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Група №15 

Урок №43-45 

Тема уроку: «Умовні речення І, ІІ та ІІІ типу. Internet and Modern Life.» 

Мета уроку: Формувати навички вживання умовних речень І, ІІ та ІІІ типів. 
Вдосконалювати навички усного мовлення та письма. Розвивати культуру 
спілкування та мовленнєву реакцію учнів. 

Матеріали уроку: 

1. 1) Умовні речення І типу вживаються для вираження подій які можуть
реально статися у майбутньому за певних умов. (Якщо ти поспішиш, то
ще встигнеш на свій потяг. Якщо ти мене запросиш на каву, то я
прийму твоє запрошення. Ми поїдемо на пікнік якщо буде гарна
погода.) Утворюється з двох простих речень: головного (will+ infinitive
без to) та умовного ( if + Present Simple). If you hurry, you will catch your
train.

2) Умовні речення ІІ типу вживаються для вираження малоймовірних
подій у майбутньому або поради. ( Якщо я покину роботу, то буду
подорожувати по світу. Якщо ти будеш старанно вчитися, то здаси
іспити успішно.) Головне речення  would +infinitive без to, умовне
речення if + Past Simple. If I gave up work, I would travel round the world.
If you worked harder, you would pass your exams successfully.

1. 3) Умовні речення ІІІ типу вживаються для вираження подій  які
могли б статися у минулому, але чомусь не сталися. (Якби минулих
вихідних була тепла погода, ми б поїхали на пікнік. Якби вона
закінчила юридичний факультет, то зараз би працювала адвокатом.)
Головне речення would have + дієслово у минулому часі (або третя
колонка таблиці неправильних дієслів), умовне речення if + Past
Perfect.   If it had been warm last weekend, we would have gone on a picnic.
.

2. Доповнити умовні речення відповідною формою дієслова. Списати
речення.
 If it…(stop) raining we’ll have to cancel the tennis game.
 If you loved her, you…(lie) to her.
 If you…(finish), show me your notebook.
 I…(lend) you any money unless you promise to pay me back before

the end of the month.



 If I…(speak) Italian, I would move to Florence.
 If I …(to be) you, I would notify them of the changes.
 If we meet in front of the cinema at a quarter to eight, we…(have)

enough time to buy the tickets.
3. Поєднати слова та їх значення.

1 Icon A Controls the location of the cursor 
2 Surf B Programmes on a computer 
3 Software C To receive material from the internet onto 

your 
4 Mouse D To look at internet pages 
5 To download E Programme which can harm your computer 
6 Internet F The world wide web 
7 Network G A picture representing a programme 
8 Virus H Two or more computers directly linked 
9 Programmer I Icon that connects directly to a file, folder 
10 Pop-up J Marks where you are going to type 
11 Shortcut K We use it to type into a computer 
12 Printer L Hardwarethat puts materialfrom computer 

paper 
13 Keyboard M Another word for computer screen 
14 Hardware N Message or screen that appears without 

direct 
15 Cursor O Person who makes or modifies computer 
16 Monitor P Equipment which makes up a computer 

д/з:   вивчити правила вживання умовних речень та скласти по 3 речення з 
кожним з умовних типів (письмово); 

      виписати, перекласти та вивчити лексику в другій та четвертій колонці 
із 3 завдання. 
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