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Урок №25-26 

Тема уроку: «Умовні речення І, ІІ та ІІІ типу. Relations.» 

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: 

Прочитайте матеріал та коротко законспектуйте 

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. 
 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  (have) an argument, we wouldn’t have been late.

3. Use the following words to complete the
sentences below:

lifelong  minе     old 
acquaintance    close     best 

1. І hear you work with Peter. Did you
know he was а friend of . . . . . . . ? 

2. І suppose Sandra is m у ......... friend. 
 We ring each other most evenings. 

3. I'm going up to see some ........ friends 
in Scotland next week. І haven't 
seen them for over 30 years! 

4. І wouldn't say he was а ....... friend. We 
used to work together and we go 
for а drink now and again. 

5. І met Martin at university. It was the
start of а ............ friendship. 

6. І wouldn't really саІІ Sam а friend. He's
just an . . . . . . . . . . . . . . . І know him
through Kirsty and Paul.

Homework 

Match the words оп the left with the ideas оп the 
right: 

1. workmate
2. partner
3. classmate
4. pen-friend
5. flatmate

а. We study together. 
b. We work for the same firm.
с. We write every month.
d. We share а flat.
е. We live together, but aren't married.

Увага! Фото виконаної класної роботи надсилати на електронну адресу 
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