
Тест з граматики 

Повтори, що таке 

First Conditional (умовне речення 1-го типу) – умовне 

речення, що виражає реальну або дуже ймовірнуситуацію 

в теперішньому або майбутньому часі.  

В умовних реченнях 1-го типу в підрядній частині(там, де 

є if)завжди використовується час Present Simple, а в 

головній частині, в залежності від ситуації, може 

використовуватися Future Simple(майбутній 

час), спонукальний спосіб або ж модальні 

дієслова can, must, may тощо з інфінітивом без частки to. 

Future Simple 

If I like this dress, I will (I’ll) definitely buy it. – Якщо мені 

подобається ця сукня, я її обов'Язково придбаю. 

If Jack decides to move to Florida, we will never see him 

again. – Якщо Джек вирішить переїхати до Флориди, ми 

його більше ніколи не побачимо. 

Спонукальний спосіб 

If you see Jessica tonight, give her this book, please. – Якщо 

ти побачиш Джессіку сьогодні ввечері, дай їй цю книгу, 

будь ласка. 

Модальні дієслова 

If you like this shoes, we can buy them. – Якщо тобі 

подобаються ці туфлі, ми можемо їх купити. 

 

https://grammarway.com/ua/present-simple
https://grammarway.com/ua/future-simple
https://grammarway.com/ua/mood#imperative-mood
https://grammarway.com/ua/can-could
https://grammarway.com/ua/must
https://grammarway.com/ua/may-might
https://grammarway.com/ua/infinitive


 
 

Розглянь таблицю 

If(якщо – це умова)+ Present Simple (після if частина 

речення в теперішньому часі)+Subject(підмет)+Future 

Simple(частина речення в майбутньому часі – will+змістове 

дієслово, наприклад, will talk- поговорять, will go- підуть) 

Примітка. Заперечення в Present Simple(теперішньому часі) 

це допоміжні дієслова з часткою not  перед дієсловом: 

don’t(do not) – для you, we, they, I – We don’t want it. (Ми 

цього не хочемо) 

doesn’t (does not)– he, she, it – She doesn’t have it.(Вона цього 

не має) 

в майбутньому – will not(скорочено won’t) – They won’t go 

there.(Вони не підуть туди) 



Розкрий дужки, вживаючи правильний граматичний 

час(письмово): 

1) If I (go) out tonight, I (go) to the cinema. 

2) If you (get) back late, I (be) angry. 

3) If we (not/see) each other tomorrow, we (see) each other next 

week. 

4) If he (come), I (be) surprised. 

5) If we (wait) here, we (be) late. 

6) If we (go) on holiday this summer, we (go) to Spain. 

7) If the weather (not/improve) , we (not/have) a picnic. 

8) If I (not/go) to bed early, I (be) tired tomorrow. 

9) If we (eat) all this cake, we (feel) sick. 

10) If you (not/want) to go out, I (cook) dinner at home. 

11) I (come) early, if you (want). 

12) They (go) to the party if they (be) invited. 

 


