
 

Розглянь правила та виконай завдання письмово. 

Past Simpe(Минулий неозначений час) 

Past Simple використовується, якщо дія відбулася в 

минулому, але точно ми не знаємо коли. Слова, з якими 

вживається Past Simple: 

• yesterday – вчора 
• just now – тільки-но 
• the other day – на днях 
• last week – минулого тижня 
• last month – минулого місяця 
• last year – минулого року, в минулому році 
• an hour ago – годину тому назад 
• three hours ago – три години назад 
• two weeks ago – два тижня назад 
• in 1992 – в 1992 році 
• at 6 o'clock – в 6 годин 

 

Розрізняють правильні і неправильні дієслова. 

Правильні дієслова – додаємо до першої форми дієслова 

 –ed 

Наприклад:play(грати) – played(грав, грали); fly(літати)- 

flied(летів, летіли)(y замінюється на і) 

Якщо вживається неправильне дієслово, тоді 

використовується його друга форма з таблиці неправильних 

дієслів(шукаємо в першій колонці і дивимося на що слово 

змінюється у другій): 

Andrew wrote a lot of books. – Андрій написав багато книг. 

write- неправильне дієслово, змінюється на wrote. 
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Якщо потрібне дієслово відсутнє в таблиці, це означає, 

що воно правильне і минулий час утворюється за 

допомогою закінчення –ed: 

She worked abroad. – Вона працювала за кордоном. 

 

Питання утворюється з допоміжним словом Did і 

початкової форми дієслова(без –ed): 

Did she work abroad? – Вона працювала за кордоном? 

 

Заперечення утворюється за допомогою didn’t  або  did 

not(не) перед дієсловом: 

She did not(або didn’t) work abroad. – Вона не працювала за 

кордоном. 

 
 

Дієслово be(бути) в минулому часі має дві форми – was(для 

однини – був, була, було) i were(для множини – були). 

Приклад: I was there. – Я(однина) був там.  

They were there. – Вони(множина) були там. 

was not( wasn’t) –не був, не була, не було 

were not( weren’t) –не були 

 

Завдання 1. Поставити дієслово з дужок у минулий час. 

1.Yesterday she (to try) to find her key. (вчора вона 

намагалася знайти ключі) В таблиці неправильних дієслів 

дієслова try немає, значить воно правильне. До дієслова з 

дужок (to try-намагатися) додаємо –ed, щоб утворити 

минулий час              tried. Замінюємо  слово в 

реченні:Yesterday she tried to find her key. 

Завдання 2. Обери правильну відповідь. 



 



 
 


