты собираешься стоять в этой 

длинной очереди или придешь 

завтра? 

17. Анна піде обміняти валюту 

завтра чи післязавтра?  

Анна пойдет обменять валюту 

завтра или послезавтра? 

18. Марк буде освідчуватись 

Сандрі через тиждень у 

Парижі? 

Марк будет делать предложение 

Сандре через неделю в Париже? 

19. Молодята поїдуть до 

Діснейленду після весілля? 

Молодожены поедут в 

Диснейленд после свадьбы? 

20. Близнюки збираються до 

кінотеатру цього вечора? 

Близнецы собираются в кино 

сегодня вечером? 

 

5. Translate these special and disjunctive questions into English. 

 

№ Ukrainian Russian 

1. В якому магазині ви будете 

купляти постіль? 

В каком магазине вы будете 

покупать постель? 

2. Весільний костюм нареченого 

буде пошитий через два дні, 

чи не так? 

Свадебный костюм жениха 

пошьют через два дня, не так 

ли? 

3. Чиє взуття ти позичиш, щоб 

піти до клубу? 

Чьи туфли ты одолжишь, что бы 

пойти в клуб? 

4. Твій чоловік відкриває 

магазин антикваріату через 

місяць, чи не так?  

Твой муж открывает магазин 

антиквариата через месяц, не так 

ли? 

5. Хто з вас збирається 

витратити усі заощадження за 

один раз? 

Кто из вас собирается потратить 

все сбережения  за один раз? 
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6. Ти замовиш мені шматок 

цього ароматного мила, чи не 

так? 

Ты закажешь мне кусок этого 

ароматного мыла, не так ли? 

7. Коли Марта виставить на 

прилавок нові товари? 

Когда Марта выставит на 

прилавок новые товары? 

8. Лора приміряє цю сукню, чи 

не так?  

Лора померяет это платье, не так 

ли? 

9. Де ми сховаємо цю коробку 

сигар? 

Где мы спрячем эту коробку 

сигар? 

10. Чиїх батьків ми запросимо на 

виставу завтра? 

Чьих родителей мы пригласим 

на спектакль завтра? 

11. Твій кузен не буде позичати 

вам гроші, чи не так? 

Твой кузен не будет одалживать 

вам деньги, не так ли? 

12. Твоя колишня дружина 

переїде до Вашингтона 

наступного тижня, чи не так? 

Твоя бывшая жена переедет в 

Вашингтон на следующей 

неделе, не так ли? 

13. Коли Тім купить дитяче 

ліжечко? 

Когда Тим купит детскую 

кроватку? 

14. Ви розрахуєтесь чеком, чи не 

так? 

Вы расплатитесь чеком, не так 

ли? 

15. Кого з ваших колег ви 

запросите святкувати 

підвищення?  

Кого из ваших коллег вы 

пригласите отметить 

повышение?  

16. Адалін не буде надсилати 

батьку запонки, чи не так? 

Адалин не будет посылать отцу 

запонки, не так ли? 

17. Ви куплятимете цей гарний 

посуд, чине так? 

Вы будите покупать эту 

красивую посуду, не так ли? 

18. З ким Донна збирається піти 

на побачення найближчим 

часом? 

Кем Донна собирается пойти на 

свидание в ближайшее время? 

19. Чому Гелен не буде звертатися 

до суду, щоб отримати 

аліменти? 

Почему Хелен не будет 

обращаться в суд, что бы 

получить алименты? 

20. Твій чоловік не буде міняти 

дитині підгузок, чи не так? 

Твой муж не будет менять 

ребенку подгузник, не так ли? 
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6. Translate these sentences into English. 

 

№ Ukrainian Russian 

1. Власник магазину не 

збирається завищувати ціни 

на продукти. 

Владелец магазина не 

собирается завышать цены на 

продукты. 

2. Торговий центр буде 

працювати у неділю, чи не 

так? 

Торговый центр будет работать в 

воскресенье, не так ли? 

3. Бабуся не забере онуку зі 

школи післязавтра. 

Бабушка заберет внуков со 

школы послезавтра. 

4. Хто буде обслуговувати 

клієнтів наступного тижня? 

Кто будет обслуживать клиентов 

на следующей неделе? 

5. Нові пальта будуть у продажі 

на цих вихідних чи на 

наступних? 

Новые пальто будут в продаже 

на этих выходных или на 

следующих? 

6. Ти купиш мені цей браслет з 

діамантами? 

Ты купишь мне этот браслет с 

бриллиантами? 

7. Ти принесеш мені сиру? Ты принесешь мне творога? 

8. Ваш зять піде до стоматолога 

чи перукаря найближчим 

часом? 

Ваш зять пойдет к стоматологу 

или парикмахеру в ближайшее 

время? 

9. Я не їстиму цю пачку печива. Я не буду есть эту пачку 

печенья. 

10. Ви допоможете мені донести 

додому цей пакет картоплі? 

Вы поможете мне донести домой 

этот пакет картошки? 

11. Цей любовний трикутник не 

проіснує довго. 

Этот любовный треугольник не 

просуществует долго. 

12. Тіна збирається вийти заміж 

через гроші? 

Тина собирается выйти замуж 

из-за денег? 

13. Я не буду обіймати сестру. 

Ми ще не помирилися. 

Я не буду обнимать сестру. Мы 

еще не помирились. 

14. Хто сходить у м’ясний 

магазин завтра? 

Кто пойдет в мясной магазин 

завтра? 

15. Батьки збираються дуже 

обмежити бюджет сина. 

Родители собираются очень 

сильно ограничить бюджет сына. 

16. Ти надінеш фату на весілля? Ты наденешь фату на свадьбу? 

17. Ніхто з присутніх не повірить, 

що у вас шлюб по любові. 

Никто из присутствующих не 

поверит, что у вас брак по 
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любви. 

18. Куди мені привезти цей букет 

квітів? 

Куда мне привезти этот букет 

цветов? 

19. Як ця велика родина 

поміститься в одній машині? 

Эта большая семья поместится в 

одной машине? 

20. Вітчим Чарлі не поведе дітей 

після дитсадка до зоопарку. 

Отчим Чарли не поведет детей 

после садика в зоопарк. 

 

FUTURE CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the future continuous 

(progressive) tense.  

1. At 7 p.m. siblings _______ yet. 

A) will be sleeping         B) will not be sleeping         C) will not sleep 

2. This well-off family _______ presents for Christmas tomorrow 

A) will have packed         B) will pack         C) will be packing 

3. Will this couple _______ dancing? 

A) be studying         B) –         C) studying 

4. Don’t call me in the evening, I _______ my wedding dress. 

A) be fitting         B) will fit         C) will be fitting 

5. _______ your step-sister _______ to Los Angeles this time tomorrow? 

A) Will, be flying         B) Will, fly         C) Will be flying, –  

6. John and Marry _______ marriage vows in two hours. 

A) will be exchanging         B) will exchange         C) will have exchanged 

7. _______ the aisle with your dad? 

A) You will walk up         B) will you walk up         C) Will you be walking 

up 

8. My mom _______ to Greece next morning. 

A) won’t fly         B) won’t flying         C) won’t be flying 

9. _______ to the butcher’s later? Buy me a joint of beef, please. 

A) Will you go         B) Will you be going         C) Will you going 

10. Mrs. Davis will be choosing a new purse _______. 

A) last month         B) by 3 p.m.         C) all day long 

11. This heartbreaker _______ at our department. 

A) works         B) will be working         C) is working 

12. My great-grandfather _______ coffee with us. 

A) won’t be drinking         B) won’t drink         C) will have drunk 

13. Mr. Harris _______a matchmaking all the weekend. 

A) will be planning         B) will planning         C) will plan 

14. _______ with this bachelor the whole evening? 
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A) Will you be flirting         B) You will be flirting         C) Will you flirt 

15. I _______ a book in a bookstore and my brother _______ bread in a 

baker’s. 

A) will be looking for, will be buying         B) will look for, will buy          

C) will looking for, will buying 

16. Triplets _______ a film and _______ an apple pie. 

A) will be watching, eating         B) will watching, eating          

C) will watch, eat 

17. _______ a love letter for long? 

A) Will you write         B) Will you be writing         C) Will you writing 

18. A one-parent family _______ Thanksgiving Day during the evening. 

A) won’t be celebrating         B) won’t celebrate         C) won’t celebrating 

19. Brian _______ the printed cotton all day long 

A) will cleanse         B) will cleansing         C) will be cleansing          

20. _______ this potty _______ here wrapped for long? 

A) Will be lying         B) Will be laying         C) Will lie 

 

 

2. Use the verbs in brackets in the future continuous (progressive) tense 

form. 

1. Their step-children (to drink) coffee with us. 2. What your sister-in-law (to 

do) next Thursday evening? 3. Mrs. Bell (not to go) to the store this evening. 

4. Mom (to cook) dinner when she buys products in the supermarket. 5. Mary’s 

step-sister (to pain) her new landscape all day. 6. Ted (to attend) a marriage 

bureau the whole month. 7. Anny (to flirt) with the owner of the art gallery the 

whole evening? 8. The head of the company (to take) commitment from the 

employees during the meeting. 9. Lucy (to look for) a safety-pin? 10. We (not 

to wait for) a Marriage Certificate all day long. 11. They (to send) invitations 

during the afternoon? 12. Their wedding preparations (to last) for months. 13. 

Mr. Ford (not to sell) textiles this time tomorrow. 14. Little Neil (to collect) 

five-pound notes the whole year. 15. Miss. White (to clean) all her silverware 

for a week. 16. Karen (to try on) all the fur coats in the boutique the whole 

evening? 17. How long she (to serve) a customer? 18. George (to buy) 

household goods during the afternoon. 19. Sue (not to iron) the linen for two 

hours. 20. The case (to last) from 10 a.m. to 11 a.m.? 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Елвін буде зустрічатися з 

адвокатом з 3 до 4 години 

Элвин будет встречаться с 

адвокатом с 3 до 4 часов вечера. 
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вечора.    

2. Ви будете чекати цілий день, 

щоб отримати остаточне 

рішення суду? 

Вы будете ждать целый день, что 

б получить окончательное 

решение суда? 

3. Мама буде готувати вечерю на 

Великдень весь ранок. 

Мама будет готовить ужин на 

Пасху целое утро? 

4. Алекс та Джоан будуть 

обмінюватися клятвами 

завтра? 

Алекс и Джоан будут 

обмениваться клятвами завтра? 

5. Близнюки не будуть роботи 

уроки цілий тиждень.  

Близнецы не буду делать уроки 

целую неделю. 

6. Твої сусідки знову будуть 

обговорювати другий шлюб 

Мії увесь вечір? 

Твои соседки снова будут 

обсуждать второй брак Мии 

целый вечер? 

7. Ми будемо розглядати 

весільний альбом на 

наступних вихідних. 

Мы будем рассматривать 

свадебный альбом на следующих 

входных. 

8. Торгівельний цент не буде 

працювати з 10 до 12 ранку. 

Торговый центр не будет 

работать с 10 до 12 утра. 

9. Ми обіцяємо, що не будемо 

обговорювати ваше 

розлучення за сніданком. 

Мы обещаем, что не будем 

обсуждать ваш развод за 

завтраком. 

10. Ваш зять буде робити ремонт 

у кухні наступного місяця? 

Ваш зять будет делать ремонт на 

кухне в следующем месяце? 

11. Дядько Грег не буде 

переїздити до нового будинку 

наступної п’ятниці. 

Дядя Грэг не будет переезжать в 

новый дом в следующую 

пятницу.  

12. Проект «Холостяк» будуть 

транслювати з 9 до 11 години 

вечора? 

Проект «Холостяк» будут 

транслировать с 9 до 11 часов 

вечера? 

13. Лео буде планувати побачення 

з Лілі цілий тиждень.  

Лео будет планировать свидание 

с Лили целую неделю. 

14. Наречена буде обговорювати з 

флористом букет у цей час 

наступного тижня. 

Невеста будет обсуждать с 

флористом букет в это время на 

следующей неделе.  

15. Ти будеш збирати дитяче 

ліжко цілий день? 

Ты будешь собирать детскую 

кроватку целый день? 

16. Я не буду продавати торти 

цього тижня. 

Я не буду продавать торты на 

этой неделе. 
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17. Невістка не буде обирати 

квитки на потяг разом з нами. 

Невестка не будет выбирать 

билеты на поезд вместе с нами. 

18. Містер Робінсон буде шукати 

собі новий костюм? 

Мистер Робинсон будет искать 

себе новый костюм? 

19. Я не буду чекати цілий рік на 

аліменти. 

Я не буду ждать алименты 

целый год. 

20. Наші знайомі не будуть 

відвідувати суд з питань 

розлучення наступного 

місяця. 

Наши знакомые не будут 

посещать суд по 

бракоразводным делам в 

следующем месяце. 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Ви будете обирати мамі тостер 

чи мікрохвильову піч? 

Вы будете выбирать маме тостер 

или микроволновую печь? 

2. Пітерсони будуть 

обговорювати сімейну кризу з 

психологом?  

Питерсоны будут обговаривать 

семейный кризис с психологом? 

3. Ми будемо обирати тобі нове 

взуття чи плаття? 

Мы будим выбирать тебе новую 

обувь или платье? 

4. Ваша родина буде кататися на 

ковзанах на наступних 

вихідних? 

Ваша семья будет кататься на 

коньках на следующих 

выходных? 

5. Твоя дівчина буде писати 

реферат чи готувати доповідь 

з 4 до 7 години вечора? 

Твоя девушка будет писать 

реферат или готовить доклад с 4 

до 7 часов вечера? 

6. Дідусь буде снідати з нами? Дедушка будет завтракать 

снами? 

7. Містер Скот буде шити Полу 

костюм з вельвету чи замші? 

Мистер Скотт будет шить Полу 

костюм из вельвета или замши? 

8. Ваша колишня дружина буде 

брати інтерв’ю у президента 

через два дні? 

Ваша бывшая жена будет брать 

интервью у президента через два 

дня? 

9. Діти знову будуть грати у 

комп’ютерні ігри цілий вечір? 

Дети снова будут играть в 

компьютерные игры весь вечер? 

10. Твоя троюрідна сестра буде 

приймати ванну чи читати 

журнал? 

Твоя троюродная сестра будет 

принимать ванну или читать 

журнал? 

11. Син Місіс Флойд буде їздити Сын Миссис Флойд будет ездить 
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на велосипеді чи роликах 

сьогодні? 

на велосипеде или роликах 

сегодня? 

12. Вагітна жінка обиратиме 

іграшки сама чи з чоловіком? 

Беременная женщина будет 

выбирать игрушки сама или с 

мужем? 

13. Тітка Джоша буде замовляти 

собі нову машину на 

наступних вихідних? 

Тетя Джоша будет заказывать 

себе новую машину на 

следующих выходных? 

14. Ваші батьки будуть 

святкувати річницю весілля? 

Ваши родитель будут 

праздновать годовщину 

свадьбы? 

15. Марк буде чекати бабусю біля 

станції метро? 

Марк будет ждать бабушку 

возле станции метро? 

16. Донька Містера Фроста буде 

грати у теніс чи волейбол?  

Дочь Мистера Фроста будет 

играть в теннис или волейбол? 

17. Дружка плануватиме вечірку 

сама чи разом з іншими 

дівчатами?  

Свидетельница будет 

планировать вечеринку сама или 

вместе с другими девушками? 

18. Міс Браун буде складати 

список покупок? 

Мисс Браун будет составлять 

список покупок? 

19. Вікторія буде звертатися за 

допомогою до свахи?  

Виктория будет обращаться за 

помощью к свахе? 

20. Ти будеш писати нову 

романтичну чи детективну 

історію? 

Будешь писать новую 

романтическую или 

детективную историю? 

 

5. Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Як довго ти будеш 

порівнювати цінники? 

Как долго ты будешь сравнивать 

ценники? 

2. Що ваші родичі будуть робити 

завтра о 5 вечора? 

Что ваши родственники будут 

делать завтра в 5 часов вечера? 

3. Морган буде шукати цю 

сукню лише у червоному 

кольорі, чи не так? 

Морган будут искать это платье 

только в черном цвете, не так 

ли? 

4. Хто буде читати лекцію 

студентам у середу? – Мій 

дядько. 

Кто будет читать лекцию 

студентам в среду? – Мой дядя. 

5. Твій хлопець буде дивитися з Твой парень будет смотреть 
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нами кіно, чи не так? снами кино, не так ли? 

6. Чому твій колишній чоловік 

не буде навідувати дітей 

наступного місяця? 

Почему твой бывший муж не 

будет навещать детей в 

следующем месяце? 

7. Ти не будеш приміряти 

джинси на розмір більше, чи 

не так? 

Ты не будешь примерять 

джинсы на размер больше, не 

так ли? 

8. Маленька Лізі буде шукати 

футляр для олівців, чи не так? 

Маленькая Лизи будет искать 

футляр для карандашей, не так 

ли? 

9. Як довго нам чекати на 

священика?  

Как долго нам ждать 

священника? 

10. Коли Майк буде робити 

пропозицію Синтії? 

Когда Майк будет делать 

предложение Синтии? 

11. Ми будемо важити яблука на 

вагах, чи не так? 

Мы будем взвешивать яблоки на 

весах, не так ли? 

12. Хто буде шити смокінги 

замість тебе? 

Кто будет шить смокинг вместо 

тебя? 

13. Патрік буде розбирати ці 

стопки книг, чи не так? 

Патрик будет разбирать эти 

стопки книг, не так ли? 

14. М’ясний магазин не 

працюватиме завтра, чи не 

так?  

Мясной магазин не будет 

работать завтра, не так ли?  

15. Що онуки будуть робити у 

суботу ввечері? 

Что внуки будут делать в 

субботу вечером? 

16. Анабель буде шукати у 

продажі цей светр, чи не так? 

Анабель будет искать в продаже 

этот свитер, не так ли? 

17. Місіс Кларксон буде загортати 

подарунки сама, чи не так? 

Миссис Кларксон будет 

заворачивать подарки сама, не 

так ли? 

18. З ким ти прибиратимеш 

будинок на вихідних? – Із 

пасербицею. 

С кем ты будешь убирать дом? – 

С падчерицей. 

19. Чий колишній хлопець буде 

працювати у вашому банку? 

Чей бывший парень будет 

работать в вашем банке? 

20. Ми не будемо стояти у черзі, 

чи не так? 

Мы не будем стоять в очереди, 

не так ли? 
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6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Що буде робити цей холостяк 

завтра о 7 вечора? – Не знаю. 

Давай в нього спитаємо. 

Что будет делать этот холостяк 

завтра в 7 вечера? – Не знаю. 

Давай у него спросим. 

2. Ваша тітка буде знову 

виступати у театрі? 

Ваша тетя снова будет выступать 

в театре? 

3. Власник магазину не буде 

проводити співбесіду завтра. 

Хозяин магазина не будет 

проводить собеседование завтра. 

4. Томсони будуть святкувати 

дерев’яну річницю весілля, чи 

не так?  

Томсоны будут праздновать 

деревянную годовщину свадьбы, 

не так ли? 

5. Коли всі присутні будуть пити 

за щастя молодят?  

Когда все присутствующие 

будут пить за счастье 

молодожен?  

6. Як довго ти будеш чіпляти 

фату нареченій? 

Как долго ты будешь цеплять 

фату невесте?  

7. Ти будеш їсти цю пачку 

морозива цілий вечір? 

Ты будешь есть эту пачку 

мороженого целый вечер?  

8. Доки діти будуть прикрашати 

ялинку, мама буде готувати 

вечерю. 

Пока дети будут украшать елку, 

мама будет готовить ужин. 

9. Хто буде стояти за прилавком 

завтра замість Портера? 

Кто будет стоять за прилавком 

завтра вместо Портера? 

10. Удівець не буде святкувати 

Різдво з родичами. 

Вдовец не будет праздновать 

Рождество с родственниками. 

11. Де молодята будуть 

проводити медовий місяць? 

Где молодожены будут 

проводить медовый месяц? 

12. Хто буде співати на відкритті 

нового торгівельного центру? 

Кто будет петь на открытии 

нового торгового центра? 

13. З ким Віола буде навчитися 

грати на гітарі? 

С кем Виола будет учиться 

играть на гитаре? 

14. Тіна буде тестувати новий 

крем для обличчя чи крем для 

рук?  

Тина будет тестировать новый 

крем для лица или рук? 

15. Поки діти будуть гратися у 

саду, батько буде ремонтувати 

холодильник. 

Пока дети будут играть в саду, 

отец будет ремонтировать 

холодильник. 

16. Чому реєстрація шлюбу не Почему регистрация брака не 
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буде проходити у готелі 

Харків Палац? 

будет проходить в отеле Харьков 

Палац? 

17. Батько буде читати дітям 

казку перед сном, чи не так? 

Отец будет читать детям сказку 

перед сном, не так ли? 

18. Кейт не буде працювати 

продавчинею у рибному 

магазині. 

Кейт не будет работать 

продавцом в рыбном магазине.  

19. У цей час завтра наша родина 

буде купатися у морі. 

В это время завтра ниши 

родственники будут купаться в 

море. 

20. Як довго гості будуть чекати 

жениха?  

Как долго гости будут ждать 

жениха? 

 

FUTURE PERFECT 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the future perfect tense. 

 1. I will have _______ you the money by Saturday. 

 А) sending          В) sent            С) send 

 2. My cousin Lolita _______ three children by November. 

 А) has          В) will be having          С) will have had 

 3. Margaret _______ read the first chapter by midnight. 

 А) will has          B) will have          C) has 

 4. Aunt Polly will not have finished baking a cherry pie _______. 

 A) next Saturday          B) until 5 p.m.            C) at night 

 5. The Thompsons _______ presents for all their relatives by the time 

they  

board the plane. 

A) will have bought          B) buy          C) will buy 

6. Ronny will have packed all his things by the time the taxi _______. 

A) will arrive          B) arrives          C) will have arrived. 

7. It _______ raining by noon. 

A) stops          B) will have stopped          C) will has stopped 

8. The baby _______ to all the lullabies before he falls asleep. 

A) will listen          B) will has listened          C) will have listened 

9. My parents will have arrived to Kharkiv by the time I _______ a flat 

for  

them. 

A) found          B) find          C) will have found  

10. Tommy will have said many interesting facts about you _______ you 

are  
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here.  

A) when          B) until          C) by the time 

11. Marry _______ the country by 9 p.m. on Saturday. 

A) will not have left          B) will leave          C) leaves 

12. Jane _______ the job by 2024. 

A) will has found          B) will have found          C) will find 

13. The students _______ their Master’s Degree by 2025. 

A) will get          B) will got          C) will have got 

14. Will the sun _______ by 8 a.m.? 

A) have rose            B) have risen          C) has risen 

15. James _______ in the library by 11 p.m. 

A) will stay          B) will has stayed          C) will have stayed 

16. Our group _______ the experiment by tomorrow afternoon. 

A) won’t have started          B) won’t start          C) won’t has started 

17. Old Mr Watkins won’t have found his glasses _______ the email  

arrives. 

A) by          B) when          C) until 

18. Matilda won’t have finished preparing for the exam _______. 

A) next Monday          B) by tomorrow          C) at 5 p.m. 

19. _______ the granny switched off the TV by the midnight? 

A) Will          B) Has          C) Will have 

20. Will Jane have published the book _______? 

A) yet            B) next year            C) by 2025 

 

2. Use the verbs in brackets in the future perfect tense form. 

 1. The child (to go) to bed by the time his mother does housework. 2. He 

(to wake up) by the time the breakfast is ready. 3. Colin (to sell) all the flowers 

in the florist’s by noon. 4. By what time (to send) Carl and Clara all the 

invitations. 5. How much money (to save) by 2030? 6. By 5 p.m. Ronald (not to 

swot) all the rules. 7. You (to move) to the dormitory by the end of September? 

8. Professor Dornwell (to finish) his lecture by 7 p.m. 9. My cousin (to learn) to 

speak German by the end of the trip. 10. The children (to learn) many things by 

the end of the school year. 11. Thomas (not to return) the books to the library 

by the end of the week. 12. Rob (to make) the plan for the weekend by 

Thursday evening? 13. Baby Rosie (to learn) to walk by the end of December? 

14. Michael (not to forgive) her girlfriend’s lie by Thanksgiving Day. 15. Peter 

(to buy) an engagement ring before his girlfriend’s birthday party. 16. You (to 

read) many classic English books by the end of the term. 17. Martin (to clean) 

his car by 5 p.m.? 18. Miss Debenham (not to close) the gate until it gets dark. 
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19. Professor Fortis (to work) at the university for thirty years by next year. 20. 

You (to cook) inner by the time I get home? 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. До опівночі Мартін виконає 

домашнє завдання. 

К полуночи Мартин выполнит 

домашнее задание. 

2. Ми ще не приготуємо вечерю, 

коли свекруха прийде 

навістити нас. 

Мы еще не приготовим ужин, 

когда свекровь придет навестить 

нас. 

3. Вони житимуть тут п’ять 

років до наступного року? 

Они проживут здесь пять лет к 

следующему году? 

4. До обіду дощ закінчиться, і ми 

підемо збирати гриби. 

К обеду дождь закончится, и мы 

пойдем собирать грибы. 

5. Я поговорю з твоїм 

двоюрідним братом до того, 

як уся родина приїде вітати 

його з днем народження. 

Я поговорю с твоим 

двоюродным братом до того, как 

вся семья приедет поздравлять 

его с днем рождения. 

6. Він не отримає диплом до того 

часу, як у компанії з’явиться 

вакансія. 

Он не получит диплом к тому 

времени, как в компании 

появится вакансия. 

7. Ми обговоримо плани на 

вихідні до сьомої години 

вечора? 

Мы обсудим планы на выходные 

до семи часов вечера? 

8. Дженні вип’є каву до того, як 

вона охолоне? 

Дженни выпьет кофе до того, 

как он остынет? 

9. До вечора вони вже зроблять 

усі покупки. 

К вечеру они уже сделают все 

покупки. 

10. До третьої години Ви вже 

візьмете книги у бібліотеці? 

К трем часам Вы уже возьмете 

книги в библиотеке? 

11. Ти не купиш книгу до того, як 

магазин зачиниться. 

Ты не купишь книгу к тому 

моменту, как магазин закроется. 

12. До понеділка Сімпсони ще не 

отримають запрошення на 

весілля. 

К понедельнику Симпсоны еще 

не получат приглашение на 

свадьбу. 

13. Ми купимо подарунок до 

річниці весілля наших батьків. 

Мы купим подарок до 

годовщины свадьбы наших 

родителей. 

14. Ти переглянеш усі листи до Ты просмотришь все письма до 
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завтра? завтра? 

15. Опівдні Меліса вивчить усі 

правила з іспанської мови. 

К полудню Мелиса выучит все 

правила по испанскому языку. 

16. Ми заховаємо подарунок до 

того, як він увійде до кімнати. 

Мы спрячем подарок до того, 

как он войдет в комнату. 

17. Молодша дитина не прочитає 

книгу до завтра. 

Младший ребенок не прочтет 

книгу до завтра. 

18. Професор Пітерсон напише 

книгу до наступної осені? 

Профессор Питерсон напишет 

книгу до следующей осени? 

19. Ми не побачимось до 

наступного літа. Як шкода! 

Мы не увидимся до следующего 

лета. Как жаль! 

20. Міс Нунберг одягне окуляри 

до 30 років. 

Мисс Нунберг наденет очки до 

30 лет. 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Роберт вивчить слова до 

початку іспиту? 

Роберт выучит слова до начала 

экзамена? 

2. Він знайде собі дружину до 30 

років? 

Он выберет себе жену до 30 лет? 

3. Мама прибереться на кухні чи 

у саду перед тим, як ляже 

спати? 

Мама уберет на кухне или в саду 

перед тем, как ляжет спать? 

4. Маргарет з’їсть морозиво чи 

цукерку перед тим, як вип’є 

каву? 

Маргарет съест мороженое или 

конфету перед тем, как выпьет 

кофе? 

5. Він зможе втілити усі мрії до 

30 чи 40 років? 

Он сумеет воплотить все мечты 

к 30 или 40 годам? 

6. Джим подзвонить своїй 

дружині п’ять чи сім разів до 

того, як вони зустрінуться у 

Лондоні? 

Джим позвонит своей жене пять 

или семь раз до того, как они 

встретятся в Лондоне? 

7. Він подзвонить мамі до п’ятої 

вечора? 

Он позвонит маме до пяти 

вечера? 

8. Ми дізнаємось про початок 

екзаменаційної сесії до 

початку листопада? 

Мы узнаем о начале 

экзаменационной сессии до 

начала ноября? 

9. Він відведе сина у дитячий 

садок чи до бабусі до того, як 

Он отведет сына в детский сад 

или к бабушке до того, как уедет 
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поїде у відрядження? в командировку? 

10. Професор виконає всі 

експерименти в лабораторії 

вчасно? 

Профессор выполнит все 

эксперименты в лаборатории 

вовремя? 

11. Ти засумуєш за домом до того, 

як закінчиться перший 

семестр? 

Ты заскучаешь по дому до того, 

как закончится первый семестр? 

12. Вони одружаться чи 

розійдуться до того, як його 

батьки приїдуть з Іспанії? 

Они поженятся или разведутся 

до того, как его родители 

приедут из Испании? 

13. Бабуся приготує сніданок до 

того, як онуки прокинуться? 

Бабушка приготовит завтрак до 

того, как внуки проснутся? 

14. Матильда купить продукти до 

того, як приїдуть гості з 

Севільї? 

Матильда купит продукты до 

того, как приедут гости из 

Севильи? 

15. Супермаркет не зачиниться до 

півночі? 

Супермаркет не закроется до 

полуночи? 

16. Ми знайдемо подарунок у 

ювелірному магазині чи в 

магазині антикваріату до 

кінця тижня? 

Мы выберем подарок в 

ювелирном магазине или 

магазине антиквариата до конца 

недели? 

17. Ти завчиш усі правила до 11 

чи 12 години? 

Ты вызубришь все правила до 11 

или 12 часов? 

18. Професор почне новий курс 

до того, як ми зайдемо в 

аудиторію? 

Профессор начнет новый курс до 

того, как мы войдем в 

аудиторию? 

19. Ми будемо стояти в черзі в 

аптеці до вечора чи до завтра? 

Мы буде стоять в очереди в 

аптеке до вечера или до завтра? 

20. Ти зробиш список покупок до 

завтра? 

Ты составишь список покупок до 

завтра? 

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Студенти закінчать практику 

перекладу до кінця жовтня, чи 

не так? – Ні, вони закінчать до 

початку листопада. 

Студенты закончат практику 

перевода до конца октября, не 

так ли? – Нет, они закончат до 

начала ноября. 

2. Яку пісню ти вивчиш до кінця 

року? 

Какую песню ты выучишь до 

конца года? 
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3. Хто продасть усі квіти до того, 

як заплатять податки? 

Кто распродаст все цветы до 

того, как заплатит налоги? 

4. Хто закохається в Міс Купер 

до кінця року? 

Кто влюбится в Мисс Купер до 

конца года? 

5. Ми встановимо близькі 

відносини з нашими сусідами 

до Різдва, чи не так? – Я 

сумніваюсь. 

Мы установим близкие 

отношения с нашими соседями 

до Рождества, не так ли? – Я 

сомневаюсь. 

6. Ювелір не зробить обручки до 

кінця тижня, чи не так? – Ні, 

вони вже готові. 

Ювелир не сделает обручальные 

кольца до конца недели, не так 

ли? – Нет, они уже готовы.  

7. Коли виповниться 20 років, як 

вони одружені? 

Когда исполнится 20 лет, как 

они женаты? 

8. Хто з’їсть пачку печива до 

того, як прийдуть гості? 

Кто съест пачку печенья до того, 

как придут гости? 

9. Який магазин відкриють у 

нашому будинку до початку 

наступного року? – Мені 

здається, магазин подарунків 

чи книжковий магазин. 

Какой магазин откроют в нашем 

доме до начала следующего 

года? – Мне кажется, магазин 

подарков или книжный магазин. 

10. Який проект Майкл 

представить на занятті до 

кінця семестру? 

Какой проект Майкл представит 

на занятии до конца семестра? 

11. Продавець покаже все взуття 

кінця дня, чи не так? – Ні, 

тільки половину асортименту 

магазину. 

Продавец покажет всю обувь до 

конца дня, не так ли? – Нет, 

только половину ассортимента 

магазина. 

12. Плата за проїзд не 

підвищиться до кінця року, чи 

не так? – Так, не підвищиться. 

Плата за проезд не поднимется 

до конца года, не так ли? – Да, 

не поднимется. 

13. Кен витратить усі гроші до 

дня видачі зарплати, чи не 

так? – Ні, він зберігає на 

велику покупку. 

Кэн потратит все деньги до дня 

выдачи зарплаты, не так ли? – 

Нет, он копит на большую 

покупку. 

14. У якому магазині Сара буде 

приміряти сукні до самого 

вечора? 

В каком магазине Сара будет 

примерять платья до самого 

вечера? 

15. Розміри цієї сукні не 

залишаться до Нового року, чи 

Размеры этого платья закончатся 

к Новому году, не так ли? – Да, 
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не так? – Так, дами готуються 

до вечірки. 

дамы готовятся к вечеринке. 

16. Коли він закінчить своє 

наукове дослідження? 

Когда он закончит свое научное 

исследование? 

17. Кет хворіє, і до березня вона 

буде у лікарні вже місяць, чи 

не так? 

Кэт болеет, и к марту она будет в 

больнице уже месяц, не так ли? 

18. Що буде знати Джон до 5 

вечора у суботу? 

Что будет знать Джон к 5 вечера 

в субботу? 

19. До цього часу завтра Марія 

вже стане дружиною Джона, 

чи не так? 

К этому времени завтра Мария 

уже станет женой Джона, не так 

ли? 

20. Чий пес пробіжить 10 км до 5 

години? 

Чья собака пробежит 10 км до 5 

часов? 

 

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Роб купить квіти для своєї 

дружини до того, як вона 

прокинеться? 

Роб купит цветы для своей жены 

до того, как она проснется? 

2. Хто заморозить фрукти до 

початку осені? 

Кто заморозит фрукты к началу 

осени? 

3. До кінця року професор Форд 

пропрацює в цьому 

університеті тридцять років. 

К концу года профессор Форд 

проработает в этом университете 

тридцать лет. 

4. До 8 години Меган прийме 

ванну і ляже спати. 

К 8 часам Меган примет ванну и 

ляжет спать. 

5. Опівдні він не дійде до лісу. К полудню он не дойдет до леса. 

6. До того часу, як мама 

повернеться з магазину, син 

засне. 

К тому времени, как мама 

вернется из магазина, сын уснет. 

7. Мері не виїде з країни до 9 

ранку у суботу. 

Мэри не выедет из страны до 9 

утра в субботу. 

8. Студенти складуть іспити до 

початку літа, чи не так? 

Студенты сдадут экзамены до 

начала лета, не так ли? 

9. На яку тему Марта напише 

доповідь до ранку? 

На какую тему Марта напишет 

доклад до утра? 

10. Діти не вимкнуть телевізор до Дети не выключат телевизор до 
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11 години вечора. 11 часов вечера. 

11. Вони переїдуть у нову 

квартиру чи дім до квітня? 

Они переедут в новую квартиру 

или дом до апреля? 

12. Бабуся не знайде окуляри до 

початку улюбленого серіалу. 

Бабушка не найдет очки до 

начала любимого сериала. 

13. Наша група почне 

експеримент до початку 

жовтня чи середини 

листопада? 

Наша группа начнет 

эксперимент до начала октября 

или середины ноября? 

14. Компанія надрукує книгу 

відомого письменника у 

четвер? 

Компания напечатает книгу 

известного писателя до 

четверга? 

15. Сем чекатиме на Кеті біля 

квіткового магазину чи 

кондитерського до 7 години 

вечора? 

Сэм будет ждать Кэти возле 

цветочного магазина или 

кондитерского до 7 часов 

вечера? 

16. До котрої години ти закінчиш 

переклад статті? 

К какому часу ты закончишь 

перевод статьи? 

17. Дружина накриє на стіл до 

того, як чоловік зголодніє. 

Жена накроет на стол до того, 

как муж проголодается. 

18. Ми упакуємо валізи до того, 

як приїде таксі? 

Мы упакуем чемоданы до того, 

как приедет такси? 

19. Кому Місіс Дербі напише 

листа до вечора? 

Кому Миссис Дэрби напишет 

письмо к вечеру? 

20. Декан повідомить студентам 

про правила поведінки у 

гуртожитку до третьої години. 

Декан сообщит студентам о 

правилах поведения в 

общежитии к трем часам. 

 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 

 

1. Choose A, B or C, and comment on the usage of the future perfect 

continuous tense.  

1. The maid _______ the dishes for 20 minutes by the time she finishes her 

work. 

A) will wash          B) will be washing            C) will have been washing 

2. We _______ in the butcher’s for 10 minutes until we buy some veal. 

A) won’t have been queuing          B) will not be queuing            C) don’t queue 

3. The writer _______ under this pseudonym by the time he gets the Pulitzer 

Prize. 



89 

 

A) will be writing          B) will have been writing          C) have been writing 

4. Sarah _______ for several minutes when Tim answers the phone. 

A) will be waiting          B) will wait          C) will have been writing 

5. We _______ the plans for the whole Friday night by the time we decide to 

stay at home for the weekend. 

A) won’t be making          B) won’t have been making          C) are making 

6. Will Jonathan _______ mushrooms for 4 hours by the time he gets cold in 

the forest? 

A) have been picking          B) have picked up          C) has been picking 

7. What will they _______ for couple of hours by the time they start laughing? 

A) be discussing          B) have been discussing          C) discuss 

8. Nick won’t have been working on his research for 2 years by the time he 

_______ a new method of learning languages. 

A) will have been discovering          B) discovers          C) will discover 

9. The student will have been using a crib for 15 minutes by the time the 

professor _______ him. 

A) will catch          B) catches          C) will have been catching 

10. Professor Hilton _______ at the university for 25 years by 2025. 

A) will work          B) will be working            C) will have been working 

11. How long will the Richmonds _______ in their villa by next summer? 

A) have been living          B) have lived          C) have being lived 

12. Mr. Wallis _______ money in this bank for 8 years by the time the bank 

closes. 

A) will be keeping            B) is going to keep          C) will have been keeping 

13. Nora will have been playing the piano for half an hour _______ the guests 

ask her to sing. 

A) since          B) by the time          C) for 

14. Mrs. Nickson won’t have been looking through the magazines for 15 

minutes _______ the hairdresser calls her. 

A) for            B) since          C) until 

15. Will the students have been having a break _______ 20 minutes when the 

lecture starts? 

A) until          B) for          C) since 

16. Mr. Winford _______ his garden for 8 years by the time he builds a new 

house in its place. 

A) will have kept          B) will have been keeping          C) is keeping 

17. The concert _______ for 2 hours by the time the Robertsons arrive. 

A) will be lasting          B) will have been lasting          C) is lasting 

18. The neighbors _______ talking for 2 hours by the midday. 

A) will have been          B) will be          C) are 
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19. The mother will have been telling her child fairy tales for half an hour 

before the child _______ asleep. 

A) is falling          B) fell            C) falls 

20. Tom and Lucy _______ each other for 20 years before they get married. 

A) will know          B) will have been knowing          C) will have known 

 

2. Use the verbs in brackets in the future perfect continuous tense form. 

1. He (to keep) a fishmonger’s for seven years by 2027. 2. They (not to 

have) a party for three hours by 11 p.m. 3. Mr. Higgins (to smoke) his pipe for 

15 minutes by the time his evening tea is ready. 4. Lisa (to have) a bath for 20 

minutes by the time her mum calls. 5. The professor (not to wait) for me for 15 

minutes until I come to ask him several questions about the lecture. 6. She (to 

play) in the university drama club for one year by the time the main role is 

given to her? 7. Martina (to stay) at home for the whole weekend when John 

invites her to go to the cinema. 8. He (not to save) money for five years by the 

time he goes travelling around the world. 9. The spouses (to clean) the house 

for five hours by the time they are comfortable at their new house? 10. Sarah (to 

read) the old letters for an hour by the time she finds Robert’s letters. 11. Lora 

(not to play) the piano for an hour by the time her children come back from 

school. 12. The swan (to swim) down the river for 40 minutes by the time it 

gets its nest? 13. The Thompsons (to have) a family dinner for an hour and a 

half by the time the elder brother comes. 14. The librarian (not to sort) the 

books for half an hour by the time a new reader comes. 15. Mrs. Simmons (to 

stay) here by the end of the winter of 2021? 16. The volunteers (to save) the 

animals from flood the whole night by the time the last animal is out of danger. 

17. The writer (not to work) on his new novel for the whole winter by the time 

the book is published. 18. The guests (to give) compliments to Ms. Morris for 

several hours by the end of the party. 19. Nora (not to try on) all the dresses in 

the famous boutique until the boutique closes. 20. Mr. Watson (to have) 

breakfast for 15 minutes until he finds the morning newspaper? 

 

 

3. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Мати буде тримати дитину на 

руках усю ніч. 

Мама будет держать ребенка на 

руках всю ночь. 

2. Він писатиме вірш усю ніч до 

завтра. 

Он будет писать стих всю ночь 

до завтра. 

3. До 2030 вони житимуть разом 

50 років. 

 К 2030 году они проживут 

вместе 50 лет. 
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4. Студент перекладатиме 

статтю 2 години до того, як 

прийде професор. 

Студент будет переводить 

статью 2 часа до того, как 

придет профессор. 

5. Дядько Роджер гратиме у 

покер зі своїм колишнім 

одногрупником 3 години до 

того, як тітка Поллі 

повернеться додому. 

Дядя Роджер будет играть в 

покер со своим бывшим 

одногруппником 3 часа до того, 

как тетя Полли вернется домой. 

6. Мері гратиме на піаніно 

годину, коли прийдуть гості? 

Мери будет играть на пианино 

час, когда придут гости? 

7. Вони не будуть зустрічатись 

три роки до того, як 

одружаться. 

Они не будут встречаться три 

года до того, как поженятся. 

8. Мати готуватиме святковий 

торт до ранку? 

Мама будет готовить 

праздничный торт до утра? 

9. Джон вивчатиме англійську 

три роки до того, як вирішить 

вивчати італійську. 

Джон будет изучать три года 

английский до того, как решит 

изучать итальянский. 

10. Ми готуватимемось до іспиту 

усю ніч до ранку? 

Мы будем готовиться к экзамену 

всю ночь до утра?! 

11. Опівдні ми будемо збирати 

гриби у лісі дві години. 

К полудню мы будем собирать 

грибы в лесу два часа. 

12. До того часу, як тітка Крісті 

повернеться з супермаркету, 

малюк Піт не буде спати вже 

три години. 

К тому времени как тетя Кристи 

вернется из супермаркета, 

малыш Пит не будет спать уже 

три часа. 

13. Студенти стоятимуть під 

гуртожитком три години, доки 

санітари закінчать прибирати. 

Студенты будут стоять под 

общежитием три часа, пока 

санитары закончат убирать. 

14. Покупці не стоятимуть 30 

хвилин до відкриття м’ясного 

магазину. 

Покупатели не будут стоять 30 

минут до открытия мясного 

магазина. 

15. Вони будуть їхати дві години 

до того, як дістануться вілли 

Томсонів? 

Они будут ехать два часа до 

того, как доберутся до виллы 

Томсонов? 

16. Ми будемо три години 

малювати картини до того, як 

наш подарунок мамі буде 

готовий? 

Мы будем три часа рисовать 

картины до того, как наш 

подарок маме будет готов? 
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17. Малюки снідатимуть годину 

до 10 години ранку? 

Малыши будут есть завтрак час 

до 10 часов утра? 

18. Нік обиратиме три години 

кольє для коханої дружини 

перш ніж вибере найкраще? 

Ник буде выбирать три часа 

колье для любимой супруги 

прежде чем выберет самое 

лучшее? 

19. Кошеня сидітиме три години 

на підвіконні, поки не прийде 

Келлі? 

Котенок будет сидеть три часа 

на подоконнике, пока не придет 

Кэлли? 

20. Я не буду робити домашнє 

завдання дві години до того, 

як прийде моя кузина Нонна. 

Я не буду делать домашнее 

задание два часа до того, как 

придет моя кузина Нонна. 

 

4. Translate these general and alternative questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Твій племінник гратиме у 

теніс 2 години, коли приїдуть 

його друзі? 

Твой племянник будет играть в 

теннис 2 часа, когда приедут его 

друзья? 

2. Містер і Місіс Робертсон 

житимуть разом 30 років до 

2021 року? 

Мистер и Миссис Робертсон 

будут жить вместе 30 лет к 2021 

году? 

3. Твій племінник чи племінниця 

житиме у Лондоні три роки до 

кінця 2020 року? 

Твой племянник или племянница 

будет жить в Лондоне три года к 

концу 2020 года? 

4. Кароліна співатиме чи 

гратиме на піаніно 40 хвилин 

до того, як прийде її вчитель з 

англійської мови? 

Каролина будет петь или играть 

на пианино 40 минут до того, как 

придет ее репетитор по 

английскому? 

5. Рон говоритиме Дженні про 

свої почуття цілу годину до 

того, як Дженні втече? 

Рон будет говорить Дженни о 

своих чувствах целый час до 

того, как Дженни сбежит? 

6. Квітковий магазин чи 

книжковий працюватиме п’ять 

років до моменту Вашого 

переїзду у нову квартиру? 

Цветочный магазин или 

книжный будет работать пять 

лет к моменту Вашего переезда в 

новую квартиру? 

7. Письменник напише одну чи 

дві книги до середини квітня? 

Писатель напишет одну или две 

книги к середине апреля? 

8. Ви будете їхати на велосипеді 

чи йти пішки дві години до 

Вы будете ехать на велосипеде 

или идти пешком два часа до 
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заходу сонця? заката солнца? 

9. Ви виконуватимете тести 30 

чи 40 хвилин до кінця уроку? 

Вы будете выполнять тесты 30 

или 40 минут до конца урока? 

10. Дональд думатиме 20 чи 25 

хвилин перед тим, як згадає 

ім’я свого сусіда? 

Дональд будет думать 20 или 25 

минут перед тем, как вспомнит 

имя своего соседа? 

11. Їх собака бігатиме по вулиці 3 

дні перш, ніж повернеться 

додому? 

Их собака будет бегать по улице 

3 дня перед тем, как вернется 

домой? 

12. Продавець розкладатиме 

книжки на полицях до 

закриття магазину? 

Продавец будет расставлять 

книги на полках до закрытия 

магазина? 

13. Автор писатиме під цим 

псевдонімом 5 чи 6 років до 

того, як вирішить змінити 

його? 

Автор будет писать под этим 

псевдонимом 5 лет или 6, когда 

решит сменить его? 

14. Мартін читатиме улюблену 

книжку 2 чи 3 години опівдні? 

Мартин будет читать любимую 

книгу 2 или 3 часа до полудня? 

15. До вечора вони їхатимуть на 

поїзді 20 годин? 

К вечеру они будут ехать в 

поезде 20 часов? 

16. Діти спатимуть дві години у 

дитячому садку до того, як 

прийдуть батьки? 

Дети будут спать два часа в 

детском саду до того, как придут 

родители? 

17. Ніколь не буде дивитись 

журнали 5 хвилин, коли піде 

до перукарні? 

Николь не будет смотреть 

журнал 5 минут, когда пойдет в 

парикмахерскую? 

18. Ми будуватимемо плани 3 

години до початку вихідних? 

Мы будем три часа строить 

планы до начала выходных? 

19. Тоні питиме каву чи чай 10 

хвилин перш, ніж піде на 

роботу? 

Тони будет пить кофе или чай 10 

минут прежде, чем уйдет на 

работу? 

20. Ніколь обиратиме сукню дві 

години перш, ніж вибере 

найдорожче? 

Николь будет выбирать платье 

два часа прежде, чем выберет 

самое дорогое? 

 

5.  Translate these special and disjunctive questions into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Скільки часу вони 

ходитимуть у лісі доки не 

Сколько времени они будут идти 

по лесу пока не выйдут на 
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вийдуть на доріжку? тропинку? 

2. Студенти готуватимуться до 

іспиту увесь вечір до ночі, чи 

не так? 

Студенты будут готовиться к 

экзамену весь вечер до ночи, не 

так ли? 

3. Яку книгу читатиме Майкл 

дві години, поки не почнеться 

лекція? 

Какую книгу будет читать Майкл 

два часа, пока не начнется 

лекция? 

4. Ми не стоятимемо в черзі у 

аптеці 15 хвилин, коли 

прийде наша черга, чи не так? 

Мы не будем стоять в очереди в 

аптеке 15 минут, когда придет 

наша очередь, не так ли? 

5. Як довго ми будемо плисти 

на кораблі, поки не 

доберемось Канади? 

Как долго мы будем плыть на 

корабле, пока не достигнем 

Канады? 

6. Марія гратимемо на піаніно 

10 хвилин, коли зрозуміє, що 

у неї є слухач, чи не так? 

Мария будет играть на пианино 

10 минут, когда поймет, что у нее 

есть слушатель, не так ли? 

7. Чий телефон дзвонитиме 5 

хвилин, коли ми почуємо 

його? 

Чей телефон будет звонить 5 

минут, когда мы его услышим? 

8. До вечора вони їхатимуть у 

поїзді 20 годин, чи не так? 

К вечеру они будут ехать в 

поезде 20 часов, не так ли? 

9. Я не лежатиму на пляжі і 10 

хвилин, коли побачу свого 

сусіда, чи не так? 

Я не буду лежать на пляже и 10 

минут, когда увижу своего 

соседа, не так ли? 

10. Які студенти складатимуть 

іспити увесь серпень? 

Какие студенты будут сдавать 

экзамены весь август? 

11. Ми житимемо у гуртожитку 2 

місяці до того, як почнемо 

орендувати своє житло, чи не 

так? 

Мы будем жить в общежитии 2 

месяца до того, как начнем 

арендовать свое жилье, не так 

ли? 

12. Хто готуватиме сніданок 

увесь ранок до початку 

занять? 

Кто будет готовить завтрак все 

утро до начала занятий? 

13. Які визначні місця ми 

дивитимемось увесь день до 

вечора? 

Какие достопримечательности 

мы будем смотреть весь день до 

вечера? 

14. Скільки студентів 

слухатимуть професора 

Хакслі 2 години, поки він не 

Сколько студентов будут 

слушать профессора Хаксли 2 

часа, пока он не закончит 
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закінчить лекцію? лекцию? 

15. Річард слухатиме їх розмову 

хвилин 10 до того, як вони 

помітять його, чи не так? 

Ричард будет слушать их 

разговор минут 10 до того, как 

они заметят его, не так ли? 

16. Ми не сидітимемо у саду 

півгодини, поки не підемо 

вечеряти, чи не так? 

Мы не будем сидеть в саду 

полчаса, пока не пойдем 

ужинать, не так ли? 

17. Що Віллі буде робити у саду, 

поки не почує шум? 

Что Вилли будет делать в саду, 

пока не услышит шум? 

18. Вона не чекатиме 20 хвилин, 

коли принесуть вечерю, чи не 

так? 

Она не будет ждать 20 минут, 

когда принесут ужин, не так ли? 

19. Що ми робитимемо до того, 

як підемо у кіно? 

Что мы будем делать до того, как 

пойдем в кино? 

20. Ми будемо увесь вечір 

дивитись серіали, поки не 

підемо спати, чи не так? 

Мы будем весь вечер смотреть 

сериалы, пока не пойдем спать, 

не так ли?  

 

6. Translate these sentences into English. 

№ Ukrainian Russian 

1. Роджер не буде стояти біля 

каміна 20 хвилин, коли ти 

запропонуєш йому какао? 

Роджер не будет стоять у камина 

20 минут, когда ты предложишь 

ему какао? 

2. Ми будемо летіти у літаку 2 

години, коли принесуть обід. 

Мы будем лететь в самолете 2 

часа, когда принесут обед. 

3. Вони готуватимуться до 

вечірки 3 дні, коли ти почнеш 

їм допомагати? 

Они будут готовиться к 

вечеринке 3 дня, когда ты 

начнешь им помогать? 

4. Вони розмовлятимуть усю ніч, 

поки не приймуть рішення. 

Они будут разговаривать всю 

ночь, пока не примут решение. 

5. Дональд буде плутати 

італійські та іспанські слова 

півроку, поки не вивчить їх. 

Дональд будет путать 

итальянские и испанские слова 

полгода, пока не выучит их. 

6. Ми будемо ходити по 

магазинам увесь ранок до 

обіду, поки не купимо усе 

необхідне, чи не так? 

Мы будем ходить по магазинам 

все утро до обеда, пока не купим 

все необходимое, не так ли? 

7. Вони не будуть зустрічатись 

три роки до того, як він 

Они не будут встречаться три 

года до того, как он предложит 
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запропонує їй вийти за нього 

заміж, чи не так? 

ей выйти за него замуж, не так 

ли? 

8. Наш одногрупник буде 

виступати з докладом 30 

хвилин, коли всі перестануть 

його слухати? 

Наш одногруппник будет 

выступать с докладом 30 минут, 

когда все перестанут его 

слушать? 

9. Листя впаде з дерев до 

листопада. 

Листья упадут с деревьев к 

ноябрю. 

10. Яку книгу Мелані буде читати 

годину до того, як прийде її 

сестра? 

Какую книгу Мелани будет 

читать в течение часа до того, 

как придет ее сестра? 

11. Що Марія буде грати на роялі 

30 хвилин, коли зрозуміє, що її 

хтось слухає? 

Что Мария будет играть на 

рояле 30 минут, когда поймет, 

что ее кто-то слушает? 

12. До вечора вони ще не будуть 

їхати у поїзді 24 години. 

К вечеру они еще не будут ехать 

в поезде 24 часа. 

13. Мері буде приміряти сукні у 

магазині 2 години, поки не 

знайде найкраще. 

Мэри будет примерять платья в 

магазине 2 часа, пока не найдет 

самое лучшее. 

14. Ми підготуємось до іспиту, 

якщо будемо зубрити усю ніч. 

Мы подготовимся к экзамену, 

если будем зубрить всю ночь. 

15. Він буде мати ім’я Джон вже 

30 років до того, як захоче 

його змінити, чи не так? – Ні, 

він не буде змінювати своє 

ім’я, а просто візьме 

псевдонім. 

Он будет носить имя Джон уже 

30 лет к тому моменту, как 

захочет его поменять, не так ли? 

– Нет, он не будет менять свое 

имя, а просто возьмет 

псевдоним. 

16. Дитя буде повзати 30 хвилин, 

коли мама зайде у спальню? 

Малыш будет ползать 30 минут, 

когда мама войдет в спальню? 

17. Вона вже кілька годин буде 

розмовляти зі своєю 

свекрухою чи племінницею, 

коли діти прийдуть зі школи? 

Она уже несколько часов будет 

разговаривать со своей 

свекровью или племянницей, 

когда дети придут со школы? 

18. Вони вже півдня будуть 

працювати, коли отримають 

цей імейл? 

Они уже полдня будут работать, 

когда получат этот имейл? 

19. Вони будуть два роки обирати 

дім перед тим, як знайдуть 

підходящий? 

Они будут два года выбирать 

дом прежде, чем найдут 

подходящий? 
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20. Малюк буде їсти яблуко 15 

хвилин до третьої години дня. 

Малыш будет есть яблоко 15 

минут к трем часам дня. 

 

REVISION 

 

Translate these sentences into English using the future tenses. 

№ Ukrainian Russian 

1. Що буде робити Том перед 

тим як іти спати?  

Что будет делать Том перед тем 

как идти спать?  

2. Я не можу згадати чию дитину 

буде хрестити Міс Роуз. 

Я не могу вспомнить чьего 

ребенка будет крестить Мисс 

Роуз. 

3. Міс Фішер доведеться 

розрахуватися кредитною 

карткою. 

Мисс Фишер придется 

расплатиться кредитной картой. 

4. Коли Катрін повернеться з 

побачення на осліп? 

Когда Катрин вернется со 

свидания в слепую? 

5. Сусідські діти будуть гратися 

з цуценям їх дядька увесь 

день? 

Соседские дети будут играть с 

щенком их дяди целый день? 

6. Містер Бонд буде пересилати 

вироби зі срібла у надійне 

місце цілий місяць. 

Мистер Бонд будет пересылать 

изделия из серебра в надежное 

место весь месяц. 

7. Ми не будемо спілкувались по 

скайпу з троюрідною сестрою 

сьогодні увечері. 

Мы не будем общаться по 

скайпу с троюродной сестрой 

сегодня вечером. 

8. Вона буде танцювати з цим 

відомим холостяком? 

Она будет танцевать с этим 

знаменитым холостяком? 

9. Батько Фреда відкриє власний 

магазин наступного місяця. 

Отец Фреда откроет 

собственный магазин в 

следующем месяце.  

10. Поллі думатиме про нову 

сукню 10 хвилин, коли 

вчитель викличе її до дошки. 

Полли будет думать о новом 

платье 10 минут, когда учитель 

вызовет ее к доске. 

11. Ми будемо сажати овочі в 

городі усю весну, поки не 

посадимо усе, чи не так? 

Мы будем сажать овощи в 

огороде всю весну, пока не 

посадим все, не так ли? 

12. Тім закінчить писати курсову 

до кінця листопада? 

Тим закончит писать курсовую к 

концу ноября? 
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13. Ми повернемо усі книги у 

бібліотеку до кінця семестру. 

Мы вернем все книги в 

библиотеку до конца семестра. 

14. Студенти не отримають 

дипломи до кінця червня. 

Студенты не получат дипломы 

до конца июня. 

15. Скільки часу ми будемо 

блукати по університету, поки 

не знайдемо нашу аудиторію? 

Сколько времени мы будем 

бродить по университету, пока 

не найдем нашу аудиторию? 

16. Який фільм ми дивитимемось 

увесь вечір, поки не підемо 

спати? 

Какой фильм мы будем смотреть 

весь вечер, пока не пойдем 

спать? 

17. Моррісони їхатимуть у поїзді 

півдня, коли приїдуть у 

Таунсенд. 

Моррисоны будут ехать в поезде 

полдня, когда приедут в 

Таунсенд. 

18. Студенти готуватимуть 

шпаргалки усі три дні до 

самого іспиту, чи не так? 

Студенты будут готовить 

шпаргалки все три дня до самого 

экзамена, не так ли? 

19. Я вивчу усі правила до 

початку екзаменаційної сесії. 

Я выучу все правила до начала 

экзаменационной сессии. 

20. Малишка Мері з’їсть яблуко 

до обіду. 

Малышка Мэри съест яблоко до 

обеда. 
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Part 2:  PASSIVE VOICE 

 

 

 

 

1. PRESENT INDEFINITE (SIMPLE) PASSIVE 

 

EXERCISE 1. Read the proverbs. Translate them. Find and underline 

Present Indefinite passive constructions. Explain the use of them in the 

following sentences. 

1. Little thieves are hanged, but great ones escape. 2. Old birds are not caught 

with chaff. 3. A man is known by the company he keeps. 4. Marriages are made 

in heaven. 5. Advice when most needed is least heeded. 6. A liar is not believed 

when he tells the truth. 7. Never ask pardon before you are accused. 8. Danger 

foreseen is half avoided. 9. A fox is not taken twice in the same snare. 10. What 

is done cannot be undone. 11. Forewarned is forearmed. 12. The road to hell is 

paved with good intentions. 

 

 

EXERCISE 2. Translate the sentences into Russian. Find the Passive 

constructions. Explain the use of them in the following sentences. 

1. Basketball is played all over the world. 2. Championships are held in the 

USA every year. 3. The lecture is held by the English language teacher in room 

52 every evening. 4. My mother is well spoken of. 5. Ice-cream is usually made 

of milk. 6. Children are not allowed to go for a walk in the evening. 7. Great 

changes are expected very soon. 8. It is well known that you are always late. 9. 

The film “Zorro” is shown every Sunday. 10. Students are always prepared for 

a dictation whatever difficult it is.  
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EXERCISE 3. Make the sentences negative. Translate them into Russian. 

Find the Passive constructions. Explain the use of them in the following 

sentences. 

1. Tomatoes and cucumbers are grown for sale by my grandmother. 2. People 

who are always given money refuse to work properly. 3. How many buildings 

are made in this district every month? 4. Computer games are found to be 

harmful for health. 5. This popular song is heard everywhere! Awesome! 6. The 

document is typed very fast by the type-writer. 7. The weather forecast is 

always predicted but no one knows if it is true - it’s unpredictable. 8. The 

musicians are invited to weddings, it is a tradition. 9. The game is described to 

be easy. 10. The winner is chosen by the jury annually. 

 

 

EXERCISE 4. Make general questions. Translate the sentences into Russian. 

Find the Passive constructions. Explain the use of them in the following 

sentences. 

1. The rooms are usually designed by specialists. 2. Every Sunday the music is 

played by our neighbor. 3. The show is held in hospitals by doctor-clowns to 

make children happy. 4. The ambulance is called in emergency. 5. Difficult 

cases are solved in the court by the jury. 6. The plum pie is cooked by mother 

every weekend. 7. People are gathered by the mayor at weekends due to urgent 

questions. 8. Questions are welcomed at the lesson. 9. The effect is made at the 

very beginning of the interview. 10. New words are found in the text and 

translated by students. 

 

 

EXERCISE 5. Make as many Wh-questions as possible. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them in the following sentences. 

1. The important information is always announced to students before the test. 2. 

The revision exercises are prepared by teachers. 3. Spotify is downloaded by 

ten thousand users every day. 4. New French perfumes are given as presents to 

women for important occasions. 5. He is known to be a kind and generous 

person. 6. Predictions are made by astrologists every day, do you believe them? 

7. Music tastes are formed in the childhood by parents, relatives, and friends. 8. 

New-York Times bestsellers are usually bought immediately. Do you have one? 

9. Weekend plans are seldom built beforehand in our family, we live in the 

moment. 10. The mail is checked by my brother twice a week in the evening. 
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EXERCISE 6. Put the sentences into the Passive voice. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them. 

1. He visits English classes on weekdays. 2. We take a shower at 7 am. 3. 

Children wake up their parents very early every morning. 4. I do not draw 

pictures of flowers very often. 5. You leave home quite often after 8 p.m. 6. My 

father solves very important problems at work. 7. She always watches soap 

operas on TV. 8. We always present our future home project as well as possible. 

9. They speak English fluently. 10. I formulate my thoughts perfectly, so 

everybody understands them. 11. You do not usually forget about anything. 12. 

She teaches English every day. 

 

 

EXERCISE 7. Translate affirmative sentences into English. Use Present 

Indefinite Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Мусор выбрасывают каждый 

день.  

Сміття викидають щодня.  

2. Уроки проводятся 

преподавателями 5 дней в 

неделю.  

Уроки проводяться викладачами 

5 днів в тиждень. 

3. Конференции часто 

транслируются по 

телевидению и Интернету. 

Конференції часто 

транслюються по телебаченню і 

Інтернету. 

4. Звезд Голливуда 

фотографируют папарацци для 

обложек журналов.  

Зірок Голлівуду фотографують 

папараці для обкладинок 

журналів. 

5. Новости страны и мира всегда 

публикуются в Интернете.  

Новини країни та світу завжди 

публікуються в Інтернеті. 

6. Овсянка обычно варится 5-7 

минут, а гречка – 15 минут.  

Вівсянка зазвичай вариться 5-7 

хвилин, а гречка - 15 хвилин. 

7. Ошибки чаще всего 

совершаются студентами по 

невнимательности.  

Помилки найчастіше 

відбуваються студентами через 

неуважність. 

8. Это невероятно вкусное 

блюдо! Оно готовится очень 

просто –  из мяса, овощей и 

молодого картофеля.  

Це неймовірно смачна страва! 

Воно готується дуже просто - з 

м'яса, овочів і молодої картоплі. 
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9. Для победы на 

международных 

соревнованиях спортсменов 

тренируют каждый день как 

минимум по 5 часов. По 

правде говоря, это считается 

тяжкой работой.  

Для перемоги на міжнародних 

змаганнях спортсменів 

тренують кожен день як 

мінімум по 5 годин. По правді 

кажучи, це вважається важкою 

роботою. 

10. Любая научная статья пишется 

согласно определенным 

правилам: обязательно 

анализируются различные 

теории и приводятся примеры. 

Будь-яка наукова стаття 

пишеться відповідно до певних 

правил: обов'язково 

аналізуються різні теорії і 

наводяться приклади. 

11. Петерсоны – очень заботливые 

родители. Своих детей они 

водят в школу каждый день.  

Петерсон - дуже турботливі 

батьки. Своїх дітей вони водять 

до школи кожен день. 

12. Самые новейшие технологии 

всегда изобретаются в Китае и 

тестируются в течении месяца 

как минимум.  

Самі новітні технології завжди 

винаходяться в Китаї і 

тестуються на протязі місяця як 

мінімум. 

 

 

EXERCISE 8. Translate negative sentences into English. Use Present 

Indefinite Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Эта комната не предназначена 

для гостей.  

Ця кімната не призначена для 

гостей. 

2. Мартышек не кормят в 

зоопарке каждую неделю, а 

вот львов кормят три раза в 

день.  

Мавп не годують в зоопарку 

щотижня, а ось левів годують 

три рази на день. 

3. Упражнение не выполняется 

ручкой, а карандашом. 

Вправа не виконується ручкою, 

а олівцем. 

4. Крышку бутылки не 

открывают руками, для этого 

есть специальные 

приспособления. 

Кришку пляшки не відкривають 

руками, для цього є спеціальні 

пристосування. 

5. Мне родители не дают 

карманных денег каждый 

Мені батьки не дають 

кишенькових грошей кожен 
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месяц,  я учусь экономить.  місяць, я вчуся економити. 

6. Многих животных не 

прививают каждый год, хотя 

хозяева должны заботиться об 

их здоровье.  

Багатьох тварин не 

прищеплюють щороку, хоча 

господарі повинні піклуватися 

про їх здоров'я. 

7. Торты не выпекаются 

пекарями при низкой 

температуре, т.к. коржи не 

будут готовы.  

Торти не випікаються пекарями 

при низькій температурі, тому 

що коржі не будуть готові. 

8. Деньги очень часто тратят на 

ненужные вещи – люди не 

умеют копить на глобальные 

покупки.  

Гроші дуже часто витрачають на 

непотрібні речі – люди не 

вміють збирати на глобальні 

покупки. 

9. Фотографии не печатаются на 

обычной бумаге, они требуют 

печати на фотобумаге для 

сохранения качества.  

Фото не друкуються на 

звичайному папері, вони 

вимагають друку на фотопапері 

для збереження якості. 

10. Чаще всего стихи не 

сочиняются быстро 

творческими людьми, равно 

как и песни – для этого нужно 

вдохновение! 

Найчастіше вірші не пишуться 

швидко творчими людьми, так 

само як і пісні – для цього 

потрібне натхнення! 

11. График отпусков не подается в 

середине года на нашей 

фирме, он строится в начале. 

Не забудьте подать заявление!  

Графік відпусток не подається в 

середині року на нашій фірмі, 

він будується на початку. Не 

забудьте подати заяву! 

12. Официальное письмо не 

отправляется без марки и 

должной сопроводительной 

документации. 

 Офіційне лист не 

відправляється без марки і 

належної супровідної 

документації. 

 

 

EXERCISE 9. Translate question sentences into English. Use Present 

Indefinite Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Что чаще всего вы обсуждаете 

на уроках с преподавателем?  

Що найчастіше ви обговорюєте 

на уроках з викладачем? 

2. Сколько фонтанов в нашем Скільки фонтанів в нашому місті 
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городе расписаны по эскизам 

этого художника?  

розписані за ескізами цього 

художника? 

3. Кем обычно выполняется это 

упражнение? 

Ким зазвичай виконується ця 

вправа? 

4. Откуда привозят апельсины? Звідки привозять апельсини? 

5. Как часто моются полы в 

помещении в связи с 

эпидемией?  

Як часто миється підлога в 

приміщенні в зв'язку з 

епідемією? 

6. На каком языке не говорят в 

Китае?  

Якою мовою не говорять в 

Китаї? 

7. Из чего приготовлен этот 

вкусный итальянский пирог?  

З чого приготований цей 

смачний італійський пиріг? 

8. Здесь подают чай или кофе? 

Очень хочется пить.  

Тут подають чай або каву? Дуже 

хочеться пити. 

9. Когда используются кавычки 

в предложении?  

Коли використовуються лапки в 

реченні? 

10. Кем обычно организуется 

детский день рождения?  Мне 

нужно поговорить с этим 

человеком, чтобы учесть все 

детали.  

Ким зазвичай організовується 

дитячий день народження? Мені 

потрібно поговорити з цією 

людиною, щоб врахувати всі 

деталі. 

11. Как часто телефоны 

используются студентами на 

занятиях?  

Як часто телефони 

використовуються студентами 

на заняттях? 

12. Для чего добавляется куркума 

в этот напиток?  

Для чого додається куркума в 

цей напій? 

13. Для кого поется эта песня в 

парке каждый вечер?  

Для кого співається ця пісня в 

парку щовечора? 

14. Где публикуются самые 

актуальные и обсуждаемые 

новости? 

Де публікуються найактуальніші 

і обговорювані новини? 

 

 

EXERCISE 10. Translate sentences into English. Use Present Indefinite 

Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Цветы для декорации 

квартиры покупаются 

Квіти для декорації квартири 

купуються прислугою кожен 
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прислугой каждый день. Они 

чудесно пахнут! 

день. Вони чудово пахнуть! 

2. Автомобили моют каждую 

неделю. К сожалению, в этом 

году постоянно идут дожди.  

Автомобілі миють щотижня. На 

жаль, в цьому році постійно 

йдуть дощі. 

3. Дороги не ремонтируются 

местными властями каждый 

месяц, поэтому люди выходят 

на протесты. 

Дороги не ремонтуються 

місцевою владою щомісяця, 

тому люди виходять на 

протести. 

4. Парки в Лондоне известны 

своей красотой и наличием 

деревьев и растений с других 

регионов страны и мира.  

Парки в Лондоні відомі своєю 

красою і наявністю дерев і 

рослин з інших регіонів країни 

та світу. 

5. Трава фермерами косится по 

осени, чтобы успеть 

подготовиться к зиме. 

Трава фермерами коситься по 

осені, щоб встигнути 

підготуватися до зими. 

6. Молоко доставляют по утрам 

прямо к дому. Это очень 

удобно!  

Молоко доставляють вранці 

прямо до будинку. Це дуже 

зручно! 

7. Этот человек в розыске. 

Запиши его приметы. 

Ця людина в розшуку. Запиши 

його прикмети. 

8. Офис убирают раз в три дня, 

но необходимо чаще. 

Посмотри, пыль на столах! 

Офіс прибирають раз на три дні, 

але необхідно частіше. 

Подивися, пил на столах! 

9. Если книга интересная, то она 

прочитывается очень быстро. 

Не успеешь и глазом 

моргнуть, как уже и конец! 

Якщо книга цікава, то вона 

прочитується дуже швидко. Не 

встигнеш і оком моргнути, як 

вже і кінець! 

10. Овощи продаются на рынке по 

доступным ценам. 

Овочі продаються на ринку за 

доступними цінами. 

11. Для кого составляется отчет 

каждую пятницу?  

Для кого складається звіт 

щоп'ятниці? 

12. Из чего и где производят 

черный шоколад?  

З чого і де виробляють чорний 

шоколад? 

13. Машины часто угоняют в этом 

районе, поэтому обязательно 

ставить всё на сигнализацию. 

Машини часто викрадають в 

цьому районі, тому обов'язково 

ставити все на сигналізацію. 

14. Новые дома строятся каждый 

год – многие из них 

Нові будинки будуються щороку 

- багато з них орендуються, а 



106 

 

арендуются, а некоторые даже 

покупаются, хоть и по 

высоким ценам.  

деякі навіть купуються, хоч і за 

високими цінами. 

15. Громкая музыка слыша везде 

по городу. Праздник! Наши 

спортсмены выиграли 

Олимпиаду!  

Гучна музика чується всюди по 

місту. Свято! Наші спортсмени 

виграли Олімпіаду! 

16. Здесь говорят по-английски. 

Тебе не нужен словарь. 

Тут говорять англійською. Тобі 

не потрібен словник. 

17. Ужин не готовится мамой 

каждый день, потому как 

каждый вторник на ужин вся 

семья ходит в ресторан.  

Вечеря не готується мамою 

щодня, тому як щовівторка на 

вечерю вся родина ходить в 

ресторан. 

18. Джули известна  своими 

достижениями не только в 

науке, но и в спорте. 

Джулі відома своїми 

досягненнями не тільки в науці, 

а й у спорті. 

19. Электронные письма 

отправляются секретарем или 

директором? Конечно же, это 

обязанность секретаря.   

Електронні листи 

відправляються секретарем або 

директором? Звичайно ж, це 

обов'язок секретаря. 
 

20.  Статьи в этом журнале 

пишутся коллективом 

автором, т.к. это длительный и 

тяжелый процесс. 

Статті в цьому журналі 

пишуться колективом автором, 

тому що це тривалий і важкий 

процес. 
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 EXERCISE 11. Look at the set of pictures. What does it show? What is the 

main idea of it? Make up a story describing the process of wine making and 

its main stages. Use Present Indefinite Passive. 

 
 

EXERCISE 12. a) Use the prompts and compose sentences using Present 

Indefinite passive constructions. b) Make up the sentences you’ve got 

negative. c) Make up general and Wh-questions to the sentences you’ve got.   

№ Russian  Ukrainian 

1. Чеснок / верить / защитить от 

вампиров.  

Часник / вірити / захистити від 

вампірів.  

2. Малайский, китайский, 

тамильский и английский / 

говорить / Сингапур.  

Малайський, китайський, 

тамільська та англійська / 

говорити / Сінгапур. 

3. Рассказы о Гарри Поттере / 

переводить / 67 языков / 

каждый год.  

Розповіді про Гаррі Поттера / 

переводити / 67 мов / щороку. 

4. Нью-Йорк / бать известным  Нью-Йорк / бать відомим як / 
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как / Большое Яблоко.  Велике Яблуко.  

5. Хэллоуин / праздновать / 31 

октября.  

Хеллоуїн / святкувати / 31 

жовтня. 

6. Олимпийские игры / 

проводить / Токио. 

Олімпійські ігри / проводити / 

Токіо. 

7. Меркурий, Марс, Венера, 

Юпитер и Сатурн / обычно / 

видеть / без / телескопа.  

Меркурій, Марс, Венера, 

Юпітер і Сатурн / зазвичай / 

бачити / без / телескопа.  

8. Картина / рисовать/ 

краски/дети.  

Картина / малювати / фарби / 

діти.  

9. Числа/ писать/ рука.  Числа / писати / рука. 

10. Игры/ создавать/ 

программисты/ фирмы. 

Ігри / створювати / програмісти / 

фірми. 

 

 

EXERCISE 13. Use the required Present Indefinite passive constructions 

and transform the text into Passive Voice. Translate the text that you will get 

in result. 

Arctic Circle sees highest ever temperatures 

 

Meteorologists observe indications of global warming every day. Temperatures 

in the Arctic Circle hit an all-time record on Saturday, with the mercury topping 

38º Celsius in the Siberian town of Verkhoyansk. The town currently holds the 

Guinness World Record for the greatest temperature range on Earth. It 

fluctuates from a low of minus 68ºC to a high of 37.3ºC. Scientists say that the 

record heat is 18 degrees higher than the daily average for June. The Arctic 

Circle does not usually experience such a heatwave. This is ringing alarm bells 

with climatologists, who say the Arctic Circle is warming at twice the rate of 

the global average. 

Atmosphere scientist Professor Dann Mitchell expresses his concern on rising 

temperatures. He tells the BBC: "Year-on-year temperature records are being 

broken around the world, but people do not pay attention that the Arctic is 

warming faster than anywhere else on Earth." Professor Chris Rapley of 

University College London says to the journalists: " The Earth speaks to us. 

This is a warning message from it. We ignore it at our peril." Scientists say 

higher temperatures in Siberia can accelerate global warming. Melting Siberian 

permafrost releases alarming levels of the greenhouse gasses carbon dioxide 

and methane into the atmosphere. 

Sources: bbc.com / thesun.co.uk / weforum.or 
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EXERCISE 14. Prepare a questionnaire using Present Indefinite passive 

constructions. Interview your classmates. Write down the answers. Deliver a 

talk about your classmates. 

 

2. PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) PASSIVE 

 

EXERCISE 1. Translate the sentences into Russian. Find the Passive 

constructions. Explain the use of them in the following sentences. 

1. The book is being presented by a famous author. 2. I am being introduced to 

everybody around. 3. The keys are being given to the child. 4. The song is being 

sung by the children. 5. Some bananas are being sold at a low price. 6. A couple 

of articles are being published at the moment. 7. The website is being designed 

using the latest trends. 8.  This TV show is being told about by the teacher. 9. 

The pictures are being drawn by famous artists now. 10. Listen! The lottery is 

being announced! 

 

EXERCISE 2. Make the sentences negative. Translate them into Russian. 

Find the Passive constructions. Explain the use of them in the following 

sentences. 

1. New books are being ordered by my parents. 2. Summaries are being written 

at the today’s exam. 3. A short description is being made up by my friends. 4. 

The essay is being checked by my elder brother. 5. This year this news is being 

published. 6. The new computer games are being played by more and more 

children. 7. The title of the book is being chosen by readers. 8. The weather is 

being predicted by Auntie. 9. The cake is being eaten by children in a second. 

10. Be careful! These wild animals are being fed. 

 

EXERCISE 3. Make general questions. Translate the sentences into Russian. 

Find the Passive constructions. Explain the use of them in the following 

sentences. 

1. The office is being cleaned right now. Go out! 2. The grass is being cut by 

my parents. 3. They are being asked about the shops in the area. 4. Dinner is 

being served for 3 people. 5. Emails are being answered by the secretary. 6. 

Flowers are being bought by my little brother. 7. Vegetables are being cooked 

in the Indian style. 8. The roads are being fixed. 9. Loud music is being played 

in the building. 10. Staff are being tested. 
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EXERCISE 4. Make as many Wh-questions as possible. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them in the following sentences. 

1. The cars are being washed the whole morning by Peter. 2. New hoses are 

being built nearby. 3. Milk is being delivered this morning later than usual. 4. A 

report is being made basing on the latest data. 5. Chocolate is being eaten 

secretly by my children. 6. Look! The lorry is being parked near your car. 7. A 

lot of fiction books are being talked about this evening. 8. The concert is not 

being broadcast now. 9. Cocktails are not being served to people under 18 these 

days. 10. English is being spoken during the speaking club now. 

 

EXERCISE 5. Put the sentences into the Passive voice. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them. 

1. Peter is typing the letter very fast. 2. The cat is drinking milk from its plate. 

3. Children are playing hide-and-seek in the yard. 4. Father is not telling fairy-

tales right now as it is time to go to sleep. 5. The young boy is watching TV and 

discussing the latest news with parents. 6. My colleagues are not responding to 

e-mails very quickly. 7. The clowns are making tricks in the circus. 8. Are you 

watering flowers on the window or in the room? 9. What is your friend baking? 

Smells nice! 10. The pianist is playing the best Beethoven’s symphony.  

  

EXERCISE 6. Translate affirmative sentences into English. Use Present 

Continuous Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Возле  операционной горит 

красный свет. Это значит, что 

пациента оперируют сейчас 

врачи. 

Біля операційної горить червоне 

світло. Це означає, що пацієнта 

оперують зараз лікарі. 

2. Сейчас львов кормят 

смотрители зоопарка, поэтому 

пошли быстрее, чтобы 

посмотреть!  

Зараз левів годують доглядачі 

зоопарку, тому пішли швидше, 

щоб подивитися! 

3. На этом уроке сейчас идет 

тест, поэтому необходимо 

На цьому уроці зараз йде тест, 

тому необхідно дотримуватися 
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соблюдать тишину. тиші. 

4. В этом классе говорят по-

испански сейчас. Только 

послушай, какой мелодичный 

язык!  

У цьому класі говорять 

іспанською зараз. Тільки 

послухай, яка мелодійна мова! 

5. Зал украшают цветами и 

шариками, потому что у Сема 

День Рождения! Ему сегодня 

20 лет! 

Зал прикрашають квітами і 

кульками, тому що у Сема День 

Народження! Йому сьогодні 20 

років! 

6. Смотрите, муравьев убивают. 

Необходимо срочно 

обратиться в общества защиты 

животных. 

Дивіться, мурах вбивають. 

Необхідно терміново звернутися 

в товариства захисту тварин. 

7. Не знаю, почему сегодня 

рубят деревья. Я не видела 

объявления ранее. 

Не знаю, чому сьогодні рубають 

дерева. Я не бачила оголошення 

раніше. 

8. Только посмотрите! 

Полицейские преследуют 

грабителя. Я уверенна, что 

виновный будет наказан!  

Тільки подивіться! Поліцейські 

переслідують грабіжника. Я 

впевнена, що винний буде 

покараний! 

9. Книги раскладывают по 

полкам сейчас, потому что 

мама скоро вернется. Нужно 

чтобы был везде порядок.  

Книги розкладають по полицях 

зараз, тому що мама скоро 

повернеться. Потрібно щоб був 

всюди порядок. 

10. Боюсь, что моим ноутбуком 

кто-то пользуется. Последний 

вход на почту был всего лишь 

5 секунд назад!  

Боюся, що моїм ноутбуком хтось 

користується. Останній вхід на 

пошту був всього лише 5 секунд 

назад! 

11. Документы на подпись 

директору как раз печатаются. 

Ему нужно их только 

подписать.  

Документи на підпис директору 

якраз друкуються. Йому 

потрібно їх тільки підписати. 

12. Папа, посмотри! Картину 

вешают на стену неправильно! 

Она может упасть. 

Папа, подивися! Картину 

вішають на стіну неправильно! 

Вона може впасти. 
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EXERCISE 7. Translate negative sentences into English. Use Present 

Continuous Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Простите, сейчас 10 часов. 

Клиентов больше не 

обслуживают.  

Вибачте, зараз 10 година. 

Клієнтів більше не 

обслуговують. 

2. Посмотри на это! Дорожку не 

посыпают песком или солью. 

Поэтому она скользкая.  

Подивися на це! Доріжки не 

посипають піском або сіллю. 

Тому вона слизька. 

3. В чем проблема? Фильм 

сегодня не показывают.  

У чому проблема? Фільм 

сьогодні не показують. 

4. Лошадей очень много в 

загоне. Их сейчас не кормят, 

поэтому они свободны. 

Коней дуже багато в загоні. Їх 

зараз не годують, тому вони 

вільні. 

5. Я не могу понять, что с моим 

компьютером. На нем не 

устанавливается новая 

операционная система.  

Я не можу зрозуміти, що з моїм 

комп'ютером. На ньому не 

встановлюється нова операційна 

система. 

6. Не ждите, пожалуйста. Вы 

пятнадцатый в очереди.  Ужин 

готовится не для вас. Вас не 

обслуживают сейчас. 

Не чекайте, будь ласка. Ви 

п'ятнадцятий в черзі. Вечеря 

готується не для вас. Вас не 

обслуговують зараз. 

7. В бассейне теперь полно 

волос, потому что 

посетителями не 

используются плавательные 

шапочки. 

У басейні тепер повно волосся, 

тому що відвідувачами не 

використовуються плавальні 

шапочки. 

8. Ваша машина не скоро будет 

готова. Мотор не заводится. 

Механики разбираются. 

Ваша машина не скоро буде 

готова. Мотор не заводиться. 

Механіки розбираються. 

9. Из-за пожара дети сегодня не 

учатся в классах, а переведены 

на дистанционное обучение.  

Через пожежу діти сьогодні не 

навчаються в класах, а 

переведені на дистанційне 

навчання. 

10. Как жаль, что сейчас кризис. 

В магазинах не появляются 

новейшие товары. 

Як шкода, що зараз криза. В 

магазинах не з'являються нові 

товари. 
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11. Мне кажется, на вопрос 

отвечают неверно. Нужно 

будет исправить моего 

собеседника. 

Мені здається, на питання 

відповідають невірно. Потрібно 

буде виправити мого 

співрозмовника. 

12. Кофе не готовится сейчас, 

кофемашина вышла из строя. 

 Кава не готується зараз, 

кавоварка вийшла з ладу. 

 

 

EXERCISE 8. Translate question sentences into English. Use Present 

Continuous Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Прошу прощения. Где сейчас 

моя посылка? Она 

доставляется по морю или по 

воздуху? 

Прошу вибачення. Де зараз моя 

посилка? Вона доставляється по 

морю або по повітрю? 

2. Правда? Сейчас его охраняет 

полиция?  

Чи правда? Зараз його охороняє 

поліція? 

3. Сколько денег тратится на 

дороги в этом году? А сколько 

обычно – больше или меньше?  

Скільки грошей витрачається на 

дороги в цьому році? А скільки 

зазвичай - більше або менше? 

4. Кстати, а почему сносят 

старый театр? Я сейчас шла 

мимо, рабочие активно 

работают. 

До речі, а чому зносять старий 

театр? Я зараз йшла повз, робочі 

активно працюють. 

5. Почему вырубывают все 

деревья? Что за беспредел? 

Где ваше начальство? 

Чому вирубують все дерева? Що 

за беззаконня? Де ваше 

керівництво? 

6. Зачем это здание 

реконструируется этим летом? 

Навіщо ця будівля 

реконструюється цього літа? 

7. Почему машину поднимают 

три человека? Наверное, 

какая-то серьезная поломка.  

Чому машину піднімають три 

людини? Напевно, якась 

серйозна поломка. 

8. Где сейчас хранятся наши 

драгоценности?  

Де зараз зберігаються наші 

коштовності? 

9. Куда уносят травмированного 

игрока с поля?  

Куди відносять травмованого 

гравця з поля? 

10. О нет! Этот фильм снова  О ні! Цей фільм знову 
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показывают?  показують? 

11. Какие запахи! Что готовится в 

духовке? 

 

Які запахи! Що готується в 

духовці? 

 

12. Чем поливаются растения 

сейчас? Мне нужно записать 

для отчета. 

Чим поливаються рослини 

зараз? Мені потрібно записати 

для звіту. 

 

 

EXERCISE 9. Translate question sentences into English. Use Present 

Continuous Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Тома забирают в тюрьму 

cейчас. Что он натворил?  

Тома забирають до в'язниці 

зараз. Що він накоїв? 

2. С каждым днем прогресс в 

чтении на скорость 

достигается Питером все 

быстрее и быстрее.  

З кожним днем прогрес в 

читанні на швидкість 

досягається Пітером все швидше 

і швидше. 

3. Тома и Мэри лечат в этой 

больнице.  

Тома і Мері лікують в цій 

лікарні.  

4. Нам помогают сейчас, чтобы 

мы не сделали снова ошибку.  

Нам допомагають зараз, щоб ми 

не зробили знову помилку. 

5. Этот разговор записывается. Ця розмова записується. 

6. В этом месяце  учительская и 

спортзал будут 

отремонтированы – мы 

выиграли приз!  

У цьому місяці вчительська і 

спортзал будуть відремонтовані 

- ми виграли приз! 

7. Растения поливают 

прохладной водой, а не 

теплой.  

Рослини поливають 

прохолодною водою, а не 

теплою. 

8. Тома обвиняют в убийстве.  Тома звинувачують у вбивстві. 

9. С Леонидом проводят 

собеседование для работы. 

З Леонідом проводять співбесіду 

для роботи. 

10. Тома обвиняют в 

неправильном поведении по 

отношению к сестрам. 

Тома звинувачують в 

неправильній поведінці по 

відношенню до сестер. 
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11. Моя машина используется 

сейчас для перевозки мебели. 

Одолжи мне свою, 

пожалуйста. 

Моя машина використовується 

зараз для перевезення меблів. 

Позич мені свою, будь ласка. 

12. Атмосфера загрязняется все 

больше и больше.  

Атмосфера забруднюється все 

більше і більше. 

13. Перед моим домом строится 

новое здание.  

Перед моїм будинком будується 

нова будівля. 

14. Полиция допрашивает Тома и 

Мэри о подробностях того 

дня. 

Поліція допитує Тома і Мері про 

подробиці того дня. 

15. Награды получают самые 

лучшие спортсмены нашего 

города.  

Нагороди отримують найкращі 

спортсмени нашого міста. 

16. Наши ракеты становятся все 

более быстрыми с каждым 

днем. 

Наші ракети стають все більш 

швидкими з кожним днем. 

17. Врач хорошо заботится о 

ребенке.  

Лікар добре піклується про 

дитину.  

18. Письмо-поздравление 

готовится детьми для 

родителей. 

Лист-привітання готується 

дітьми для батьків. 

19. В центре города новый музей 

не строится из-за нехватки 

средств.  

У центрі міста новий музей не 

будується через брак коштів. 

20. Проблема обсуждается ими. 

Они найдут решение.  

Проблема обговорюється ними. 

Вони знайдуть рішення. 

21. О Томе заботится его дядя. Про Тома піклується його 

дядько. 

22. Моя машина на ремонте. Моя машина на ремонті. 

23. Мост ремонтируют сейчас, 

ведь так? Нужно искать 

другой путь. 

Міст ремонтують зараз, адже 

так? Потрібно шукати інший 

шлях. 

24. Ее преследует большой 

коричневый койот.  

Її переслідує великий 

коричневий койот. 

25. У Тома берут интервью по 

телевизору. 

У Тома беруть інтерв'ю по 

телевізору. 
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EXERCISE 10. Translate sentences into English. Use Present Continuous 

Active or Passive. Explain your choice. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Освежающие напитки 

подаются в лаунж-баре 

официантом сейчас. Поспеши 

или не хватит!  

Освіжаючі напої подаються в 

лаунж-барі офіціантом зараз. 

Поспішай або не вистачить! 

2. Горничная готовит для вас 

комнаты. Вам придется 

немного подождать возле 

стойки администратора. 

Покоївка готує для вас кімнати. 

Вам доведеться трохи почекати 

біля стійки адміністратора. 

3. На следующей неделе 

собирают виноград в деревне. 

Нужно поехать и помочь – в 

этом году его особенно много. 

На наступному тижні збирають 

виноград в селі. Потрібно 

поїхати і допомогти - в цьому 

році його особливо багато. 

4. Она берет с собой ребенка в 

парк сейчас, потому что днем 

будет очень жарко. Давай 

составим ей компанию, 

хорошо?   

Вона бере з собою дитину в парк 

зараз, тому що вдень буде дуже 

жарко. Давай складемо їй 

компанію, добре? 

5. Эту маленькую девочку 

целует мама перед сном 

сейчас…. Это так мило! 

Ребенок так быстрее засыпает.  

Цю маленьку дівчинку цілує 

мама перед сном зараз... Це так 

мило! Дитина так швидше 

засинає. 

6. Джейн помогает Бобу с 

математикой. Вместе они 

решают примеры и задачи. 

Джейн допомагає Бобу з 

математикою. Разом вони 

вирішують приклади і завдання. 

7. В настоящий момент в 

комнату нельзя заходить. Идет 

уборка. Помещение 

проветривается.  

На даний момент в кімнату не 

можна заходити. Йде 

прибирання. Приміщення 

провітрюється. 

8. Бармен готовит напитки и 

делает интересные фокусы. 

Глаз не оторвать! 

Бармен готує напої та робить 

цікаві фокуси. Не можна 

відвести очей!  

9. Его везут в больницу на 

машине скорой помощи.Мы 

все очень переживаем. 

Його везуть в лікарню на 

машині швидкої помощі. Ми всі 

дуже переживаємо. 
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10. Сегодня вечером мой муж 

готовит ужин. Он известен 

своими мясными блюдами.  

Сьогодні ввечері мій чоловік 

готує вечерю. Він відомий 

своїми м'ясними стравами. 

11. Полицейский допрашивает 

преступника.  

Поліцейський допитує злочинця. 

12. Животных обсуждают сейчас 

на уроке – и дети задают очень 

много интересных вопросов.  

Тварин обговорюють зараз на 

уроці - і діти задають дуже 

багато цікавих питань. 

 

 

EXERCISE 11. Translate sentences into English. Use Present Continuous 

Active or Passive. Explain your choice. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Она печет шоколадный торт на 

кухне.  

Вона пече шоколадний торт на 

кухні. 

2. Письмо доставляется вручную. 

Я очень переживаю, где оно 

сейчас.  

Лист доставляється вручну. Я 

дуже переживаю, де він зараз. 

3. Секретарь Боба сейчас 

печатает письмо. Как только 

он закончит, мы будем его 

отправлять.  

Секретар Боба зараз друкує 

лист. Як тільки він закінчить, ми 

будемо його відправляти. 

4. Вечеринку-сюрприз 

организовывают ее друзья 

сегодня. 

Вечерінку-сюрприз 

організовують її друзі сьогодні. 

5. Сегодня литературе учеников 

обучает новый учитель. У них 

как раз сейчас идет первый 

урок.  

Сьогодні літературі учнів навчає 

новий учитель. У них якраз 

зараз йде перший урок. 

6. В этом году мы изучаем 

испанский язык.  

У цьому році ми вивчаємо 

іспанську мову. 

7. На кухне пекут блины. Какой 

аромат! 

На кухні печуть млинці. Який 

аромат! 

8. Мама готовит печенье на 

завтрашний школьный 

ярмарок. 

Мама готує печиво на 

завтрашній шкільний ярмарок. 

9. Музыку различных Музику різних напрямків 
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направлений слушают все дети 

сейчас.  

слухають всі діти зараз. 

10. Сейчас родители собирают 

виноград. Как думаешь, 

сколько килограмм они 

соберут?  

Зараз батьки збирають виноград. 

Як думаєш, скільки кілограм 

вони зберуть? 

11. Бабушка и дедушка ведут 

детей в парк. Все улыбаются и 

смеются. 

Бабуся і дідусь ведуть дітей в 

парк. Всі посміхаються і 

сміються. 

12. Глобальное потепление 

угрожает многим исчезающим 

видам. 

Глобальне потепління загрожує 

багатьом зникаючих видів. 

13. Сейчас заключенного 

допрашивают. А что будет 

потом? 

Зараз порушника закону 

допитують. А що буде потім? 

 

 

EXERCISE 12. Look at the pictures. What do they show? What is common? 

Make up a story describing a working day of people at the moment. Use 

Present Continuous Passive. 
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EXERCISE 13. Translate sentences into English. Use Present Indefinite 

Active or Passive, Present Continuous Active or Passive. Explain your choice. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Не входите в комнату! 

Студенты сдают экзамен 

сейчас.  

Не заходьте в кімнату! Студенти 

здають іспит зараз. 

2. Событие всегда анонсируется 

в газетах заранее, чтобы люди 

успели подготовится и 

составить планы. 

Подія завжди анонсується в 

газетах заздалегідь, щоб люди 

встигли підготуватися і скласти 

плани. 

3. После больницы он поедет 

домой немедленно, а не на 

работу. 

Після лікарні він поїде додому 

негайно, а не на роботу. 

4. Письмо печатается 

секретарем, потому что все 

остальные сотрудники заняты. 

Лист друкується секретарем, 

тому що всі інші співробітники 

зайняті. 

5. Уверен, что он победит – его 

работа всегда выполняется по 

правилам и на высоком 

уровне. 

Впевнений, що він переможе - 

його робота завжди виконується 

за правилами і на високому 

рівні. 

6. По несколько новых журналов 

появляется изо дня в день. 

Кілька нових журналів 

з'являється кожного дня.  

7. Упражнения, которые обычно 

отмечены галочкой, 

выполняются дома.  

Вправи, які зазвичай відзначені 

галочкою, виконуються вдома. 

 

8. Я не могу показать вам свою 

письменную работу, так как ее 

все еще проверяют. 

Я не можу показати вам свою 

письмову роботу, так як її все ще 

перевіряють. 

9. Сегодня в нашем городе 

строится много новых домов.  

Сьогодні в нашому місті 

будується багато нових 

будинків. 

10. Думаю, что бояться нечего, 

корабль сделан из очень 

прочного материала.  

Думаю, що боятися нема чого, 

корабель зроблений з дуже 

міцного матеріалу. 

11. Подарок, который еще не 

доставили, проверяется на 

таможне.  

Подарунок, який ще не 

доставили, перевіряється на 

митниці. 
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12. Этот мост пересекатся еще 

одним мостом, более 

старинным – вместе они 

формируют целый ансамбль. 

Цей міст пересекатся ще одним 

мостом, більш давнім - разом 

вони формують цілий ансамбль. 

13. Все студенты прилагают 

усилия для подготовки к 

экзамену – книги читаются, 

тесты выполняются, 

сочинения пишутся 

учащимися исправно.  

Всі студенти докладають зусиль 

для підготовки до іспиту - книги 

читаються, тести виконуються, 

твори пишуться учнями справно. 

14. Эту книгу публикуют сразу 

три издательства.  

Цю книгу публікують відразу 

три видавництва. 

15. Энн всегда опрашивают по 

новому материалу, когда я не 

в классе. Это уже традиция. 

Енн завжди опитують по новому 

матеріалу, коли я не в класі. Це 

вже традиція. 

 

 

EXERCISE 14. Use the required Present Continuous and Present Infefinite 

passive constructions and transform the text into Passive Voice. Translate the 

text that you will get in result. 

 

What are you doing to help Nature? 

 

This year our school, “Edinburgh Castle School” is taking part in the program 

“Let’s Save nature”. This program tries to help both animals and plants in Tour 

countryside, beaches and mountains. Animals and plants are disappearing 

because we humans are not taking care of them. We are throwing our rubbish in 

the sea, on the streets and in the country. The animals are getting trapped in the 

plastic bags, or getting ill because they eat plastic wrappers. Plants are dying 

because we are throwing chemicals and rubbish in the forests. Forest fires are 

also killing thousands of animals and plants. Our school is now helping. We are 

collecting rubbish from the beaches in our City and telling people not to throw 

anything on them. We are also collecting used batteries and other dangerous 

materials. And you? What are you doing to helm animals and plants? Are you 

littering the beaches and the country or are you Putting your rubbish in the 

correct places? Please, help animals; don’t litter!  

 

Source: brainly.com 
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EXERCISE 15. Make up ten Present Indefinite Active or Passive, Present 

Continuous Active or Passive affirmative and negative sentences. The 

sentences should be connected with you. Three sentences must be 

grammatically correct and three must contain errors. Play with your partner. 

Find mistakes in your partner’s card. Correct them. Decide if all the 

sentences are correct according to the context.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

EXERCISE 16. Make up a story with the words in boxes. Use Present 

Indefinite Active or Passive, Present Continuous Active or Passive. 

 

clean 

dismiss 

change 

catch 

advise 

 

cook 

dye 

confuse 

break 

laugh at/ tease 

 

encourage/ persuade 

deliver 

discourage 

damage 

build 

 

annoy 

cut 

choose 

buy 

give 

 
 

 

3. PRESENT PERFECT PASSIVE 

 

EXERCISE 1. Distribute the sentences into two columns – Present Perfect 

Active or Present Perfect Passive. Underline Present Perfect passive 

constructions. Explain the use of them in the following sentences. 

1. The work has been done recently. 2. The trees have been planted by students, 

haven’t they? 3. Mother has baked the cake. Yummy! 4. Have the police given 

the latest figures to the public? 5. On the one hand, it has been his best decision 

lately, still….6. The biggest fault has been left unexplained. 7. I have visited 

Belgium. 8 times. 8. Strange but this tune has not got the top place in charts.9. 

Mauricio has already directed the message to you. 10. My friends have never 

played this game, so I need to explain the rules. 11. A new law has been 

amended to the Constitution. 12. What have you done?! It’s out of sense! 13. 
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‘Tenses’ has become the most favorite topic of the group. 14. The test has been 

completed. 15. Father has broken the vase! What’s a pity! 

 

Present Perfect Active Present Perfect Passive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE 2. Put the sentences into the Passive voice. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them. 

1. The students have written the test today. 2. Jane has always played the piano 

very well. 3. Mary hasn't seen Jeremy for ages! He has changed a lot. 4. - You 

are so thoughtful today. I have spent night without sleep! 5. Today the President 

of Ukraine has met the Ambassador of France at last. 6. You have lost so much 

weight since December. 7. I haven't finished writing the thesis.8. Laura has 

made a lot of plans lately. 9. This year Roman has started working on  his 

coursework. 10. My classmates have spent a whole year spreading rumors about 

my parents' new home. 11. He has listened to the tune this morning. 12. - Why 

are you late? - Sorry, I have forgotten about our meeting. 13. - Have you 

smoked the cigar? I can smell smoke. 14. You've visited almost all the countries 

in the world. 15. I haven't heard any news from my nephew since he left for 

California. 

 

 

EXERCISE 3. a) Put the sentences into the Passive voice. b) Make up the 

sentences you’ve got negative. c) Make up general and Wh-questions to the 

sentences you’ve got.   

1. What a nice pic! Yes, my son has drawn it! 2. We have made photos of the 

alleys and parks this winter. 3. Our friends have discussed the latest news. 4. 

The best friend of mine has already taught me skiing and skating. 5. Recently 

Sveta has asked Valentine not to tell anyone about this. 6. I have tried to help 

him, but now I see that I was just wasting my time. 7. I have recently met Linda 

in the toy department. Maybe, she is making some surprise for her child. 8. 

Why is Ira crying? – She has lost her keys. 9. This is Simon. I've told you a lot 

about him. Hope you have a good time. 10. His mom and lawyer have 
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persuaded him to show how everything happened. 11. I have heard a lot about 

you and have been looking forward to meeting you all these years. 12. Luke and 

Patrick have bought a new car – they want to start new business. 13. She has 

visited every museum there – she is so curious. 14. I have listened to this audio 

several times already but it is difficult to understand. 15. The committee has 

chosen the best player so far. 

 

 

EXERCISE 4. Translate affirmative sentences into English. Use Present 

Perfect Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

№ Russian  Ukrainian 

1. Моя телефонная связь была 

недавно отключена 

оператором за неуплату. 

Мій телефонний зв'язок був 

недавно відключений 

оператором за несплату. 

2. Ценное время утеряно! Что же 

теперь делать? Мы 

совершенно не готовы к 

переговорам! 

Цінний час втрачено! Що ж 

тепер робити? Ми абсолютно не 

готові до переговорів! 

3. Как хорошо, что никакие 

жалобы не были поданы!  

Як добре, що ніякі скарги не 

були подані! 

4. Прости, забыл сказать, у меня 

изменился адрес электронной 

почты. 

Вибач, забув сказати, у мене 

змінилася адреса електронної 

пошти 

5. На этом языке говорят здесь 

сотни лет. А ты его знаешь? 

На цій мові говорять тут сотні 

років. А ти її знаєш? 

6. История правдива. Изменены 

только имена. 

Історія правдива. Змінено тільки 

імена. 

7. Все билеты проданы! Аншлаг! 

Неудивительно, ведь это 

настолько популярна группа. 

Всі квитки продані! Аншлаг! Не 

дивно, адже це настільки 

популярна група. 

8. Вечеринка перенесена до 

следующего вторника. Ну, вот, 

я теперь не смогу пойти…. 

Вечірка перенесена на 

наступний вівторок. Ну, ось, я 

тепер не зможу піти .... 

9. Сколько государственных 

денег было потрачено на этот 

проект? Вы уже видели 

статистику? 

Скільки державних грошей 

витрачено на цей проект? Ви 

вже бачили статистику? 
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10. Только представь, два моих 

романа были отобраны на 

выставку! Я поверить не могу! 

Тільки уяви, два моїх романи 

були відібрані на виставку! Я 

повірити не можу! 

11. Все письма написаны, подарки 

разложены, костюмы 

приготовлены. Пора отдыхать! 

Усі листи виконано, подарунки 

розкладені, костюми 

приготовлені. Пора відпочивати! 

12. Музыка была настолько 

чудесна, что ее слушали целый 

вечер сегодня. 

12. Музика була настільки 

чудова, що її слухали цілий 

вечір сьогодні. 

13. Часы до сегодняшнего дня не 

были переведены, вот поэтому 

ты везде опаздываешь! 

Годинники до сьогоднішнього 

дня не були переведені, ось тому 

ти всюди запізнюєшся! 

14. Самые лучшие выступления из 

мюзиклов демонстрировались 

на этом концерте. Это 

шедеврально! 

Найкращі виступи з мюзиклів 

демонструвалися на цьому 

концерті. Це шедеврально! 

15. Дети уже построили целый 

песочный город! Чего ты 

ждешь? Иди фотографируй!!! 

Діти вже побудували ціле 

пісочний місто! Чого ти чекаєш? 

Іди фотографуй !!! 

 

 

EXERCISE 5. Translate negative sentences into English. Use Present Perfect 

Passive. Explain the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Многое не было сделало из 

того, что  я запланировал, до 

начала недели. 

Багато чого не було зробило з 

того, що я запланував, до 

початку тижня. 

 

2. Вы меня целый день не хотели 

видеть.  

Ви мене цілий день не хотіли 

бачити. 

3. Ничего не съедено! Вы на 

диете? 

Нічого не з'їдено! Ви на дієті? 

4. Ни одно путешествие не было 

осуществлено моими друзьями 

из-за карантина в этом году. 

Жодне подорож не було 

здійснено моїми друзями через 

карантин в цьому році. 

 

5. Даже десерт не был 

попробован. Разве не вкусно? 

Навіть десерт ні спробувати. 

Хіба не смачно? 
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6. Пит не работает с Джорджем  

уже 6 лет. Сорра началась 

Питом и до сих пор они не 

помирились. 

Піт не працює з Джорджем уже 

6 років. Сора почалася Пітом і 

до сих пір вони не помирилися. 

7. Вы не купили новое платье…и 

зря! оно было очень вам к 

лицу! 

Ви не купили нове плаття ... і 

дарма! воно було дуже вам до 

лиця! 

8. Моя племянница Юлия не 

посетила ни одну тренировку с 

начала года. 

Моя племінниця Юлія не 

відвідала жодне тренування з 

початку року. 

9. Улыбка не показалась на ее 

лице ни разу за всё время 

разговора. 

Усмішка не засяяла на її обличчі 

жодного разу за весь час 

розмови. 

10. С самого утра еще не 

выполнена зарядка! Ужас! Ты 

думаешь, о своем здоровье или 

нет? 

З самого ранку ще не виконана 

зарядка! Жах! Ти думаєш, про 

своє здоров'я чи ні? 

11. Ничего не изменолось с 

прошлого года – он все такой 

же хороший и спокойный 

ребенок. 

Нічого не змінилось з минулого 

року - він все така ж хороша і 

спокійна дитина. 

12. Ужин не готовился Кастеллой 

так давно, что даже забыла, 

где у нее лежат тарелки. 

Вечеря не готувався Кастелло 

так давно, що навіть забула, де у 

неї лежать тарілки. 

13. Посуда до сих пор не помыта. 

Не проблема! А для чего же 

посудомоечная машина? 

Посуд досі не помита. Не 

проблема! А для чого ж 

посудомийна машина? 

14. Большинство игрушек уже 

было убрано.  

Більшість іграшок вже було 

прибрано. 

15. Уроки еще не были закончены 

мной. Поэтому мне придется 

оставаться дома. 

Уроки ще не були закінчені 

мною. Тому мені доведеться 

залишатися вдома. 

 

 

EXERCISE 6. Translate interrogative sentences into English. Use Present 

Perfect Passive. Explain the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Тебе обещали дать деньги Тобі обіцяли дати гроші 
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недавно? недавно? 

2. С вами связались, чтобы 

обсудить последние этапы 

исследования? 

З вами зв'язалися, щоб 

обговорити останні етапи 

дослідження? 

3. Кто-нибудь когда-нибудь был 

доволен продуктами Dell? 

Хто-небудь коли-небудь був 

задоволений продуктами Dell? 

4. Рейс был отменен? Как нам 

теперь лететь? 

Рейс був скасований? Як нам 

тепер летіти? 

5. Проблема решена? Всё 

хорощо? 

Проблема вирішена? Все добре? 

6. Вас когда-нибудь 

останавливала полиция? 

Вас коли-небудь зупиняла 

поліція? 

 

7. Ваш компьютер когда-либо 

блокировался вирусом? 

Ваш комп'ютер коли-небудь 

блокувався вірусом? 

8. Вас уволили? Что случилось? Вас звільнили? Що трапилося? 

9. Ваш багаж был поврежден? 

Нужно подать жалобу 

Ваш багаж був пошкоджений? 

Потрібно подати скаргу 

10. Тебя отвергла девушка? Не 

переживай, в следующий раз 

она согласится выйти за тебя 

замуж 

Тебе відкинула дівчина? Не 

переживай, в наступний раз вона 

погодиться вийти за тебе заміж 

11. Кто накрывал на стол сегодня? Хто накривав на стіл сьогодні? 

12. Невероятная красота! Кто 

пошил тебе платье? 

Неймовірна краса! Хто пошив 

тобі сукню? 

 

EXERCISE 7. Translate sentences into English. Use Present Perfect Passive. 

Explain the use of it in the following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Журнал уже прочитали? 

Последний выпуск очень 

интересный. 

Журнал вже прочитали? 

Останній випуск дуже цікавий. 

2. Бенни рыбачил с 5 утра. Жаль, 

что не словил ничего. 

Бенні рибалив з 5 ранку. Шкода, 

що не зловив нічого 

3. Как они искали медсестру для 

своего сына? Недолго, по 

интернету, так как это было 

Як вони шукали медсестру для 

свого сина? Недовго, по 

Інтернету, так як це було 
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срочно. терміново. 

4. Компьютер только что 

зажегся. Это Том. Он хочет 

поиграть в игры. Ни в коем 

случае. Ему уже пора идти 

спать 

Комп'ютер тільки що 

спалахнуло. Це Том. Він хоче 

пограти в ігри. Ні в якому разі. 

Йому вже пора йти спати 

 

5. Почему эту проблему 

обсуждали так долго? 

Чому цю проблему 

обговорювали так довго? 

6. Мой дядя проработал в этом 

университете 20 лет. В его 

часть была названа кафедра. 

Посмотри, вот табличка. 

Мій дядько пропрацював в 

цьому університеті 20 років. У 

його частина була названа 

кафедра. Подивися, ось 

табличка. 

7. Холли не была сегодня на 

приеме у врача с детства. 

Холлі була сьогодні на прийомі 

у лікаря з дитинства. 

8. Все сладости были съедены 

детьми за последние 15 минут! 

Всі солодощі були з'їдені дітьми 

за останні 15 хвилин! 

9. Приглашения на торжество 

написаны наконец. 

Запрошення на торжество 

написані нарешті. 

10. С 2000 года меняется система 

образования в украинской 

средней школе. 

З 2000 року змінюється система 

освіти в українській середній 

школі. 

11. Мебель не была отполирована 

Джуди даже к Новому году. 

Меблі не було відполіровано 

Джуді навіть до Нового року. 

12. В этом году многие планы и 

мечты рухнули, но следующий 

год будет лучше. 

У цьому році багато планів і 

мрій впали, але наступний рік 

буде краще. 

13. Сколько деревьев посажено за 

эту неделю в рамках акции 

«Спаси планету»? 

Скільки дерев посаджено за цей 

тиждень в рамках акції «Врятуй 

планету»? 

14. Столько важного упущено до 

сегодня – нужно обращать 

внимание на детали! Это 

важно! Храните историю, 

дети! 

Стільки важливого упущено до 

сьогодні - потрібно звертати 

увагу на деталі! Це важливо! 

Зберігайте історію, діти! 

15. Этот гном недавно был 

представлен на 

международной выставке  и 

получил первое место. 

Цей гном недавно був 

представлений на міжнародній 

виставці і отримав перше місце. 

Дівчина, яка його виготовила, - 
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Девушка, которая его 

изготовила, - мастерица!  

майстриня! 

 

EXERCISE 8. Translate sentences in Active Voice. Put the sentences into the 

Passive voice. Translate the sentences into Russian.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Секретарь недавно принесла 

это письмо. 

Секретар недавно принесла 

цього листа. 

2. Джек только что пролил 

молоко. 

Джек щойно пролив молоко. 

3. Мой младший брат разбил 

мою лююимую чашку. Как он 

мог?! 

Мій молодший брат розбив мою 

лююімую чашку. Як він міг ?! 

4. Она совсем тщательно вытерла 

пыль в комнате. 

Вона дуже гарно витерла пил в 

кімнаті. 

5. Он уже готов кпраздникам! Он 

уже купил подарки, конверты 

с открытками и отправил 

письма. 

Він уже готовий до свяь! Він 

уже купив подарунки, конверти 

з листівками і відправив листи. 

6. К тому времени, как пришел 

директор, она уже напечатала 

документы. 

До того часу, як прийшов 

директор, вона вже надрукувала 

документи. 

 

7. Они уже закончили работу и 

пошли домой. 

Вони вже закінчили роботу та 

пішли додому. 

8. К концу июня они уже сдали 

все экзамены. 

До кінця червня вони вже здали 

всі іспити. 

9. Кто-то почистил мне обувь 

костюм. Посмотри, какие они 

чистые! 

Хтось почистив мені взуття 

костюм. Подивися, які вони 

чисті! 

10. Кто-то порезал картину 

ножом. 

Хтось порізав картину ножем. 

11. Они купили все необходимые 

книги? 

Вони купили всі необхідні 

книги? 

 

12. К концу года автор 

опубликовал еще один том 

своего замечательного 

До кінця року автор опублікував 

ще один том свого чудового 

пригодницького роману. 
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приключенческого романа. 

13. Девушку никто не заметил. Дівчину ніхто не помітив. 

14. К началу теста мы уже 

повторили. Наверняка, 

напишем хорошо! 

До початку тесту ми вже 

повторили. Напевно, напишемо 

добре! 

15. Представь! Они построили 

дом в рекордно короткие 

сроки. 

Уяви! Вони побудували будинок 

в рекордно короткі терміни. 

 

EXERCISE 9. Use the required Present Perfect passive constructions and 

transform the text into Passive Voice. Translate the text that you will get in 

result. 

Who is he? What will he have done? 

What will have happened? 

 

Mable Jones lives in Florida in the United States. Her grandchildren live in 

London, England. They have lived in London for 3 years. Mable has not seen 

her grandchildren in over a year. She has talked to her grandchildren on the 

phone and through e-mails many times. 

She has also seen pictures of her grandchildren. They have grown so much 

since the last time they visited America. Mable knits scarves and blankets to 

send to her grandchildren in London. So far, she has knitted two large blankets 

for her granddaughters. She has also knitted a scarf for each grandchild. 

 

Source: https://www.really-learn-english.com 

 

EXERCISE 11. Look at the set of pictures. What does it show? What is the 

main idea of it? Make up a story describing what has been done by people. 

Use Present Perfect Passive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.really-learn-english.com/
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EXERCISE 12. Communicative practice. Use Present Perfect Passive. Has 

everything been done?Pair work. 

 

Student A. Imagine that you took your car to be serviced at your local garage, 

and these are the jobs you wanted them to do. Phone the garage and find out 

from your partner (owner of the garage) which jobs have been done. Use the 

pattern: Has anyone checked the oil? 

 

Student B Imagine that you work at the garage. Your partner is going to phone 

you to check which jobs have been done to his/her car. The job that have been 

done are shown with a check (). Use the patterns:  

 Yes, the oil has been checked.  

 No, the hood has not been polished yet, but I’ll make sure it is done before 

you get here. 

 

Check oil   Fix door lock   

Polish hood Replace broken headlight bulb   

Install new rear tyres Change spark plugs 

Wash windshield   Clean out trunk   

Adjust carburator   Fill tank with gas 

 

 

REVISION 

PRESENT TENSES (PASSIVE VOCE) 

 

 

Translate sentences. Pay attention to Present Simple Passive, Present 

Continuous Passive and Present Perfect Passive. Explain the use of it in the 

following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Не заходи в комнату! Студент 

прослушивается там. Тише! 

Не заходь у кімнату! Студент 

прослуховується там. Тихіше! 

2. Событие уже была 

анонсирована газетами 

сегодня до их прибытия 

домой. 

Подія вже була анонсована 

газетами сьогодні до їх прибуття 

додому. 
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3. После аварии его немедленно 

нужно забрать домой. 

Після аварії його негайно 

потрібно забрати додому. 

4. Письмо уже набрано 

машинисткой. 

Лист вже набраний 

машиністкою. 

5. Я знаю, что его работа 

завершилась до конца месяца. 

Я знаю, що його робота 

завершилась до кінця місяця. 

6. Некоторые новые журналы 

печатаются более раза в месяц. 

Вы хотели бы пересмотреть 

их? 

Деякі нові журнали друкуються 

більше ніж раз в місяць. Ви 

хотіли б переглянути їх? 

7. Упражнения, как правило 

исправляются учителем дома. 

Вправи, як правило 

виправляються вчителем вдома. 

8. Я не могу показать вам свою 

письменную работу, 

поскольку ее еще не вернули 

мне. 

Я не можу показати вам свою 

письмову роботу, оскільки її ще 

не повернули мені. 

9. В последнее время в нашем 

городе много новых домов 

было отреставрировано и 

построено. 

Останнім часом у нашому місті 

багато нових будинків було 

реставровано та побудовано. 

10. Мы думаем, что корабль 

рисуется сейчас художником 

на холсте. 

Ми думаємо, що корабель 

малюється зараз художником на 

холсті 

11. Товар еще в проверке на 

таможне. 

Товар ще на перевірці на 

митниці.  

12. Вопрос, который обсуждается 

сейчас на конференции, 

является очень важным. 

Питання, яке обговорюється 

зараз на конференції є дуже 

важливим. 

13. Этот мост еще не построили, 

его еще даже не 

спроектировали. 

Цей міст ще не побудували, його 

ще навіть не спроектували. 

14. Контракт всегда набирается до 

того, как директор придет в 

офис. 

Контракт завжди набирається до 

того, як директор прийде в офіс. 

15. Важная научная работа 

проводится в этом институте. 

Важлива наукова робота 

проводиться у цьому інституті. 

16. Все студенты сдали экзамен до 

пяти часов. 

Усі студенти здали іспит до 

п’ятої години. 

17. Документы еще не Документи ще не підписував 
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подписывал менеджер. Их 

проверяют сейчас. 

менеджер. Їх перевіряють зараз. 

18. Она пугается от громкого 

шума на улице. 

Вона лякається від гучного 

шуму на вулиці. 

19. Эта копия не прочитана. 

Страницы не вырезаны. 

Ця копія не прочитана. Сторінки 

не вирізані. 

20. Почему машину ставят на 

сигнализацию на улице? 

Чому машину ставлять на 

сигналізацію на вулиці? 

 
 

4. PAST INDEFINITE (SIMPLE) PASSIVE 

 

EXERCISE 1. Read the text. Find Present Indefinite passive and Past 

Indefinite constructions. Explain the use of them in the following sentences. 

 

How Towns Have Arisen 

 

Most villages and towns on the British Isles came into being because of their 

favorable situation for trade. Rather more than a hundred years ago, a great 

change came over the land. Many machines were invented about that time. 

Spinning and weaving, for example, which had previously been done by hand, 

were done by machinery that were driven by water or steam-power. 

The work which usually was done in the houses of the people began to be 

carried on in large factories, and workers found it convenient to live near them. 

More and more factories were built and men and women left the country 

districts in great numbers and crowded into towns. 

Since then the movement of people into towns has been going on until now. 

England is dotted with great cities. All over Britain, and especially in those 

parts were the coal needed for power is to be found, there are mining and 

manufacturing areas, such as the Lancashire cotton district, the Black county of 

Midland, and others. A great many towns are found close together in those 

districts, and a great many people live within a small area, so that the 

population is very dense. 

 

Source: https://www.uzdevumi.lv 
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EXERCISE 2. Translate the sentences into Russian. Find the Passive 

constructions. Explain the use of them in the following sentences. 

1. The letter was typed several days ago. 2. The medicine was invented by this 

famous scientist. 3. The report was given just on time. 4. The cake was baked 

by mother according to a secret recipe. 5. The song was heard by him just once 

but he remembered it for all his life. 6. The best actors were awarded with 

Oscars.7. The mistake was made again – she did not learn the rules. 8. Why 

were the letters left unanswered? 9. The girls were invited to a real ball! It was a 

wonderful event! 10. The lesson was held nevertheless to bad weather outside. 

11. He was given the last chance by his parents – he promised not to lie! 12. 

The session time was passed by students very quickly. 13. The provided data 

was represented on the website in charts. 14. Any questions were asked at the 

end of the lecture. 15. The chance was used by him on full! Lucky he! 

 

EXERCISE 3. Put the sentences into the Passive voice. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them. 

1. The chef's secretary picked up the receiver and heard short beeps. 2. I gave 

children sweets for Halloween and they were really happy to get such a present.  

3. She received a wedding invitation shortly after talking to you. 4. We burned 

old leaves last November. 5. Our company built a new bridge two years ago. 6. 

During the last tournament John beat the volleyball team of the university. 7. 

The kid closed the window and hid behind a large chair. 8. Three days later the 

American delegation decided on a trip to Paris. 9. Did you work on this project? 

- More than ten years. 10. I met George in Central Park when he was driving to 

our office on Silver Street. 11. Who fed your pigeons pigeons when you were 

on vacation? 12. When Frida was a child, she asked her mother to realize her 

dream of becoming a star of serials. 13. He recognized me immediately, 

although I wore a scarf round my face. 14. My Canadian friends shot deer in the 

forest last fall. 15. Vinnie undertook this position in September. 

 

EXERCISE 4. a) Put the sentences into the Passive voice. b) Make up the 

sentences you’ve got negative. c) Make up general and Wh-questions to the 

sentences you’ve got.   

1. Nina took these pills for headache the day before yesterday. 2. They managed 

to do all the repairs themselves3. My family grew so many different vegetables 

for sale.  4. She found this funny hat at her parents’ house. 5. I set this old radio 

at last yesterday. 6. He called his wife every day when he was on business in 
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New Jersey. 7. You met him at the party 5 years ago – now you are married!  8. 

My friends spent great holidays in Spain in September. 9. My son and I rode 

horses last Saturday. It was my first experience. 10. Her daughter spilled milk 

on the tablecloth. 11. The children lost the ball and cried a lot. 12. The class 

was conducted online because of lockdown last year. 13. You drove a car on 

Saturday morning. 14. Students prepared many interesting illustrations for the 

contest. 15. Sally was the first to break the silence. 

 

EXERCISE 5. Translate sentences into English. Use Past Simple Passive. 

Explain the use of it in the following sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Позавчера нас пригласили  на 

день рождения наши друзья. 

Позавчора нас запросили на 

день народження наші друзі. 

2. В Древней Греции 

Олимпийские игры 

проводились раз в четыре года. 

У Стародавній Греції 

Олімпійські ігри проводилися 

раз на чотири роки. 

3. Я родился в маленьком 

украинском городке недалеко 

от Донецка. 

Я народився в маленькому 

українському містечку недалеко 

від Донецька. 

4. Приз был выигран Линдой. Приз був виграний Ліндою. 

5. По прибытии в отель записка 

от лучшего друга была 

передана мне. 

Після прибуття в готель записка 

від кращого друга була передана 

мені. 

6. Об их помолвке написали в 

местной газете. 

Про їх заручини написали в 

місцевій газеті. 

7. Слова «Быть или не быть» 

были сказаны еще Гамлетом. 

Слова «Бути чи не бути» були 

сказані ще Гамлетом. 

8. Дом разрушен бурей, которая 

бушевала вчера. 

Будинок зруйнований бурею, 

яка бушувала вчора. 

9. Железнодорожная ветка 

закопана под тоннами камней 

и земли. 

Залізнична гілка закопана під 

тоннами каменів і землі. 

10. Мне передали письмо от 

почтальона вчера. 

Мені передали лист від 

листоноші вчора. 

11. Несколько проблем были 

рассмотрены на последнем 

селекторном совещании 

правительством. 

Кілька проблем були розглянуті 

на останній селекторній нараді 

урядом. 
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12. После аварии 

железнодорожная станция 

была полностью уничтожена. 

Після аварії залізнична станція 

була повністю знищена. 

13. Обе автострады были открыты 

в прошлом году. 

Обидві автостради були відкриті 

в минулому році. 

14. Гроза слышалась в пяти милях 

от нас. Нужно было поспешить 

домой! 

Гроза чулася в п'яти милях від 

нас. Потрібно було поспішити 

додому! 

15. Чемпионат мира по футболу 

проводился в Италии в 2006 

году. 

Чемпіонат світу з футболу 

проводився в Італії в 2006 році. 

16. Опасный преступник был 

арестован вчера полицией. 

Небезпечний злочинець був 

заарештований вчора поліцією. 

17. Его спрашивали вчера весь 

вечер, как произошла авария. 

Його питали вчора весь вечір, як 

сталася аварія. 

18. Книга рекордов Гиннеса была 

впервые опубликована в 50-е 

годы. 

Книга рекордів Гіннеса була 

вперше опублікована в 50-і 

роки. 

19. Работа необычная, но 

интересная была предложена 

Патриции. 

Робота незвичайна, але цікава 

була запропонована Патриції. 

20. Я не мог ответить на вопросы, 

которые были заданы мне на 

собеседовании в прошлом 

месяце. У меня было мало 

опыта. 

Я не міг відповісти на питання, 

які були задані мені на 

співбесіді в минулому місяці. У 

мене було мало досвіду. 

21. Мой чемодан украли из 

гостиничного номера. 

Мій чемодан вкрали з 

готельного номера. 

22. Мы проснулись прошлой 

ночью от лающей собаки. 

Ми прокинулися минулої ночі 

від гавкаючого собаки. 

23. Прошлой ночью меня 

остановила полиция, когда я 

ехал домой. 

Минулої ночі мене зупинила 

поліція, коли я їхав додому. 

24. Вчера он решил все-таки не 

устраивать вечеринку. 

Вчора він вирішив все-таки не 

влаштовувати вечірку. 

25. Этот ТЦ был построен 

городом 10 лет назад. 

Цей ТЦ був побудований містом 

10 років тому. 

26. Это очень старые фотографии. 

Их сделали давным-давно. 

Це дуже старі фотографії. Їх 

зробили давним-давно. 
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27. Крыша здания была 

повреждена во время шторма 

несколько дней назад. 

Дах будівлі був пошкоджений 

під час шторму кілька днів тому. 

28. Вас пригласили на свадьбу. 

Почему вы не пошли? 

Вас запросили на весілля. Чому 

ви не пішли? 

29. Изначально книга была 

написана на испанском языке, 

а несколько лет назад 

переведена на английский 

язык. 

Спочатку книга була написана 

на іспанською мовою, а кілька 

років тому перекладена 

англійською мовою. 

30. Мы ехали довольно быстро, но  

много других машин обгоняли 

нас. 

Ми їхали досить швидко, але 

багато інших машин обганяли 

нас. 

31. Письмо, отправленное неделю 

назад, пришло вчера. 

Лист, відправлений тиждень 

тому, прийшов вчора. 

32. Лодка затонула быстро, но к 

счастью всех спасли. 

Човен затонув швидко, але на 

щастя всіх врятували. 

33. Пока я был в отпуске, мой 

фотоаппарат украли из дома 

под сигнализацией. 

Поки я був у відпустці, мій 

фотоапарат вкрали з будинку 

під сигналізацією. 

34. Все рейсы отменены из-за 

тумана. 

Всі рейси скасовано через 

туман. 

35. Полиции информацию 

предоставили слишком 

поздно. 

Поліції інформацію надали 

занадто пізно. 

36. Мужчинам не заплатили по 

200 фунтов стерлингов за 

работу. 

Чоловікам не заплатили по 200 

фунтів стерлінгів за роботу. 

37. Окна были разбиты 

бейсбольной битой. 

Вікна були розбиті бейсбольною 

битою. 

38. Мне предложили выгодную 

удаленную работу, но я 

отказался от нее. 

Мені запропонували вигідну 

віддалену роботу, але я 

відмовився від неї. 

39. Двое пропавших без вести 

детей нашлись в местном 

парке. 

Двоє зниклих без вісти дітей 

знайшлися в місцевому парку. 
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EXERCISE 6. Translate sentences into English. Use Past Simple Passive. 

Explain the use of it in the following sentences. 

 

Russian Ukrainian 

Мобильные телефоны 

разрабатывались на протяжении 

всего 20 века. В 1908 году 

американская энергетическая 

компания заявила, что ними был 

создан беспроводной телефон. 

Компанию обвинили в 

мошенничестве, но позже 

обвинение было снято. 

 

В 1949 году в Сент-Луисе, штат 

Миссури, была основана 

американская компания AT&T. У 

них было около 5000 клиентов и 

они получали около 30 000 звонков 

в неделю. 

 

В то время телефоны еще не были 

мобильными, поэтому оборудование 

для этих звонков весило около 35 кг 

и должно было оставаться в вашем 

доме. 

 

Позже в Европе было запущено 

несколько других беспроводных 

сетей, но они не были совместимы с 

американскими сетями. Вскоре 

после этого услуга была 

представлена для всей остальной 

Европы. 

Затем была реализована  идея с  

вышками сотовой связи. Сначала 

каждый мобильный телефон 

обслуживался только одной вышкой 

сотовой связи. Затем, когда были 

созданы новые технологии, люди 

Мобільні телефони розроблялися 

протягом усього 20 століття. У 1908 

році американська енергетична 

компанія заявила, що ними був 

створений радіотелефон. Компанію 

звинуватили в шахрайстві, але 

пізніше звинувачення було знято. 

 

 

 

У 1949 році в Сент-Луїсі, штат 

Міссурі, була заснована 

американська компанія AT & T. У 

них було близько 5000 клієнтів і 

вони отримували близько 30 000 

дзвінків в тиждень. 

 

У той час телефони ще не були 

мобільними, тому обладнання для 

цих дзвінків важило близько 35 кг і 

мала залишатися в вашому домі. 

 

 

Пізніше в Європі було запущено 

кілька інших бездротових мереж, 

але вони не були сумісні з 

американськими мережами. 

Незабаром після цього послуга була 

представлена для всієї решти 

Європи. 

Потім була реалізована ідея з 

вишками стільникового зв'язку. 

Спочатку кожен мобільний телефон 

обслуговувався тільки однієї 

вишкою стільникового зв'язку. 

Потім, коли були створені нові 
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обслуживались разными вышками. 

 

 

В 1973 году был изобретен первый 

портативный мобильный сотовый 

телефон. С тех пор технология 

развивалась все быстрее и быстрее, 

и сегодня мобильные телефоны 

настолько распространены, что 

никто не думает о них дважды. 

технології, люди обслуговувалися 

різними вишками. 

 

У 1973 році був винайдений 

перший портативний мобільний 

стільниковий телефон. З тих пір 

технологія розвивалася все швидше 

і швидше, і сьогодні мобільні 

телефони настільки поширені, що 

ніхто не думає про них двічі. 

 

 

EXERCISE 7. Fill in the gaps by transforming a verb from the box below 

into the passive voice. Note, some verbs may be used more than once. 

bear find start 

build give tell 

call kill torture 

cause lose win 

create misplace write 

do raise  

 

1. 

I don't know what more to ask for. 

I 1. ________________________________ just one wish. 

 

2. 

I came along,  

I wrote a song for you. 

And all the things you do. 

And it 2. ________________________________ 'Yellow'. 

 

3. 

All the wars that 3. ________________________________ and 4. 

_____________________, 

somehow don't seem to matter very much anymore. 

All the lies we 5. ________________________________. 
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All the lies of the people running round. 

Their castles have burned. 

 

4. 

Keep spendin' most our lives livin' in the gangsta's paradise. 

Look at the situation, they got me facin’. 

I can't live a normal life, I 6. ________________________________ by the 

strip. 

So I gotta be down with the hood team. 

Too much television watching got me chasing dreams. 

 

5. 

You 7. ________________________________ on the ground in a lonely town, 

at the end of the world, in a dressing gown. 

Your hair was on fire, your shoes 8. ________________________________, 

on your face was a trace of a distant place. 

 

 

6. 

Didn't know what this would be, 

but I knew I didn't see 

what you thought you saw in me. 

I jumped the gun. 

So sure you'd split and run. 

Ready for the worst 

before the damage 9. ________________________________. 

 

7. 

He may not be born of this land, 

but he 10. ________________________________ of this world. 

He 11. ________________________________ of all the mothers, 

and the colors of our brothers, 

and the love that 12. ________________________________. 

 

8. 

Ride round the city and think. 

Relationships starting to sink. 

Drowning in what I call water. 

Pain that 13. ________________________________ by your daughter. 
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9. 

For those who protested expressing their will. 

For those they arrested. 

For those who 14. ________________________________. 

For those who 15. ________________________________ for telling what's on 

their mind. 

And also for those who keep being blind. 

 

10. 

It's better than I ever even knew. 

They say that the world 16. ________________________________ for two. 

Only worth living if somebody is loving you. 

Baby, now you do. 

 

11. 

It was in love, I 17. ________________________________. 

And in love is how I hope I die. (x2) 

 

12. 

Baby when we were young, 

there was nothing to make believe. 

And the songs that we sang, 

they 18. ________________________________ for you and me. 

Melodies on repeat. 

That's what I hear when you're by my side. 

Yeah, that's what I hear when you're by my side. 

 

Check your answers by listening to the songs in the video 

https://youtu.be/3302eSI-zJU 

 

EXERCISE 8. Pair work Activity. Present Perfect/ Past Simple/ Present 

Simple 

 

You are  rich and you have a new servant who is doing chores around your 

house. You gave him a list of tasks to do while you are on business. You phone 

up at dinner time at 5pm to find out which jobs have been done 

Ask the questions eg. 

 Have the beds been made yet?         

 Yes, they have Sir/Madam  

https://youtu.be/3302eSI-zJU
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 They were made at 11 o’clock   

 OR no They haven’t Sir/Madam 

 But they are made at 3 o ‘clock every day, believe me 

 

Take it in turns to be the servant. Choose 5 jobs and tick them to show you 

have done them. The boss must fill in the table. 

 

               Job                                     Done                                             Time 

1. Make the beds yes 11am 

2. Wash the floor   

3. Vacuum the 

carpet 

  

4. Water the plants   

5. Put the trash out   

6. Clean the table   

7. Wash the car   

8. Clean the hall   

9. Do shopping   

10. Cut the grass   

11. Sweep the garage 

path 

  

12. Polish the silver   

13. Walk dogs   

14. Tidy the 

bathrooms 

  

 

EXERCISE 9. Translate sentences into English. Use Passive constructions of 

Present tenses and Past Indefinite. Explain the use of it in the following 

sentences. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Мне рассказал скучную 

историю мой брат. 

Мені розповів нудну історію мій 

брат. 

2. Тюленей кормят в зоопарке 

дважды в день. 

Тюленів годують у зоопарку 

двічі на день. 

3. Личность мужчины еще не 

установили. 

Особистість чоловіка ще не 

встановили. 

4. Сегодня мое авто проходит Сьогодні моє авто проходить 
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технический осмотр. технічний огляд. 

5. На прошлой неделе у меня 

похитили велосипед. 

Минулого тижня у мене викрали 

велосипед. 

6. Старое здание снесли, когда я 

проезжал мимо него в 

минувший понедельник. 

Стару будівлю знесли, коли я 

проїжджав минулого понеділка. 

7. Всех молодых животных 

взвешивают каждый день для 

эксперимента. 

Усі молоді тварини  зважуються 

кожного дня для експерименту. 

 

8. Окна нашей квартиры моют 

раз в месяц. 

Вікна нашої квартири 

прибирають раз на місяць. 

9.  Этого слона признали 

лучшим в зоопарке. 

Цього слона визнали найкращим 

у зоопарку. 

10. Клетка львов  убирается 

дважды в неделю. 

Клітка левів  двічі на тиждень 

прибирається. 

11. Белых медведей кормили, 

когда мы попали на 

экскурсию. 

Білих ведмедів годували, коли 

ми потрапили на екскурсію. 

12. Банк проверяется каждый 

вечер - сигнализация в нем 

должна работать исправно. 

Банк перевіряється щовечора - 

сигналізація в ньму повинна 

робити справно. 

13. Эти деревья были снесены 

ветром прошлой ночью. 

Ці дерева були знесені вітром 

минулої ночі. 

14. Правительство призвало 

войска к активной борьбе. 

Уряд закликав війська до 

активної боротьби. 

15. Его дом обыскали и нашли ряд 

похищенных предметов. 

Його будинок обшукали та 

знайшли низку викрадених 

предметів. 

16. Вас предупреждали о высоком 

уровне опасности заражения. 

Вас попереджали про високий 

рівень небезпеки зараження. 

17. Его сбил грузовик - сейчас за 

его жизнь борются врачи. 

Його збила вантажівка - зараз за 

його життя боряться лікарі. 

18.  В минувшую субботу мне 

покрасили автомобиль. Теперь 

у меня красный кадиллак. 

У минулу суботу мені 

пофарбували автомобіля. Тепер 

в мене червоний кадилак. 
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5. PAST CONTINUOUS (PROGRESSIVE) PASSIVE 

 

EXERCISE 1. Answer the following questions about V. N. Karazin 

Archeological Museum. Use Past Continuous Passive. Explain the use of it 

in the following sentences. 

1. What was being displayed in V. N. Karazin Archeological Museum when 

you visited it with the teacher? 2) What were other students being shown when 

you passed them? 3) What lecture was being held in V. N. Karazin 

Archeological Museum when you took your friend there? 4) What objects were 

being described to you? 5) What stories were you being told by the guide? 6) 

How long were you being listening to the excursion? 7) What exhibits were 

being looked for scientists of our University? 8) How many people were being 

asked after the excursion? 9) How long were you and your group mates being 

written feedbacks? 10) How long were the objects of the Museum being 

photographed by you? 

 

EXERCISE 2. Arrange the words in the correct order. Use Past 

Continuous Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

1. arrived being the cleaned when classroom we was. 

2.  works diverted were the being road traffic done was while being 

3. burnt being the were demonstrators by cars 

4. being washed was was because floor it wet the 

5. work encouraged harder were to students the being 

6. round being by the seniors the school students were shown new the 

7. was much too wasted time being 

8. dog the being the was cat by chased 

9. were eaten figs all by being the birds the 

10. on money wasted being extravagant projects was 

 

EXERCISE 3. Put the sentences into the Passive voice. Translate the 

sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them. 

1. The play lasted several hours. When we walked out of the theater, we were 

loohing forward to a festive dinner. 2. He was thinking for a week and then 

made a decision. 3. He was looking at the fire in the fireplace and thinking 

about something. 4. In the previous semester, we were often watching English 

films in the evenings. 5. When the children came home, the aunt was preparing 
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roast turkey. She was waiting for the relatives. 6. When you called me, I was 

dreaming about the vacation. 7. - How long were you  typing this text on your 

computer yesterday? - I was working for two hours. 8. On Sunday we were 

wandering in the woods for a long time . 9. - How long were you preparing for 

the exam in Management last month? - Three weeks. 10. They were writing the 

essay the whole evening. 11. She was looking through  the magazine for about 

fifteen minutes and went to cook dinner. 12. - How long were you reading the 

book in the evening? - For three days. 13. She was typing this novel very 

quickly - she had a deadline. 14. Alexander was very busy. He was writing an 

article for a magazine. 

 

 

EXERCISE 4. a) Put the sentences into the Passive voice. b) Make up the 

sentences you’ve got negative. c) Make up general and Wh-questions to the 

sentences you’ve got.  

 1. John stood at the door and was pulling the handkerchief out of his pocket 

slowly. 2. The rivals were fighting fiercely for the $ 20 million prize. 3. All 

morning today, my mother was cutting meat, peeling potatoes, frying pies. 4. 

The neighbor was always hanging the sheets under our windows 5. At the 

beginning of his career, this clerk was biting his lips and acted nervously. 6. 

When Mortimer woke up, his wife was shaking him by the shoulders. 7. Last 

year this director was shooting a documentary film in Africa. 8. In August John 

was singing a lot and thinking about his first semester at the conservatory. 

9.While the cook turned to  the hostess to seek advice from her, a smart boy 

was stealing candy from a vase. 10. We were always taking our neighbor from 

the third floor for an opera singer, because he often sang loudly in his apartment 

 

 

EXERCISE 5. Translate sentences into English. Use Past Continuous 

Passive. Explain the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Пивные бутылки 

разбрасывались некоторыми 

людьми в толпе после 

концерта. 

Пивні пляшки розкидалися 

деякими людьми в натовпі після 

концерту. 

2. Том манипулировал вами 

постоянно вчера на 

выступлении. 

Том маніпулював вами постійно 

вчора на виступі. 
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3. Армия собиралась королем со 

всех уголков земного шара 

Армія збиралася королем з усіх 

куточків земної кулі 

4. План обсуждался родителями 

долго. 

План обговорювався батьками 

довго. 

5. Телефон использовался не по 

назначению вчера. 

Телефон використовувався не за 

призначенням вчора. 

6. Её везли в больницу, несмотря 

на пробки. 

Її везли в лікарню незважаючи 

на пробки. 

7. Посылки отправлялись всё 

утро вчера. 

Посилки відправлялися весь 

ранок вчора. 

8. О нем заботился его дядя, 

когда он болел. 

Про нього дбав його дядько, 

коли він хворів. 

9. И Том, и Мэри зарабатывали 

хорошие деньги. 

І Том, і Мері заробляли хороші 

гроші. 

10. Их сумки осматривались 

полицией очень долго на 

таможне. 

Їх сумки оглядалися поліцією 

дуже довго на митниці. 

11. Аналитики ожидали роста в 

экономике. 

Аналітики очікували зростання в 

економіці. 

12. Забор красили Том и Мэри 

всю прошлую неделю. 

Забір фарбували Том і Мері весь 

минулий тиждень. 

13. О концерте говорили все, даже 

Том и Мэри, хотя они не 

любили музыку совсем. 

Про концерті говорили всі, 

навіть Том і Мері, хоча вони не 

любили музику зовсім. 

14. Мост охраняли солдаты весь 

прошлый год. 

14. Міст охороняли солдати весь 

минулий рік. 

15. Мороженое ели Том и Мэри, 

остальным не досталось. 

Морозиво їли Том і Мері, іншим 

не дісталося. 

16. Красные футболки 

разрисовывались детьми в 

честь праздника. 

Червоні футболки 

розмальовувалися дітьми в честь 

свята. 

17. Розыгрыши по телефону 

проводились Томом и Мэри 

специально перед Новым 

годом для веселья. 

Розіграші по телефону 

проводилися Томом і Мері 

спеціально перед Новим роком 

для веселощів. 

18. Ему угрожали всю неделю, он 

обратился в полицию. 

Йому погрожували весь 

тиждень, він звернувся в 

поліцію. 

19. Снег с тротуара убирали 19. Сніг з тротуару прибирали 
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рабочие с самого утра. робочі з самого ранку. 

20. Зерно грузили на машины, 

чтобы успеть на элеватор. 

Зерно вантажили на машини, 

щоб встигнути на елеватор. 

21. Том игнорировал Мэри весь 

вечер, она не знала почему. 

Том ігнорував Мері весь вечір, 

вона не знала чому. 

22. Я знал, что Том утаивал от 

меня что-то. 

Я знав, що Том приховував від 

мене щось. 

23. Автобусом управлял Том, но 

делал он это неуклюже. 

Автобусом керував Том, але 

робив він це незграбно. 

34. Том сказал, что меня ищет 

ФБР. 

Том сказав, що мене шукає ФБР. 

25. Посуду мыла дочка 

тщательно, чтобы не 

оставалось грязных пятен. 

Посуд мила дочка ретельно, щоб 

не залишалося брудних плям. 

26. Тома спрашивала учительница 

долго, но поставила отличную 

оценку. Он знал весь 

материал.  

Тома питала вчителька довго, 

але поставила відмінну 

оценку.Он знав весь матеріал. 

27. Том меня научил сёрфингу. 

Это оказалось не так сложно. 

Том мене навчив сёрфінгу.Ето 

виявилося не так складно. 

28. Он произносил речь четко, 

чтобы все всё расслышали. 

Він виголошував промову чітко, 

щоб всі все розчули. 

29. Том меня постоянно толкал во 

время представления. Он 

увидел известного актера и не 

мог сдержать восторг. 

Том мене постійно штовхав під 

час представлення. Він побачив 

відомого актора і не міг 

стримати захоплення. 

30. Том нёс два чемодана на 

вокзал, но для него они были 

тяжелы, было видно по его  

выражению лица. 

Том ніс дві валізи на вокзал, але 

для нього вони були важкі, було 

видно по його виразу обличчя. 

 

 

EXERCISE 6. Translate sentences into English. Change Past Continuous 

Active into Past Continuous Passive.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Я знаю, что вы давали Тому 

деньги в долг постоянно в 

прошлом месяце. 

Я знаю, що ви давали Тому 

гроші в борг постійно в 

минулому місяці. 
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2. Детектив собирал 

информацию на особо 

опасного преступника. 

Детектив збирав інформацію на 

особливо небезпечного 

злочинця. 

3. Милиционеры патрулировали 

улицу с утра до ночи. 

Міліціонери патрулювали 

вулицю з ранку до ночі. 

4. Том и Мэри убирали комнаты 

перед праздниками. 

Том і Мері прибирали кімнати 

перед святами. 

5. Она ела бутерброд не спеша. Вона їла бутерброд не 

поспішаючи. 

6. Том и Мэри говорили по-

французски свободно. 

Том і Мері говорили по -

французьки вільно. 

7. Автомобиль блокировал 

выезд, все водители 

возмущались. 

Автомобіль блокував виїзд, всі 

водії обурювалися. 

8. Мой отец красил дом весь 

вечер вчера, никто ему не 

помогал. 

Мій батько фарбував будинок 

весь вечір вчора, ніхто йому не 

допомагав. 

9. Том и Мэри смотрели на 

Джона удивленно. 

Том і Мері дивилися на Джона 

здивовано. 

10. Моя мама шпионила за мной. Моя мама шпигувала за мною. 

11. Банда планировала ограбление 

заранее. 

Банда планувала пограбування 

заздалегідь. 

12. Полиция гнались за 

преступником по незнакомому 

району . 

Поліція гналися за злочинцем по 

незнайомому району. 

13. Банк возвращал Тому деньги 

частями. 

Банк повертав Тому гроші 

частинами. 

14. Мальчик наблюдал за птицами 

внимательно, он выполнял 

задание по биологии. 

Хлопчик спостерігав за птахами 

уважно, він виконував завдання 

з біології. 

15. Мария стирала одежду сама, 

она не доверяла прачечным. 

Марія прала одяг сама, вона не 

довіряла пральним. 

16. Том шел за Мэри по пятам. Том йшов за Мері по п'ятах. 

17. Том нес белый ящик, ему было 

тяжело, но он не просил 

помощи. 

Том ніс білий ящик, йому було 

важко, але він не просив 

допомоги. 

18. Том заваривал чай в течении 5 

минут, как было написано в 

Том заварював чай протягом 5 

хвилин, як було написано в 
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инструкции. інструкції. 

19. Президент находился с 

визитом во Франции. 

Президент перебував з візитом у 

Франції. 

20. Дети  тратили электроэнергию 

зря - телевизор работал, а они 

были в другой комнате. 

Діти витрачали електроенергію 

даремно - телевізор працював, а 

вони були в іншій кімнаті. 

21. Они собирали солдат для 

наступления. 

Вони збирали солдатів для 

наступу. 

22. Том хорошо зарабатывал, хотя 

он работал на фрилансе. 

Том добре заробляв, хоча він 

працював на фрілансі. 

23. Том звонил по телефону 

несколько раз, но никто не 

взял трубку. 

Том телефонував декілька разів, 

але ніхто не взяв трубку. 

34. Мэри манипулировала вами. Мері маніпулювала вами. 

25. Том угрожал Мэри. Том погрожував Мері. 

26. Они волочили тяжелый мешок 

по дороге. 

Вони волочили важкий мішок по 

дорозі. 

27. Они держали тигра в клетке. Вони тримали тигра в клітці. 

28. Его тетя заботилась о нем. Його тітка дбала про нього. 

29. Старшие братья учили ее 

читать, их сестра очень 

старалась. 

Старші брати вчили її читати, їх 

сестра дуже старалася. 

30. Моя мама красила комнату, ей 

было сложно определиться с 

цветом. 

Моя мама фарбувала кімнату, їй 

було складно визначитися з 

кольором. 

 
 

EXERCISE 7. Communication practice. You are a policeman who is looking 

for a criminal. You are to ask the people in the house what they were doing 

when the crime happened. The answers are to be given using Past 

Continuous Passive. Suggested variants of answers are provided. 
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CARD A 

 

CARD B 

 

 

EXERCISE 8.  Insert the required tense forms (Passive Voice). 

1. She (represent) in court by a lawyer. 

2. The robbery case (solve) in August. 

3. The verdict (deliver) yesterday. 

4. Yesterday the accused (arrest) by the police. Now he (hold) in prison. 
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5. The verdict still (discuss) by the jury. We believe it will be delivered 

tomorrow. 

6. Some important evidence (obtain) by the police. 

7. Twelve serious felonies (hear) by the judges of the Crown Court. 

8. How many amendments to this law (propose) by members of 

parliament? 

9. This article on human rights (publish) in the previous issue. 

10. The common law (create) by the royal courts. 

11. The jury (elect) from among law-abiding communities by random 

sampling. 

12. This robbery case (investigate) by the police. 

13. She (convict) of fraud. 

14. He (charge) with murder. 

15. All documents (collect) by the solicitor and (transfer) to the 

magistrate's court. 

16. A teenager suspected of theft (arrest). Now he (interrogate). The 

police are hoping that he (identify) by an eyewitness. 

17. More complex cases (transfer) from magistrates' courts to the Crown 

Court and (try) by jury. 

18.  Today, the convict's appeal (dismiss) by a higher court. 

 

 

EXERCISE 9. Translate sentences into English. Use the required tense 

forms (Passive Voice). Explain the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Не волнуйтесь, о вашем 

багаже позаботятся очень 

скоро. 

Не хвилюйтеся, про ваш багаж 

подбають дуже скоро. 

2. Все это было забыто и никто 

не вспоминал об этой 

оплошности. 

Все це було забуто і ніхто не 

згадував про цю помилку. 

3. Мне только что предложили 

интересную работу. 

Мені тільки що запропонували 

цікаву роботу. 

4. Этот дом был построен в 1987, 

он очень старый. 

Цей будинок був побудований в 

1987, він дуже старий. 

5. Эта книга очень популярна 

среди читателей и широко 

обсуждается. 

Ця книга дуже популярна серед 

читачів і широко обговорюється. 
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6. Когда я вошел в класс, 

последнего студента 

опрашивали.  

Коли я зайшов до класу, 

останнього студента опитували. 

7. За машиной отправили, как 

только Миша упаковал все 

вещи. 

За машиною відправили, як 

тільки Міша запакував всі речі. 

8. Эта книга уже была 

распродана. Она пользуется 

большим спросом. 

Ця книга вже була розпродана. 

Вона користується великим 

попитом. 

9. К счастью, нам указали на 

наши ошибки, теперь мы их не 

сделаем.  

На щастя, нам вказали на наші 

помилки, тепер ми їх не 

зробимо. 

10. Где твои часы? - Сейчас 

ремонтируют.  

Де твій годинник? - Зараз 

ремонтують. 

11. Я не могу мириться с такими 

результатами вашего теста. Их 

нужно улучшать. 

Я не можу миритися з такими 

результатами вашого тесту. Їх 

потрібно покращувати. 

12. Он надеялся, что его ответ 

будет правильно понят.  

Він сподівався, що його 

відповідь буде правильно 

сприйнята. 

13. Мы расстроились, когда 

узнали, что наш багаж пропал. 

Ми засмутилися, коли дізналися, 

що наш багаж пропав. 

14. Вам сказали, что встреча 

назначена на четверг? 

Вам сказали, що зустріч 

призначена на четвер? 

15. Я не знала, что его не 

пригласили на вечеринку.  

Я не знала, що його не 

запросили на вечірку. 

16. Строительство моста было 

завершено до наступления 

зимы. 

Будівництво моста було 

завершено до  зими. 

17. Его адрес диктовался ей 

несколько раз, прежде чем она 

смогла его записать. 

Його адреса диктувався їй кілька 

разів, перш ніж вона змогла його 

записати. 

18. Картина была закреплена над 

камином.  

Картина була закріплена над 

каміном. 

19. Ему сказали, что его заказ 

выполняется.  

Йому сказали, що його 

замовлення виконується. 

20. Нас сейчас там ждут. Нас зараз там чекають. 

21. О нем всегда тепло 

отзываются. 

Про нього завжди тепло 

відгукуються.  
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22. Документы не готовы к 

отправке. Сейчас их 

подписывают. 

Документи не готові до 

відправки. Зараз їх підписують. 

23. Когда мы приехали, номер в 

отеле убирался горничными, 

мы не могли поставить 

чемоданы. 

Коли ми приїхали, номер в 

готелі прибирався покоївками, 

ми не могли поставити валізи. 

34. Он сказал, что никогда там не 

был, но ему много 

рассказывали об этом месте. 

Він сказав, що ніколи там не був, 

але йому багато розповідали про 

це місце. 

25. Когда он вернулся, всё 

готовилось на плите. 

Коли він повернувся, все 

готувалося на плиті. 

 

6. PAST PERFECT PASSIVE 

 

EXERCISE 1. a) Make up sentences using Past Perfect Passive voice. 

Translate the sentences into Russian. Explain the use of Past Perfect Passive 

voice. 

to cut to write to think to tell to cook 

to throw to open to sing to create to record 

to bring to prepare to read to get up to rise 

to remember to draw to steal to send to allow 

  

Example.  

After the salad had been cooked, all my friends decided to order pizza. 

b) Ask disjunctive questions. Give answers. Work in pairs. 

Example.  

They had been told good news by the parents by 6 o’clock yesterday, hadn’t 

they? 

Yes, they had/No, they had not 

 

EXERCISE 2. a) Find Passive Voice and distribute into the required column. 

1. We were shown a very strange picture. 

2. They are being looked for. Go home. 

3. You had been invited to the hall when changes in the school curriculum were 

announced. 

4. Why are they always laughed at? 

5. We were all given tickets to the exhibition. 
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6. The lectures of this famous professor are always listened to with great 

attention. 

7. Has someone been waited recently? 

8. They were asked three difficult questions. 

9. They had already been sent for before the conference began. 

10. Everyone was invited to a big hall. 

11. These letters have been reviewed. They can be sent. 

12. By 8 o'clock at the station they had been met by a guide and taken to the 

hotel. 

 13. These magazines have been returned to the library lately. 

14. In our classes, a lot of attention is paid to pronunciation. 

15. The children had been left at home alone before Mum's return? 

 

Present 

Indefinite 

Passive 

Present 

Continuous 

Passive 

Present 

Perfect 

Passive 

Past 

Indefinite 

Passive 

Past 

Continuous 

Passive 

Past 

Perfect 

Passive 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Put the above sentences into the Active voice. Make the necessary changes. 

 

 

EXERCISE 3. Put the sentences into the Passive voice if possible. Translate 

the sentences into Russian. Find the Passive constructions. Explain the use of 

them 

1. We could not open the door because I had lost the key. 2. By the end of the 

week they had stolen two more cars. 3. We had not yet received a response 

from the editorial board when you sent this message. 4. A stranger then had not 

said hello to the director. 5. By last May he had not bought a video recorder. 6. 

He had not cooked anything for yesterday's dinner. 7. Mary had not returned the 

English-Russian dictionary by the appointed time. 8. We had read about this 

scandal in the newspaper when they told us about it. 9. He had lost his old 

watch before the wedding. 10. It was already 7 o'clock in the morning, but the 

sun had not yet risen. 11. By that evening they had thrown away all their old 

furniture. І2. By the end of the week the workers had dug half of the trench. 13. 
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They had met before the war. 14. We had read several books about Dali before 

going to Spain. 15. I had not brought him the needed papers by Saturday. 

 

 

EXERCISE 4. a) Put the sentences into the Passive voice. b) Make up the 

sentences you’ve got negative. c) Make up general and Wh-questions to the 

sentences you’ve got.  

1. The Johnsons remained in the hospital until the doctor had told them that 

their daughter's health was out of danger. 2. Hardly had we forbidden a stranger 

to enter our courtyard when he burst out laughing. 3. When he had sworn to tell 

the truth, the judge put on his glasses again. 4. Detectives had found the ring 

under the carpet before he arrived. 5. Barely had my neighbors built a 

woodshed as it caught fire. 6. Parents had not heard from Jim since the early 

days of the war. 7. By this time Stephen had already swum across the river and 

was sitting on the opposite shore. 8. Once we taught her to set her hair, Sheila 

had stopped going to the hairdresser. 9. He replied that they had overcome the 

difficulties. 10. Barely had the clock struck ten, when she suddenly broke off. 

11. I did not remember how many traps we had set that evening. 12. She had 

wished him defeat as long as the opponent did not hurt his hand. 13. The lawyer 

often dealt with such clients before Simpson had addressed him. 14.I found out 

that he had won the marathon. 

 

EXERCISE 5. Translate sentences into English. Use Past Perfect Passive. 

Explain the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Перед забастовкой рабочих 

были уволены многие их 

товарищи по работе. 

Перед страйком робітників були 

звільнені багато їх товариші по 

роботі. 

2. Дом ограбили, потому что 

дверь не была закрыта. 

Будинок пограбували, бо двері 

не була закрита. 

3. Это была новая песня. Раньше 

её никогда не пели. 

Це була нова пісня. Раніше її 

ніколи не співали. 

4. Носорог был мертв. Его 

застрелил браконьер. 

Носоріг був мертвий. Його 

застрелив браконьєра. 

5. Сара была разочарована, 

потому что ее план был 

отклонен. 

Сара була розчарована, тому що 

її план був відхилений. 

6. Фильм не записывался, даже Фільм не записував, навіть якщо 



155 

 

если рекордер был настроен 

правильно. 

рекордер був налаштований 

правильно. 

7. Грабители сбежали из банка, 

но их заметил охранник. 

Грабітелі втекли з банку, але їх 

помітив охоронець. 

8. Джеку пришлось купить 

новую машину после того, как 

его старую угнали. 

Джеку довелося купити нову 

машину після того, як його стару 

викрали. 

9. Мы перестали ходить в 

магазин на углу, потому что 

открылся новый супермаркет. 

Ми перестали ходити в магазин 

на розі, бо відкрився новий 

супермаркет. 

10. Мои родители опоздали после 

того, как немного потерялись. 

Мої батьки запізнилися після 

того, як трохи загубилися. 

11. Перед отъездом Дебби в Гану 

ей сказали сделать прививку. 

Перед від'їздом Деббі в Гану їй 

сказали зробити щеплення. 

12. Вчера полиция объявила о 

похищении Рональда Крампа. 

Вчера поліція оголосила про 

викрадення Рональда Крампа. 

13. Еда не была приготовлена до 

нашего приезда. 

Еда була приготовлена до 

нашого приїзду. 

14. Цветы были мертвыми, 

потому что их не поливали. 

Квіти були мертвими, тому що 

їх не поливали. 

15. Мы не смогли сесть в самолет, 

потому что наши паспорта 

остались дома. 

Ми не змогли сісти в літак, тому 

що наші паспорти залишилися 

вдома. 

16. Свет погас, потому что счет за 

электричество не был оплачен. 

Світло згасло, тому що рахунок 

за електрику не був сплачений. 

17. Мы были голодны. Все 

бутерброды были съедены. 

Ми були голодні. Всі 

бутерброди були з'їдені. 

18. Пожар повредил гостиницу, 

построенную годом ранее. 

Пожежа пошкодила готель, 

побудовану роком раніше. 

19. Официантка принесла салат. 

Но это не было заказано. 

Офіціантка принесла салат. Але 

це не було замовлено. 

20. После еды кошка 

почувствовала сонливость. 

Після їжі кішка відчула 

сонливість. 

21. Окна были такими грязными, 

потому что их не мыли. 

Окна були такими брудними, 

тому що їх не мили. 

22. Я не могу пользоваться 

телефоном. Он не был 

пополнен, сегодня был 

последний день акции. 

Я не можу користуватися 

телефоном. Він не був 

поповнений, сьогодні був 

останній день акції. 
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EXERCISE 6. Translate sentences into English. Change Past Perfect Active 

into Past Perfect Passive. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Кто-то рассказал нам очень 

забавную историю до того, как 

мы успели сказать хоть слово. 

Хтось розповів нам дуже 

забавну історію до того, як ми 

встигли сказати хоч слово. 

2. После того как народ тепло 

встретил его, он начал петь 

красивую песню. 

Після того як народ тепло 

зустрів його, він почав співати 

красиву пісню. 

3. Они предложили моему брату 

очень хорошую работу, как 

только он вернулся с 

командировки. 

Вони запропонували моєму 

братові дуже хорошу роботу, як 

тільки він повернувся з 

відрядження. 

4. После того как риэлторы 

показали нам очень красивые 

квартиры, нам трудно было 

сделать выбор. 

Після того як ріелтори показали 

нам дуже красиві квартири, нам 

важко було зробити вибір. 

5. Секретарь не называл мне 

точное время  встречи с 

начальником до прошлой 

пятницы . 

Секретар не називав мені 

точний час зустрічі з 

начальником до минулої 

п'ятниці. 

6. Они никогда в детстве не учили 

этого молодого мальчика 

хорошим манерам. 

Вони ніколи в дитинстві не 

вчили цього молодого хлопця 

хорошим манерам. 

7. На  уроке учитель не задавал 

Питеру вопросов, пока не 

поговорил с его родителями 

про его поведение. 

На уроці вчитель не ставив 

Пітеру питань, поки не 

поговорив з його батьками про 

його поведінку. 

8. Люди пожелали молодоженам 

долгой и счастливой жизни, 

после того как родители 

сказали тосты. 

Люди побажали молодятам 

довгого та щасливого життя, 

після того як батьки сказали 

тости. 

9. Они никогда не рассказывали 

мне семейные новости. 

Вони ніколи не розповідали 

мені сімейні новини. 

10. Экзаменаторы тогда не дали 

нам достаточно времени, чтобы 

ответить на все вопросы. 

Екзаменатори тоді не дали нам 

достатньо часу, щоб відповісти 

на всі питання. 
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11. К концу недели гид покажет 

туристам большинство 

достопримечательностей 

Лондона. 

До кінця тижня гід покаже 

туристам більшість пам'яток 

Лондона. 

12. Они потратили много времени 

на обсуждение неважных 

вещей, до того как осознали 

свои ошибки. 

Вони витратили багато часу на 

обговорення неважливих речей, 

до того як усвідомили свої 

помилки. 

13. Я распечатал фотографии на 

цветном принтере еще до 

начала нашей поездки. 

Я роздрукував фотографії на 

кольоровому принтері ще до 

початку нашої поїздки. 

14. Они отремонтировали мое 

пианино до прошлого дня 

рождения. 

Вони відремонтували моє 

піаніно до минулого дня 

народження. 

15. Гости съели все бутерброды и 

выпили весь лимонад, до того 

как они заказали пиццу. 

Гості з'їли все бутерброди і 

випили весь лимонад, до того 

як вони замовили піцу. 

16. Отправил ли кто-нибудь уже 

мою посылку к концу прошлой 

субботы ? 

Відправив чи хто-небудь вже 

мою посилку до кінця минулої 

суботи? 

17. Почему никто не сообщил мне 

об изменении плана, пока я сам 

не спросил? 

Чому ніхто не повідомив мені 

про зміну плану, поки я сам не 

запитав? 

18. Боюсь, мы продали все наши 

копии ещё задолго до 

новогодних праздников. 

Боюся, ми продали всі наші 

копії ще задовго до новорічних 

свят. 

19. Они не наклеили марки на 

письма, пока не заплатили 

штраф. 

Вони не наклеїли марки на 

листи, поки не заплатили 

штраф. 

20. Она не познакомила меня со 

своей мамой тогда. Я был 

расстроен. 

Вона не познайомила мене зі 

своєю мамою тоді. Я був 

засмучений. 

21. Землетрясение разрушило 

город, после того как погода 

значительно ухудшилась на 

острове. 

Землетрус зруйнував місто, 

після того як погода значно 

погіршилася на острові. 

22. Он не сказал мне всей правды 

тогда. 

Він не сказав мені всієї правди 

тоді. 
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EXERCISE 7. Make up the story (350-400 words) using Past Perfect Active 

and Past Perfect Passive. Choose a genre: 

 

- detective 

- fantasy 

- romance 

- science-fiction 

 

REVISION 

PAST TENSES (PASSIVE VOCE) 

 

 Watch the video available at https://www.centropa.org/centropa-

cinema/maps-central-europe-andhistory?language=en. Define the main 

topic; idea; message of the video. What is the video about? What countries 

are mentioned in the video? 

 

a) In the text below find examples of the tenses in Active and Passive Voice. 

Define the tense. Explain its usage. 

Travelling, they say, broadens the mind. When we travel to Europe we wonder: 

“How did mosques and Ottoman built bridges like this get into southeast 

Europe – like here in Bosnia?” And while we certainly think that Prague is 

beautiful, many Czechs will tell you that all this glorious baroque architecture 

was built by the Austrians, not the Czechs. And when you visit Warsaw, Poles 

will tell you that hideous buildings like this are Soviet, not theirs. So this short 

trip through central Europe's maps is meant to explain just a little about how 

borders moved, and how cultures moved with them. 

 

b) Open the brackets. Use the required Past tenses in Active or Passive Voice. 

Check your choice by the video. Explain the use of the Past Simple Active, 

Past Simple Passive, Past Perfect Active, Past Perfect Passive tenses in the 

text. 

 This is how Central Europe 1) (look) at the Treaty of Vienna in 1850. There 2) 

(be) three big empires: the Austrian Empire, ruled by the Habsburgs; the 

Ottoman or Turkish Empire, ruled by its sultans; and the Russian Empire, ruled 

by the Romanovs. Germany? There 3) (not be) a country called Germany yet. 

Prussia 4) (be) the dominant state there. Poland? From the 1790s until 1918 

there 5) (be) no country called Poland. It 6)(carve) up by the Russians, the 

https://www.centropa.org/centropa-cinema/maps-central-europe-andhistory?language=en
https://www.centropa.org/centropa-cinema/maps-central-europe-andhistory?language=en
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Prussians, and the Austrians. At the beginning of the 20th century, the Ottoman 

Empire 7) (reduce) and these four countries 8) (come) into existence: Romania, 

Bulgaria, Serbia, Montenegro. And since 1867 the weakened Austrian Empire 

9) (become) the Austro-Hungarian Empire. Beginning in 1871 Germany 10) 

(unite) under Chancellor von Bismarck 11)(rule) by Kaiser Wilhelm I and his 

successors. Here is the Austrian Archduke Franz Ferdinand arriving in Sarajevo 

in June 1914. A few minutes after this picture 12) (take) he and his wife 13) 

(assassinate). This was the event that 14) (touch) off the World War I. Some 15) 

(call) it the Great War. Millions 16) (die). And when the smoke 17) (clear) in 

1918, all the great empires of Europe 18) (vanish).  

 

c) Read the text below and choose the correct tense. Check your choice by the 

video. Explain the use of the Past Simple Active, Past Simple Passive, Past 

Perfect Active, Past Perfect Passive tenses in the text. 

 At the Treaty of Versailles in 1919 the victorious Allies redraws/had 

redrawn/was redrawn the map of Central Europe completely. Russia 

became/had become/was become the Soviet Union led first by Lenin and then 

Stalin. Germany became a democracy, but the Weimar Republic had 

hated/hated/was hated by the country's extreme right as well as the extreme left. 

And Germany's first democracy bear/had born/was born in a time of economic 

upheaval, social instability, and political assassination. Poland reborn/had 

reborn/was reborn for the first time since the 1790s. A new country, 

Czechoslovakia, carved/was carved/had carved out of the Austro-Hungarian 

Empire, and it proved to be the only stable democracy in Central Europe. Both 

Austria and Hungary were dismembered/dismembered/had dismembered and 

greatly reduced in size. Romania, which had been/had/was been on the Allied 

side in the World War I, had greatly enlarged/was greatly enlarged/greatly 

enlarged. And in the Western Balkans a new country formed/was being 

formed/was formed, Yugoslavia. It seemed/had been seemed/was seemed that 

no one in Europe fully satisfied/was fully satisfied/had fully satisfied with the 

Treaty of Versailles. Many said/was said/had been said it would only be a 

matter of time before war was come/had come/came again. The Great 

Depression that began in America in 1929 quickly was made/made/had made its 

way to Europe. In Germany the extreme right-wing party, the National 

Socialists under Adolf Hitler, had been taken/was taken/took power in 1933. 
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Austria became/had been become/was become a dictatorship in the same year 

as Germany, and Italy preceded them both with Mussolini. 

 

d) Open the brackets. Use the required Past tenses in Active or Passive Voice. 

Check your choice by the video. Explain the use of the Past Simple Active, 

Past Simple Passive, Past Perfect Active, Past Perfect Passive tenses in the 

text. 

Adolf Hitler 1)(bend) on changing the map of Europe his way. He 2)(march) 

into Austria in 1938 and then 3)(demand) a portion of Czechoslovakia. The 

British and French governments 4)(agree) to give it to him in the Treaty of 

Munich in 1938. The British Prime Minister Neville Chamberlain said: “We 

would have peace in our time.” But then German forces 5)(invade) Poland in 

1939 setting off the World War II, a war that 6)(kill) tens of millions of people. 

Cities 7)(destroy). And the vast majority of Europe’s Jewish population 

slaughtered. While American troops 8)(liberate) Western Europe in 1944, in 

1945 the Soviet Union liberated Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, the 

Baltics, most of Czechoslovakia, and a part of Germany. But wherever the Red 

Army went they 9)(leave) communism behind. In 1946 Winston Churchill said: 

“An Iron Curtain 10)(draw) across Europe dividing East and West.” By 1948 a 

new war, the Cold War, 11)(begin). The symbol of the Cold War was here, in 

Berlin. An ugly wall 12)(build) in 1961 between communist East Berlin and 

West Berlin. And West Berlin then 13) (call) ‘the island in the Red Sea’. But in 

1989 communism 14)(collapse) in Central Europe. Two years later, in 1991, it 

collapsed in the Soviet Union as well. The Czechs and the Slovaks 15)(go) their 

separate ways peacefully in 1993. Yugoslavia 16)(descend) into a series of wars 

which lasted from 1991 until 1999. As you’ve seen in this short film, Europe’s 

maps never really 17)(stop) changing, and Europe's history as we see still 

18)(write). 
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7. FUTURE INDEFINITE (SIMPLE) PASSIVE 

 

EXERCISE 1. Listen to the song by Maroon. Fill in the blanks. Find Future 

Indefinite Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

Beauty_____ of only eighteen 

She had some_______with herself 

He ____always there to help____ 

She always belonged__someone else 

 

I drove for_____andmiles 

And_____up at yourdoor 

I've had yousomany____ but ________ I wantmore 

 

I don't_____spendingeveryday 

Out___yourcorner in the________rain 

Look___ thegirlwiththebroken _______ 

Ask her ___she wants to stay____ 

And she will__loved 

She will__loved 

Tap on my_____knock on my____ 

I want to____you feel______ 

I know I ____to get so________ 

It doesn't matter ______ 

 

It's not always________and ________ 

It's compromise that____ us along, yeah 

My heart is _____ and my door's always ______ 

You can come_______you want 

 

I don't_____spending everyday 

Out___your corner in the________rain     

Look___ the girl with the broken _______ 

Ask her _she wants to stay______ 

And she will__loved 

And she will__loved 
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And she will__loved 

And she will__loved 

 

EXERCISE 2. Translate sentences into English. Use Future Indefinite 

Passive. Explain the use of it in the following sentences. 

 

Russian Ukrainian 

Диалог 1: 

Роми: Вы слышали новости? 

Оливер: Какие новости? 

Роми: Парикмахерская рядом с 

домом Тимми будет закрыта. 

Оливер: Это плохо! Мне очень 

нравится их дизайнер Кори! 

Роми: Но там же откроется еще 

одна. 

Оливер: До свидания, Кори! 

 

 

Диалог 2: 

Роми: Теперь мисс Ленч уволилась, 

кем будет проведено собрание в 

следующем месяце? 

Оливер: Думаю, эту работу поручат 

мистеру Грину. 

Роми: Будет ли  рассмотрен  наш 

отчет на этом собрании? 

Оливер: Очень вероятно. 

 

Диалог 3: 

Оливер: Попрощайся с нашей 

виллой. Мы не посетим ее до 

Рождества. 

Роми: Это так грустно! Почему 

декабрь так не скоро? 

Оливер: Я знаю! Надеюсь, дом 

больше не подвергнется нападению 

диких животных. 

Роми: О, да! иначе ты снова 

заплатишь большую сумму денег. 

Діалог 1: 

Ромі: Ви чули новини? 

Олівер: Які новини? 

Ромі: Перукарня поруч з будинком 

Тіммі буде закрита. 

Олівер: Це погано! Мені дуже 

подобається їх дизайнер Корі! 

Ромі: Але там же відкриється ще 

одна. 

Олівер: До побачення, Корі! 

 

 

Діалог 2: 

Ромі: Міс Ланч звільнилася, ким 

буде проведено збори в наступному 

місяці? 

Олівер: Думаю, цю роботу доручать 

містеру Гріну. 

Ромі: Чи буде розглянуто наш звіт 

на цих зборах? 

Олівер: Дуже ймовірно. 

 

Діалог 3: 

Олівер: Попрощайся з нашої 

віллою. Ми не відвідаємо її до 

Різдва. 

Ромі: Це так сумно! Чому грудень 

так не скоро? 

Олівер: Я знаю! Сподіваюся, на 

будинок більше не буде вчинено 

напад диких тварин. 

Ромі: О, так! інакше ти знову 

заплатиш велику суму грошей. 



163 

 

 

EXERCISE 4. Make up your own dialogues according to the pictures and the 

dialogues above. Use Future Indefinite Passive. Explain the use of it in the 

following sentences. 

                              

 

EXERCISE 5. Translate sentences into English. Use Future Passive. Explain 

the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. Окна будут почищены, как 

только мать вернется с 

работы. 

Вікна будуть почищені, як 

тільки мати повернеться з 

роботи. 

2. Вас встретят в аэропорту, 

поэтому сообщите номер 

своего рейса. 

Вас зустрінуть в аеропорту, тому 

повідомте номер свого рейсу. 

3. Ваша заявка будет обработана. 

Вы получите ответ в течение 3 

дней. Ждите. 

Ваша заявка буде оброблена. Ви 

отримаєте відповідь протягом 3 

днів. Чекайте. 

4. Ваши очки найдут дети, не 

волнуйтесь - так случается, 

положили, и не знаете куда! 

Ваші окуляри знайдуть діти, не 

хвилюйтесь - так трапляється, 

поклали, та не знаєте! 

5. Еду принесут в течение 15 

минут. 

Їжу принесуть протягом 15 

хвилин. 

6. Вам помогут разобраться с 

этим довольно сложным 

вопросом. 

Вам допоможуть розібратися з 

цим доволі складним 

запитанням. 

7. Этот велосипед будет украден. 

Откуда тебе это известно? 

Цей велосипед буде вкрадено. 

Звідкіля тобі це відомо? 

8. Ваш заказ будет принят после 

того, как вы внесете 

предоплату. 

Ваше замовлення буде 

прийнято, після того як ви 

внесете передплату. 
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9. Будет написана новая книга 

скоро этим автором - все на 

это надеются. 

Буде написана нова книга скоро 

цим автором - всі на це 

сподіваються. 

10. Будет построен стадион в 21 

веке. Вы не ошиблись? 

Буде побудований стадіон у 21 

столітті. Ви не помилились? 

11. Ваш багаж будет взят с 

первого этажа, оставляйте его. 

Ваш багаж буде забраний з 

першого поверху, залишайте 

його. 

12. План будет объяснен как 

можно проще, потому что 

очень сложно разобраться в 

незнакомых терминах. 

План буде пояснено якомого 

простіше, бо дуже складно 

розібратися в незнайомих 

термінах. 

13. Пол мыть потом, ведь сейчас 

готовят на кухне и не имеет 

смысла мыть пол. 

Підлогу митимуть згодом, адже 

зараз готують на кухні і не має 

сенсу мити підлогу. 

14. Весь сок будет выпит папой, 

ведь он является его 

любимым. 

Весь сік буде випито татом, адже 

він є його улюбленим. 

15. Все будет подготовлено в 

срок. Потому точность - 

вежливость королей! 

Все буде підготовлено у строк. 

Бо точність - ввічливість 

королів! 

 

 

EXERCISE 6. Translate sentences into English. Change Future Active into 

Future Passive. 

№ Russian  Ukrainian 

1. Ваши подарки им безмерно 

понравятся.  

Ваші подарунки їм безмежно 

сподобаються. 

2. О своем приезде в Оксфорд 

они сообщат мне по телефону. 

Про свій приїзд в Оксфорд вони 

повідомлять мені по телефону. 

3. Время от времени он будет 

тратить ваше время на глупые 

вопросы. Это конечно же 

будет раздражать! 

Час від часу він буде витрачати 

ваш час на дурні питання. Це 

звичайно ж буде дратувати! 

4. Сегодня на центральной 

площади профсоюзы проведут  

публичную демонстрацию.  

Сьогодні на центральній площі 

профспілки проведуть публічну 

демонстрацію. 

5. Службы аэропорта не объявят Служби аеропорту не оголосять 
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рейс еще полчаса. 

Технические неприятности. 

рейс ще півгодини. Технічні 

неприємності. 

6. Когда Таня закончит 

диктовать сообщение, девочка 

напечатает его. 

Коли Таня закінчить диктувати 

повідомлення, дівчинка 

надрукує його. 

7. Он внимательно выслушает 

все, что она скажет завтра.  

Він уважно вислухає все, що 

вона скаже завтра. 

8. Родственники покойного мужа 

поделят этот старый дом на 

квартиры, чтобы продать.  

Родичі покійного чоловіка 

поділять цей старий будинок на 

квартири, щоб продати. 

9. В каждой квартире на пятом 

этаже этого великолепного 

здания будут проживать по 

три девушки.  

У кожній квартирі на п'ятому 

поверсі цього чудового будинку 

будуть проживати по три 

дівчини. 

10. Мисс Денсон займет стул в 

центре комнаты.  

Міс Денсон займе стілець в 

центрі кімнати. 

11. Они не поднимут трап, так как 

несколько пассажиров все 

равно еще будут проходить 

регистрацию.  

Вони не піднімуть трап, так як 

кілька пасажирів все одно ще 

будуть проходити реєстрацію. 

12. Некоторые слуги будут 

держать фонари, чтобы 

указать вам путь к входной 

двери.  

Деякі слуги будуть тримати 

ліхтарі, щоб вказати вам шлях 

до вхідних дверей. 

13. Менеджер компании зачислит 

его на послеобеденный рейс, 

так как у них не хватает 

стюардов.  

Менеджер компанії зарахує його 

на післяобідній рейс, так як у 

них не вистачає стюардів. 

14. Полиция разошлет 

фотографии этих 

подозреваемых во все газеты, 

ожидая от очевидцев ответа. 

Поліція розішле фотографії цих 

підозрюваних в усі газети, 

чекаючи від очевидців відповіді. 

15. В декабре комитет присудит 

Нобелевскую премию по 

литературе этому  писателю. 

У грудні комітет присудить 

Нобелівську премію з 

літератури цьому письменнику. 
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8. FUTURE PERFECT PASSIVE 

EXERCISE 1. Translate sentences into English. Use Future Perfect Passive. 

Explain the use of it in the following sentences. 

 

Russian Ukrainian 

Диалог 1: 

Роми: Поторопитесь, мы опоздали! 

Оливер: Разве мы не должны быть 

там в 8? 

Роми: Нет, в 7! Сэм только что 

позвонил мне. Он сказал, что они 

начнут обедать без нас. 

Оливер: Да ты что! Ни за что! К 

тому времени, как мы приедем, 

жареные куриные крылышки уже 

будут съедены! 

Роми: Если это произойдет, я убью 

тебя! 

 

 

Диалог 2: 

Роми: Вы можете отвезти меня к 

Рэйчел? Моя машина сейчас на 

ремонте. 

Оливер: Конечно. 

Роми: Спасибо. Мы собираемся 

организовать вечеринку по случаю 

дня рождения Робин. 

Оливер: Вы хотите, чтобы я забрал 

вас, когда вы закончите? 

Роми: Ничего страшного. К тому 

времени, как мы закончим, 

техническое обслуживание машины 

тоже будет закончено. Гараж 

находиться около дома Рэйчел. 

 

Діалог 1: 

Ромі: Поспішайте, ми спізнилися! 

Олівер: Хіба ми не повинні бути там 

в 8? 

Ромі: Ні, о 7-мій! Сем тільки що 

подзвонив мені. Він сказав, що вони 

почнуть обідати без нас. 

Олівер: Та ти що! Нізащо! На той 

час, як ми приїдемо, смажені курячі 

крильця вже будуть з'їдені! 

Ромі: Якщо це станеться, я вб'ю 

тебе! 

 

 

 

Діалог 2: 

Ромі: Ви можете відвезти мене до 

Рейчел? Моя машина зараз на 

ремонті. 

Олівер: Звичайно. 

Ромі: Дякую. Ми збираємося 

організувати вечірку з нагоди дня 

народження Робін. 

Олівер: Ви хочете, щоб я забрав вас, 

коли ви закінчите? 

Ромі: Нічого страшного. На той час, 

як ми закінчимо, технічне 

обслуговування машини теж буде 

закінчено. Гараж знаходиться біля 

будинку Рейчел. 
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EXERCISE 2. Make up your own dialogues according to the pictures and the 

dialogues above. Use Future Perfect Passive. Explain the use of it in the 

following sentences. 

 

 

 

EXERCISE 3. Translate sentences into English. Use Future Perfect Passive. 

Explain the use of it in the following sentences.  

№ Russian  Ukrainian 

1. К тому времени, когда вы 

встретитесь с ним, много 

работы уже будет сделано. 

До того часу, коли ви 

зустрінетеся з ним, багато 

роботи вже буде зроблено. 

2. Когда уроки закончатся, все 

упражнения будут уже 

написаны студентами. 

Коли уроки закінчаться, всі 

вправи будуть вже написані 

студентами. 

3. Перед тем, как зазвенит 

звонок, все проекты будут 

подготовлены детьми. 

Перед тим, як задзвенить 

дзвоник, усі проекти будуть 

підготовлені дітьми. 

4. Когда мое письмо дойдет до 

вас, все новости уже станут 

известны. 

Коли мій лист дійде до вас, всі 

новини вже стануть відомими. 
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5. Прежде чем я снова встречу 

сестру, много телефонных 

звонков должно быть сделано. 

Перш ніж я знову зустрінусь 

сестру, багато телефоних 

дзвінків має бути зроблено. 

6. Перед ужином все бумаги 

будут пересмотрены отцом. 

Перед вечерею усі папери 

будуть переглянути батьком. 

7. К тому времени, когда мы 

доберемся туда, ужин уже 

будет приготовлен тещей. 

До того часу, коли ми 

доберемося туди, вечеря вже 

буде приготовлена тещею.  

8. Прежде чем научиться 

говорить свободно на 

английском языке, много 

упражнений будет написано 

девочкой. 

Перш ніж навчитися говорити 

вільно англійською мовою, 

багато вправ буде написано 

дівчинкою. 

9. К тому времени, когда вы 

получите свою зарплату, все 

деньги будут потрачены ею. 

До того часу, коли ви отримаєте 

свою зарплату, всі гроші будуть 

витрачені нею.  

10. Когда он проконсультируется 

со своим адвокатом, его 

должность уже попадет под 

сокращение. 

Коли він проконсультується зі 

своїм адвокатом, його посада 

вже попаде під скорочення. 

11. Многие природных ресурсов 

будут уничтожены к концу 

века. 

Багато природних ресурсів 

будуть знищені до кінця 

століття. 

 

 

EXERCISE 4. Translate sentences into English. Change Future Perfect 

Active into Future Perfect Passive. 

№ Russian  Ukrainian 

1. К тому времени, когда мои 

родители вернутся домой, я 

уберу дом. 

На той час, коли мої батьки 

повернуться додому, я приберу 

будинок. 

2. Туристы надеются, что 

торнадо закончится раньше, 

чем они прибудут в 

Калифорнию. 

Туристи сподіваються, що 

торнадо закінчиться раніше, ніж 

вони прибудуть до Каліфорнії. 

3. В следующем месяце я буду 

знать Рика уже двадцать лет. 

В наступному місяці я буду 

знати Ріка вже двадцять років. 
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4. Когда вы начнете писать свой 

тест, я закончу свой.  

Коли ви почнете писати свій 

тест, я закінчу свій. 

5. Когда вы зайдете ко мне в 

гости, я покрашу дверь.  

Коли ви зайдете до мене в гості, 

я пофарбую двері. 

6. Договорились ли вы обо всем 

по завтра?  

Чи домовилися ви про все по 

завтра? 

7. К вашему приезду мы уже 

уедем.  

До вашого приїзду ми вже 

поїдемо. 

8. Они отремонтируют свою 

машину к тому времени, 

поэтому им не понадобиться 

наша помощь. 

Вони відремонтують свою 

машину на той час, тому їм не 

знадобитися наша допомога. 

9. К вторнику декоратор 

покрасит комнату. 

До вівторка декоратор пофарбує 

кімнату. 

10. Як тому времени, как вы 

вернетесь, уже сделаю всю 

самую тяжулую работу.  

Як ви повернетеся, я вже зроблю 

найважчу роботу. 

11. Я  еще не закончу читать 

книгу к четырем часам.  

Я ще не закінчу читати книгу о 

четвертій годині. 

12. Он уже уйдет. Так что мы его 

не встретим. 

Він вже піде. Так що ми його не 

зустрінемо. 

13. Напишите сочинение к 

завтрашнему дню?  

Напишите твір до завтрашнього 

дня? 

14. К тому времени как вы 

приедете на работу, мы все 

устроим. 

До того часу як ви приїдете на 

роботу, ми все влаштуємо. 

15. Придете ли вы домой к 5 

часам? 

Чи прийдете ви додому до 5 

години? 

16. Мы построим эту плотину к 

2010. 

Ми побудуємо цю греблю до 

2010. 

17. Через три года я получу 

диплом. 

Через три роки я отримаю 

диплом. 

18. У Джона не будет подписан 

контракт до того, как мы 

приедем и всё проверим по 

документам.  

У Джона не буде підписаний 

контракт до того, як ми 

приїдемо і все перевіримо по 

документам. 

19. Отремонтируете ли вы часы к 

пятнице? 

Відремонтуєте ви годинник до 

п'ятниці? 

20. Джон должен хорошо Джон повинен добре оглянути 
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осмотреть машину, прежде 

чем купить ее. 

машину, перш ніж купити її. 

 

 

REVISION OF THE FUTURE TENSES 

 

a) Look at the picture and build up your own predictions. Use Future 

Indefinite or Future Perfect passive constructions. Explain the use of them in 

the following sentences. 

 

Example.  One day my mother will be seen on TV by the president. 

In 30 years my mother will have been seen in about 15 TV projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     One day... 

  Next year... 

In 30 years... 

  In several years… 

    Tomorrow… 

         In 2021… 

your: 

mother  clothes 

dog food room 

school  house 

father     cat bike 

neighbor 

 

 

clean close 

sell  feed 

eat love make 

steal see 

take to NY 

 

by: 

the president a cow 

a zombie   an alien 

a famous artist 

your friend 

a scientist         the police 
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b) Discuss your future plans with your partner. Make up special, alternative 

and disjunctive questions. Use Future Indefinite or Future Perfect passive 

constructions 

 

 

REVISION 

ALL TENSES 

 

EXERCISE 1. a) Read the text. Find Passive Voice. Underline and define the 

tense. Explain the use of them in the following sentences. 

 

The Canterville Ghost 

by Oscar Wilde 

CHAPTER I 

When the American, Mr Otis, bought Canterville Castle, everyone told 

him that this was very foolish, as the place was haunted. But Mr Otis answered, 

'I come from a modern country, where we have everything that money can buy. 

And if there were such a thing as a ghost in Europe, we would 

have it at home in one of our museums.' 

 

A few weeks later, on a lovely July evening, Mr Otis, his wife and their 

children, Washington, Virginia and the twins, went down to their new home. 

When they entered the avenue of Canterville Castle, the sky suddenly became 

dark and a spooky stillness was in the air. 

 

Mrs Umney, the housekeeper, led them into the library of the castle, 

where they sat down and began to look around. Suddenly, Mrs Otis saw a red 

stain on the floor just by the fireplace and said to Mrs Umney, 'I am afraid 

something has been spilt there.' 

'Yes, madam,' said the old housekeeper in a low voice, 'blood has been 

spilt on that spot.' 'How terrible,' said Mrs Otis; 'I don't want any blood-stains in 

my sitting-room. It must be removed at once.' 

The old woman smiled and answered, 'It is the blood of Lady Eleanore de 

Canterville, who was murdered on that spot by her husband, Sir Simon de 

Canterville, in 1575.  

Sir Simon disappeared seven years later. His body has never been found, 

but his ghost still haunts the Castle. The bloodstain is a tourist attraction now 

and it cannot be removed.' 

'That is all nonsense,' said Washington, the eldest son of the Otis family, 

'stain remover will clean it up in no time,' and he took a bottle of stain remover 
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out of his pocket and cleaned the spot. But as soon as the blood-stain had 

disappeared, a terrible flash of lightning lit up the room and a fearful peal of 

thunder made the whole building shake. 

 

Source: www.lingo4u.de 
 
b) Rewrite the story. Change Passive into Active Voice if possible and Active 

into Passive Voice if possible. Explain the use of them in the following 

sentences. Сompare your variant to your partner’s.  

 

 

 

EXERCISE 2. a) Read the text. Rewrite the story. Change Passive into Active 

Voice if possible and Active into Passive Voice if possible. Explain the use of 

them in the following sentences. 
 

MISSISSIPPI DELTA BLUES AND HERITAGE 
 

Think about all the emotions expressed in the music you listen to: joy, 

happiness, loneliness, nervousness, and, of course, sadness. Music with sad 

themes is often called the ‘blues’.  

Blues music developed in the United States among Southern blacks after the 

Civil War. When slaves were brought to America from Africa, they brought 

their musical traditions with them. Blended with folk and popular music of 

whites, these African musical traditions developed into the blues.  

The blues is believed to have originated in the Mississippi Delta, a wedge-

shaped region in northern Mississippi between the Mississippi and Yazoo 

rivers. This is a rural area where the poorest and most disadvantaged black 

people lived – this lifestyle created a need for the expression of sadness that is 

so often sung in the blues. The conditions in this area – poverty, racism, and 

inhumane working situations – led many blacks to go north, to cities such as 

Memphis, Chicago, St. Louis and Detroit.  

The blues did not vanish from the Mississippi countryside, however, and in 

1978, the Mississippi Delta Blues and Heritage Festival was founded to 

celebrate and promote the blues and the culture of the Mississippi Delta people. 

What started out on the back of a flatbed truck is now the oldest and largest 

blues festival in the South, with 20,000 visitors and performances on three 

festival stages.  

(Taken from the Internet) 
 

http://www.lingo4u.de/
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b) Put the verbs in the brackets into the Passive Voice. 

1. A new song by this group__________________________(to record) a week 

ago. 

 

2. What concert ________________________________(to show) on TV 

tomorrow? 

 

3. ___________ this symphony   ____________________(to listen) to already 

 

4.  The tickets for the cinema_______________________(not/ to buy) by  my 

brother yet. 

 

5.  Music programmes_________usually______________(to watch) by thousands 

of fans. 

 

6. 6. What instruments___________________________ (to play) in the orchestra? 
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Part 3:  APPENDIX 

IRREGULAR VERBS 

No Infinitive Past 

Indefinite 

Past Participle Present 

Participle 

Ukrainian 

Translation 

Russian 

Translation 

1 to awake  awoke, 

awaked 

awoke, awoken awaking будити, 

прокидатися 

будить, 

просыпаться 

2 to be   was, were been being бути, 

знаходитися 

быть, 

находиться 

3 to bear 

  

bore born, borne bearing виносити, 

терпіти, 

рожати, 

народжуват

ися 

выносить, 

терпеть, 

рожать, 

рождаться 

4 to beat  beat beaten beating бити бить 

5 to become became become becoming ставати становиться 

6 to begin  began begun beginning починати начинать 

7 to bite bit bit, bitten biting кусати кусать 

8 to break broke broken breaking ламати ломать 

9 to bring  brought brought bringing приносити, 

приводити 

приносить, 

приводить 

10 to broadcast broadcast broadcast broadcasting транслюват

и по радіо, 

телебаченн

ю 

транслиро-

вать по 

радио, 

телевидению 

11 to build built built building будувати строить 

12 to burn  burnt, burned burnt; burned burning палити, 

горіти 

палить, 

гореть 

13 to buy   bought bought buying купувати покупать 

14 to catch caught caught catching ловити, 

схопити 

ловить, 

схватить 

15 to choose chose chosen choosing вибирати выбирать 

16 to come came come coming приходити приходить 

17 to cost cost cost costing коштувати стоить 

18 to cut  cut cut cutting різати резать 

19 to deal dealt dealt dealing мати діло иметь дело 

20 to do  did done doing робити делать 

21 to draw drew drawn drawing малювати рисовать 
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22 to dream  dreamt; 

dreamed 

dreamt; 

dreamed 

dreaming мріяти мечтать 

23 to drink drank drunk drinking пити пить 

24 to drive 

  

drove driven driving їхати на 

машині, 

вести, гнати 

ехать на 

машине, 

вести, гнать 

25 to eat  ate  eaten eating їсти кушать 

26 to fall  fell fallen falling падати падать 

27 to feed fed fed feeding годувати кормить 

28 to feel  felt felt feeling відчувати чувствовать 

29 to fight  fought fought fighting битися, 

боротися 

биться, 

бороться 

30 to find found found finding знаходити находить 

31 to fly  flew flown flying літати летать 

32 to forbid forbade, 

forbad 

forbidden forbid ding забороняти запрещать 

33 to forget forgot forgotten forgetting забувати забывать 

34 to forgive forgave forgiven forgiving вибачати извинять 

35 to get  got got getting отримувати получать 

36 to give gave given giving давати давать 

37 to go went  gone going іти, ходити идти, ходить 

38 to grow  grew grown growing вирощувати выращивать 

39 to hang  hung; 

hanged 

hung;  hanged hanging вішати, 

висіти 

вешать, 

висеть 

40 to have had had having мати иметь 

41 to hear heard heard hearing чути слышать 

42 to hide hid hidden hiding ховати прятать 

43 to hit   hit hit hitting вдарити, 

лучити (в 

ціль) 

ударять, 

попадать (в 

цель) 

44 to hold  held held holding тримати (в 

руці), 

проводити 

держать (в 

руке), 

проводить 

45 to hurt hurt hurt hurting заподіювати 

біль 

причинять 

боль 

46 to keep kept kept keeping зберігати сохранять 

47 to know knew known knowing знати знать  

48 to lay   laid laid laying  класти, 

накривати 

класть, 

накрывать на 
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на стіл стол 

49 to lead 

  

led led leading вести за 

собою 

вести за 

собой 

50 to learn  learnt, 

learned 

learnt, learned learning вчити, 

вивчати 

учить, 

изучать 

51 to leave  left left leaving іти, їхати, 

покидати 

идти, ехать, 

покидать 

52 to lend 

  

lent lent lending давати в 

борг, 

позичати 

давать в долг, 

одалживать 

53 to let   let let letting дозволяти, 

здавати 

квартиру 

позволять, 

сдавать 

квартиру 

54 to lie  lay lain lying лежати лежать 

55 to lose lost lost losing губити терять 

56 to light lit, lighted lit, lighted lighting світити, 

освітлюват

и 

светить, 

освещать 

57 to make  made made making робити, 

виготовляти 

делать, 

изготавли-

вать 

58 to mean  meant meant meaning значити, 

мати 

значення 

значить, 

иметь 

значение 

59 to meet met met meeting  зустрічати встречать 

60 to oversleep  overslept overslept oversleeping проспати проспать 

61 to overtake  overtook overtaken overtaking доганяти догонять 

62 to pay  paid paid paying платити платить 

63 to put   put put putting класти, 

ставити 

класть, 

ставить 

64 to read  read read reading читати читать 

65 to ride  rode ridden riding їздити верхи ехать верхом 

66 to ring  rang rung ringing дзвонити звонить 

67 to rise   rose risen rising  підніматися подниматься 

68 to run   ran run running бігати, 

бігти 

бегать, 

бежать 

69 to say   said said saying говорити, 

казати 

говорить 
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70 to see   saw seen seeing бачити видеть 

71 to sell   sold sold selling продавати продавать 

72 to send  sent sent sending посилати отправлять 

73 to set   set set setting встановлю-

вати 

устанавли-

вать 

74 to show  showed shown, showed showing показувати показывать 

75 to sing  sang sung singing співати петь 

76 to sit   sat sat sitting сидіти сидеть 

77 to sleep  slept slept sleeping спати спать 

78 to smell 

  

smelt; 

smelled 

smelt; smelled smelling пахнути, 

нюхати 

пахнуть, 

нюхать 

79 to speak 

  

spoke spoken speaking говорити, 

розповідати 

говорить, 

рассказывать 

80 to spend  spent spent spending витрачати, 

проводити 

(час, гроші) 

тратить, 

проводить 

(время, 

деньги) 

81 to spoil  spoilt; 

spoiled 

spoilt; spoiled spoiling псувати портить 

82 to stand  stood stood  standing стояти стоять 

83 to steal 

  

stole stolen stealing красти,  красть 

84 to swim  swam swum swimming плавати плавать 

85 to take 

  

took taken taking брати, 

взяти, нести 

брать, взять, 

нести 

86 to teach  taught taught  teaching вчити, 

викладати 

учить, 

преподавать 

87 to tell   told told telling розповідати рассказывать 

88 to think  thought thought thinking думати думать 

89 to throw  threw thrown throwing кидати, 

шпурляти 

кидать, 

бросать 

90 to 

understand 

understood understood understan-

ding 

розуміти понимать 

91 to wake  woke, waked woken; waked waking будити, 

прокидатися 

будить, 

просыпаться 

92 to wear  wore worn wearing носити (про 

одежу) 

носить (об 

одежде) 

93 to win   won won winning перемагати побеждать 

94 to write  wrote written writing писати писать 
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