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Група №32 

Урок №7-8 

Тема уроку: «Direct and indirect speech. Control work.» 

 

Мета уроку: Ознайомлення з правилами перетворення речень з прямої мови в 

непряму і навпаки. Формування навичок вживання прямої та непрямої мови на письмі 

та в усному мовленні. Контроль вивченої  лексики. Перевірка навичок усного 

мовлення та письма з теми: «Національна кухня. Звичаї харчування  у Великій 

Британії.» 

Матеріали уроку:  

Monday, the twenty-sixth of September. 

Control Work. 

Lesson #7-8. 

Topic: «Direct and indirect speech. Control work.» 

1. Прочитайте уважно правила перетворення речень в англійській мові з 

прямої мови в непряму. 

1) Пряма мова передається лапками та вважається окремим реченням. Після слів, що вводять пряму 
мову, зазвичай ставиться кома, а перше слово прямої мови пишеться з великої літери. Наприкінці 
прямої мови крапка або інший знак пунктуації ставиться всередині лапок: 

 
She said: “I’m hungry.” – Вона сказала: “Я голодна”. 

He said: “I’m going to play football.” – Він сказав: “Я збираюся грати у футбол”. 

2) Непряма мова не вимагає використання лапок та коми, оскільки вона передає зміст прямої мови. 
Перед використанням прямої мови може використовуватися сполучник that, але це не є обов’язковим: 
 

She said that she was hungry. – Вона сказала, що вона голодна. 

He said he was going to play football. – Він сказав, що збирається грати у футбол. 

Як бачимо, під час передачі непрямої мови змінився час підрядного речення. Це називається узгодженням 
часів. Як правило, при переході прямої мови у непряму, відбувається “відкочування” часу назад. Нижче є 
таблиця, на якій показана зміна часів у непрямій мові:  

 Час у прямій мові  Змінюється на час у непрямій мові 

 Present Simple  Past Simple 

 Past Simple  Past Perfect 

 Future Simple  Future Simple in the Past 

 Present Continuous  Past Continuous 

 Past Continuous  Past Perfect Continuous 

 Future Continuous  Future Continuous in the Past 

 Present Perfect  Past Perfect 



 Future Perfect  Future Perfect in the Past 

 Present Perfect Continuous  Past Perfect Continuous 

 Future Perfect Continuous  Future Perfect Continuous in the Past 

  

  

 

При переході прямої мови у непряму також змінюються й деякі займенники, прислівники часу та місця: 

 Пряма мова  Непряма мова 

 this  that 

 these  those 

 now  then 

 today  that day 

 tomorrow  next day 

 the day after tomorrow  2 days later 

 yesterday  the day before 

 the day before yesterday  2 days before 

 ago  before 

 here  there 

 this week  that week 

 last week  the week before 

 two days ago  two days before 

 next week  the next week 

 

Приклади: 

Пряма мова Непряма мова 

She told me: “I’m playing chess.” 

Вона сказала мені: “Я граю в шахи”. 

She told me (that) she was playing chess. 

Вона сказала мені, що грає в шахи. 

 They said: “We will be waiting for you.” 

Вони сказали: “Ми будемо чекати на вас”. 

 They said (that) they would be waiting for us. 

Вони сказали, що будуть чекати на нас. 

 Jack said: “Today I’m playing football.” 

Джек сказав: “Сьогодні я граю у футбол”. 

 Jack said (that) he was playing football that day. 

Джек сказав, що він грає у футбол в цей день. 

 Mary said: “I will come tomorrow.” 

Мері сказала: “Я буду завтра”. 

 Mary said (that) she would come next day. 

Мері сказала, що вона прийде наступного дня (завтра). 

                         Запитання у непрямій мові 

У непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання в кінці речення замінюється на крапку. 
У загальних питаннях головне та підрядне речення з’єднуються сполучниками if або whether: 

She asked: “Have you seen my dog?” – Вона запитала: “Ви бачили мою собаку?” 

She asked them if they had seen her dog. – Вона запитала їх, чи бачили вони її собаку. 
У спеціальних запитаннях у непрямій мові головне та підрядне речення з’єднуються питальним словом: 

She asked: “Where are you heading?” – Вона запитала: “Куди ти направляєшся?” 

She asked me where I was heading. – Вона запитала мене, куди я направляюсь. 

http://easy-english.com.ua/types-of-questions/


Наказові речення в непрямій мові 

В таких реченнях використовуються слова to say, to tell, to order, to ask, to beg, а дієслово в наказовому способі 
змінюється у форму інфінітива: 

Mother told son: “Clean this table.” – Мати сказала сину: “Прибери цей стіл”. 

Mother told son to clean that table. – Мати сказала сину прибрати цей стіл. 
 
 
 

2. Перекладіть речення з української мови на англійську, використовуючи 

правила завдання 1: 

1) Вона розповідала нам,  що читала цю книжку ще минулого року. 

2) Казали, що зима буде дуже сніжною. 

3) Мама наказала повчити уроки і лягти спати о 22 годині. 

4) Тато сказав, що незабаром поїде у відрядження. 

5) Клієнти нашого банку висловили обурення щодо нових тарифів за 

обслуговування кредитної картки. 

6) Маша сказала: «Я не збираюся ділитися цукерками!» 

 

 

3. Виконайте завдання контрольної роботи: 

Control Work. 
Task 1. Read the story and complete the table below. 

 Hello, my name's Angelica and I'm from Burano, Italy. For breakfast, I usually have biscuits 
with milk or hot chocolate I love biscuits! 
 For lunch, my mum makes some pasta and a fish or meat dish. o f  course, we always have a 
salad or cooked vegetables. On Saturdays, I often go to the city centre with my friends and 
have my favourite pizza al taglio. I like it with cheese, tomato and mushrooms. 
 For dinner, I often have meatballs or pasta with tomato sauce. At the weekend, I sometimes 
have a frittata. That's an omelette with vegetables and cheese or meat. M y  dad is a great cook 
and his frittata is delicious. 

 

Breakfast  

Lunch  

Dinner  

 

Task 2.  Read about   Jack's Snacks 

Jack's Snacks is a new restaurant in Darton Shopping Centre. It's got delicious snacks for 

you.You can find a lot of fast food. There are burgers, club sandwiches and pizzas. But, at 

Jack's Snacks 'fast food' doesn't mean junk food'. All the food Is very healthy. 

There are a lot of juices, too. Some juices are quite strange, like cherry and banana juice or 

tomato and carrot juice. My favourite is the apple and cherry juice! 

There is always nice music at Jack's Snacks so it is popular with young people. It's a great 

place to eat a snack. You see, all the food is very tasty and it isn't expensive. 

  So, come to Jack's Snacks and have a healthy and delicious snack! 



Say True or False 

1.Jack's Snacks is an old restaurant. 

2. The meals at Jack's Snacks are healthy. 

3.You can drink juice with vegetables at Jack's Snacks. 

4My favourite juice has got banana in it. 

5.he food at Jack's Snacks is expensive. 

 

Task 3.  Vocabulary. Circle the correct words 

1. John never eats junk food because he thinks it's unhealthy / tasty. 

2. Fried  food has a lot of fat / sugar in it. 

3. Would you like some sausages / chicken? 

     No, thanks. I don't eat meat. 

4. Let’s add some olive sauce / oil to the salad. 

5.If you want to lose weight, it is necessary / strong to exercise. 

6. Michael never drinks milk. He hates vitamins / dairy products. 

 
Task 4. Writing . Number the instructions from a recipe for a fruit salad in the correct order. 

 

a  Add some lemon juice and sugar to the large bowl with the fruit 

b Serve your fruit salad  

c Wash the fruit  

d Mix the fruit, juice and sugar together.  

e Choose the fruit you want to use  

f Put the fruit salad into smaller bowls  

g Put the fruit you have cut into a large bowl, 

h Cut the fruit into small pieces 

I.   

  

Виконані завдання надсилати: Россоха Н.М-   nataross2017@gmail.com  
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