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Розділ третій: РОЗМОВНА МОВА
Ця частина містить звороти і вислови, що необхідні в певних
ситуаціях, наприклад, коли ми шукаємо роботу, даємо пораду,
домовляємося про зустріч. Більшість зворотів у цій частині
взята з діалогу, але наводяться також нові.

Розділ четвертий: ВПРАВИ
Кожен урок містить близько шести різнотипних вправ, які
дають можливість перевірити рівень опанування мовного
матеріалу. Відповіді до вправ знаходяться в кінці книжки.

Розділ п’ятий: СЛОВНИЧОК
Нові слова і звороти, що з’являються у діалозі, а також у
частинах 2 і 3 кожного уроку, подані в алфавітному порядку
разом з українським перекладом і транскрипцією (пояснення
символів транскрипції – дивись розділ ВИМОВА). У кінці
кожного уроку є тематичні словники відповідно до теми
діалогу. У них вміщена як лексика з діалогу, так і нова лексика.

Кожен урок потрібно поділити на кілька етапів.

1. Слухання діалогу без звіряння з текстом. Це дозволить Тобі
засвоїти англійську вимову й інтонацію, уникнути багатьох
помилок. Слухаючи, пробуй зорієнтуватися, хто говорить 
і де ці особи знаходяться. 

2. Слухання діалогу і одночасне звіряння його з текстом.
Слухаючи аудіозапис, подумки читай діалог. Старайся
зорієнтуватися, про що йдеться в діалозі.

3. Знайомство з українським перекладом і повторне прослухо-
вування діалогу – цього разу з повним розумінням.
Слухаючи аудіозапис, подумки читай діалог. Перевір
значення незрозумілих слів у частині ЛЕКСИКА. 

4. Кількаразове читання діалогу вголос разом із аудіозаписом.
Читай по черзі всі ролі – Павла, Лаури і т. д. Багаторазове
повторення діалогу допоможе Тобі опанувати правильну
вимову і запам’ятати слова і звороти. 

5. Ознайомлення з поясненнями в частині ГРАМАТИКА
і запам’ятовування матеріалу. Пошукай у діалозі приклади,
що ілюструють граматичні відомості, подані в цій частині.

6. Знайомство зі зворотами у частині РОЗМОВНА МОВА.
Пошукай ці звороти в діалозі (пам’ятаючи, що не всі там
з’являються). Усі звороти вивчи напам’ять.

7. Виконання вправ. Зроби вправи письмово і перевір їх за
допомогою відповідей в кінці книжки.
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1. On the pla ne

УРОК                                ГРАМАТИКА                               РОЗМОВНА МОВА ЛЕКСИКА

to be – бути
ha ve got – мати
модальне дієслово can
прикметники і присвійні займенники

представлення
клопоти з розумінням
пропозиції – let’s

країни та національності

2. What do you do? теперішній простий час – pre -
sent sim ple
позначення частотності
дієприкметник теперішнього часу
wo uld li ke

замовлення їжі
години
подяка
прощання

щоденні дії

3. Lo oking for a ro om теперішній час – pre sent con ti nu -
ous
окреслення часу
теперішній простий час – 3 ос.
однини
the re is / the re are
прийменники – a / the
дієслово з інфінітивом

розмови по телефону
прохання – can / co uld

дієслова і прикметники з
залежними прийменни-
ками

4. Are you in te re sted in
the ro om?

порівняння теперішніх часів –
pre sent sim ple & con ti nu ous
присвійні форми – Sa xon Ge ni t -
ive, …of…, who se
складені дієслова – phra sal verbs
I’m he re to see the ro om
sho uld

дозвіл – you can / is it OK if...?
рекомендації – sho uld, don’t
співчуття
гостинність

меблі та побутова
техніка

5. The tu be’s mo re 
in te re sting

ступені порівняння прикметників
порівняння
займенник ‘one’

опис вигляду (1)
вік
прохання – рівень формальності
прошу

сім’я

6. Shop ping for fo od модальні дієслова – загальна
інформація
злічувані та незлічувані іменники
кількість – so me, any, no, …
a pie ce of

покупки
вибачення – sor ry / excu se me

їжа
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7. In ter net café минулий простий час – past sim ple
позначення часу – минулий
простий час
розповідь про плани – теперіш-
ній тривалий час
позначення часу – розповідь про
плани
безособова форма – you

написання електронних листів 
та листівок
призначення зустрічі

комп’ютери та телефони

8. Gre at to see you aga in минулий простий час – питання
і заперечення
більше нерегулярних дієслів вира-
ження майбутнього – go ing to
прислівники способу

пропозиції – what abo ut,...
привітання

вислови з дієсловом ge t

9. I ha ted this film! підрядне означальне речення
опускання відносного займенника
прийменники у підрядних озна-
чальних реченнях
when whe re why
інфінітив і дієприкметник тепе-
рішнього часу

уподобання
причина та наслідок
представлення когось
несподівана зустріч
подяки

кіно, фільм,
телебачення

10. Lo oking for a job пасивний стан
модальні дієслова – must, ne ed,
will, ought to
had bet ter

поради
вміння
можливість і певність

характер та особистість

11. Job in te rview теперішній доконаний час –
використання
sin ce, for
be in / be to
теперішній тривалий час з при-
слівником ‘al ways’

автобіографія – CV
форми адреси
пропозиція – why not?

праця

УРОК                                ГРАМАТИКА                               РОЗМОВНА МОВА ЛЕКСИКА

12. Ha ven’t you fi ni shed
yet?

теперішній доконаний час –
інше значення
більше неправильних дієслів
обставини часу – just, yet, al re ady
bor row / lend

рекомендації
правдоподібність
можливість
спонтанні пропозиції – will

te ach – le arn – stu dy
he ar – li sten
watch – lo ok at – see
co me – go
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te ach – le arn – stu dy
he ar – li sten
watch – lo ok at – see
co me – go
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УРОК                                ГРАМАТИКА                               РОЗМОВНА МОВА ЛЕКСИКА
13. In a re stau rant теперішній доконаний 

та минулий простий час – порівняння
більше неправильних дієслів

в ресторані
рекомендації (1)
the re you are!

ресторан, рецепти, смак

14. Te ati me майбутній простий час – fu tu re
sim ple
різні способи вираження май-
бутнього – will, go ing to, pre sent 
con ti nu ous;
too / eno ugh

поведінка за столом
висловлення думки
запрошення

пори року, погода, проб-
леми навколишнього
середовища

15. At a fo ot ball match допустові речення: al tho ugh,
even tho ugh, but
речення умови – if / whe ne ver
модальне дієслово з дієсловом, що
виражає тривалу дію (sho uld be 
win ning)

висновки – can’t / must
вигуки
опіка
I know what you me an

спорт

16. At the den tist’s непряма мова
дієслова в непрямій мові (say, tell;
in sist that / of fer to)
can’t wa it

у стоматолога
у лікаря
подяки
ouch! та інші вигуки

pa in / ache / hurt
частини тіла

17. At a tra vel agen cy обставинні речення часу (when, as
so on as, until, after…)
прийменники з окресленнями часу
wo uld (wo uld pre fer, wo uld ad vi se)

в туристичній агенції
перевага – wo uld pre fer / wo uld 
ra ther

префікси з заперечним
значенням

18. At a ra il way sta tion умовні речення І типу
теперішній простий час для
вираження майбутнього
let

подорож потягом
ha ve a … – звороти, що
використовуються при прощанні

транспорт

19. Thief on the tra in минулий тривалий час – past 
con ti nu ous
must ha ve do ne / can’t ha ve do ne

опис вигляду
we ar / dress / put on
прохання пояснити

поліція та злочин

20. Edin burgh fe sti val дієслова, що не виступають у
тривалому часі
питання в непрямій мові
so do I / ne ither do I

висловлення почуттів – захвату,
розчарування, подиву
рекомендації (2) 

театр і музика
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УРОК                                ГРАМАТИКА                               РОЗМОВНА МОВА ЛЕКСИКА
21. In a Scot tish pub wo uld, used to, be used to

пасивний стан (2) 
в барі
згода та незгода
одиниці вимірювання

британська й американ-
ська англійська мова

22. Shop ping короткі питання – qu estion tags
so / such
прийменники місця

питання про місцезнаходження /
поради
в магазині

взуття, одяг, su it / fi t

23. I’ve be en wor king in
the gar den all 
week end

теперішній доконаний час – pre -
sent per fect con ti nu ous
речення мети – to, for, so that, in
or der to

пропозиції допомоги
часті питання

навколо дому

24. How long ha ve you 
be en stu dy ing French?

теперішній доконаний і простий
час – порівняння
залежні запитання

прохання про інформацію
примус, дозвіл, заборона
I ha ven’t got a clue, etc

навчання, освіта,
екзамени

25. At the post of fi ce умовні речення ІІ типу
питання в заперечній формі

поради (2) 
на пошті

дієслова та іменники,
що вживаються в
однаковій формі

26. A pro blem with
a watch

давноминулий час – past per fect
давноминулий час у непрямій
мові
be abo ut to
it’s ti me

в магазині: претензії / скарги
wo uld you mind?

звороти зі словом ‘ti me’
годинник

27. Art gal le ry минулий (sim ple past) i давноми-
нулий час (past per fect)
wish / if on ly

висловлення жалю
sort of та інші неозначені окреслення
прощання та переказування вітань

художнє мистецтво,
кольори, форми

28. Whe re’s the cat? умовні речення ІІІ типу
модальне дієслово + дієприкметник
минулого часу – mi ght ha ve hid -
den 

hur ry up
don’t pa nic
побажання щастя
зміна теми розмови

ідіоми

angielski dla zaawansowanych_NEW_angielski dla zaawansowanych.qxd  01.04.2016  12:01  Page 12



1312

УРОК                                ГРАМАТИКА                               РОЗМОВНА МОВА ЛЕКСИКА
21. In a Scot tish pub wo uld, used to, be used to

пасивний стан (2) 
в барі
згода та незгода
одиниці вимірювання

британська й американ-
ська англійська мова

22. Shop ping короткі питання – qu estion tags
so / such
прийменники місця

питання про місцезнаходження /
поради
в магазині

взуття, одяг, su it / fi t

23. I’ve be en wor king in
the gar den all 
week end

теперішній доконаний час – pre -
sent per fect con ti nu ous
речення мети – to, for, so that, in
or der to

пропозиції допомоги
часті питання

навколо дому

24. How long ha ve you 
be en stu dy ing French?

теперішній доконаний і простий
час – порівняння
залежні запитання

прохання про інформацію
примус, дозвіл, заборона
I ha ven’t got a clue, etc

навчання, освіта,
екзамени

25. At the post of fi ce умовні речення ІІ типу
питання в заперечній формі

поради (2) 
на пошті

дієслова та іменники,
що вживаються в
однаковій формі

26. A pro blem with
a watch

давноминулий час – past per fect
давноминулий час у непрямій
мові
be abo ut to
it’s ti me

в магазині: претензії / скарги
wo uld you mind?

звороти зі словом ‘ti me’
годинник

27. Art gal le ry минулий (sim ple past) i давноми-
нулий час (past per fect)
wish / if on ly

висловлення жалю
sort of та інші неозначені окреслення
прощання та переказування вітань

художнє мистецтво,
кольори, форми

28. Whe re’s the cat? умовні речення ІІІ типу
модальне дієслово + дієприкметник
минулого часу – mi ght ha ve hid -
den 

hur ry up
don’t pa nic
побажання щастя
зміна теми розмови

ідіоми

angielski dla zaawansowanych_NEW_angielski dla zaawansowanych.qxd  01.04.2016  12:01  Page 12



1514

Англійська вимова

У цьому самовчителі вимова слів подана у фонетичній транс-
крипції, передусім у розділі словника кожного уроку. Озна-
йомившись з фонетичними символами, можна без особливих
труднощів вивчити, як вимовляється кожне слово.

ГОЛОСНІ

фонетичний англійські                              приблизна вимова
символ         приклади                               

[i:]             eat le ave key                        довгий і
[I]               in sit big                            короткий звук, середній 
                                                                     між и та і
[e]              egg set many                     короткий закритий e
[{]             ani mal map lamp              короткий відкритий e
[V]              up love cut                        короткий закритий a
[A:]             art March far                     довгий a, як у слові «спрaгa»
[Q]              on top wrong                    короткий звук o
[O:]             order water mo re              довгий звук o
[U]              put go od ful l                     короткий у
[u:]            rude gro up blu e                довгий у
[3:]             earth le arn fur                   довгий гортанний голосний,

схожий на е
[@]              apart wo man cor ner          короткий закритий звук е

(звучить, як короткий голос-
ний е у слові «може», особ-
ливо, коли, вимовляючи
швидко, його майже не чути) 

ДИФТОНГИ

фонетичний англійські                              приблизна вимова
символ         приклади                               

[ eI]             age fake say                      [eі]
[a I]             eye nice buy                      [aі]
[O I]             oyster vo ice boy                [оі]
[@U]            open mo at go                   [оу]
[aU]            out po wer ho w                 [aу]
[I@]             ear ne arby de ar                 [іе]
[e@]             air fa irly we ar                    [e] + [ə]
[U@]            cru el pu re to ur                  [уе]

ПРИГОЛОСНІ

фонетичний англійські                              приблизна вимова
символ         приклади                               

[p]              po or ope ra top                  п
[b]              big lobster mob                 б
[t]               te am mo tor sit                   т
[d]              dark ba dly fo od                 д
[k]              car baker rock                    к
[g]              gro up ago mug                 ґ
[f]               fo ot of fer lo af                    ф
[v]              ve al cover mo ve                в
[T]              thief au thor pa th                с (глухий звук, при вимові

якого кінчик язика знахо-
диться між передніми зубами)

[D]              the re fa ther with                 з (дзвінкий звук, при вимові
якого кінчик язика знахо-
диться між передніми зубами) 

[s]               so fus sy loss                      с
[z]              zoo easy no ise                   з
[S]               shop cu shion dish                ш
[Z]               gi go lo ple asu re be ige        ж
[tS]              chap but cher patch           ч
[dZ]             jam py ja ma jud ge              дж
[m ]             man le mon sum                м
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[n ]              no man ner sun                  н
[N ]              sing finger stink                 носовий звук наближений 
                                                                     до нґ
[h]              he at ho use perhaps            г
[l]               lamb yel low pull                л
[r ]               raw red fore ign                 р
[j]               yes young lavyer                й
[w ]              win twe lve always             у нескладотворче, як у сло-
                                                                     вах любов, кров

ІНШІ СИМВОЛИ

символ         приклад                                  пояснення

'                     Co uld I get a re ce ipt,         Верхній наголос позначає 
                     ple ase?                               основний наголос, що вка-
                     [k@d_aI 'get_@ rI'si:            зує на наголошений склад –
                     t 'pli: z]                              тобто той, який вимовляєть-

ся виразніше і голосніше від
решти. 

Lessons
&

glossaries
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19Урок 118 Урок 1

Lesson one: On the pla ne Урок перший: В літаку

Pa weł     Привіт! 
Bob         Привіт! 
Pa weł      Гарний краєвид. 
Bob         Sor ry, I don’t un der stand. 
Pa weł      Oh, you’re not Po lish. Sor ry. It’s a be au ti ful view. 
Bob         Yes, it is. 
Pa weł      Are you Ame ri can? 
Bob         Yes, I’m from New York. I’ve got fa mi ly in Po land

but I can’t spe ak Po lish. I can un der stand a lit tle
if pe ople spe ak slow ly. My na me’s Bob. 

Pa weł      Hi, ni ce to me et you. I’m Pa weł. 
Bob         Go od to me et you, Pa weł. Whe re are you from? 
Pa weł      I’m from War saw. I’ve got a friend in New York.

She’s a stu dent. 
Bob         Is she at New York Uni ver si ty? 
Pa weł      I think so. No, she isn’t, she’s at Co lum bia. 
Bob         Can she un der stand New Yor kers? They spe ak

ve ry qu ic kly! 
Pa weł      She says she can now. Lo ok, the ‘fa sten se at belt’

sign is on. I think we’re ne ar ly in Lon don. 
Bob         Oops! I’ve got a pro blem with the se at belt. Can

you see the ste war dess any whe re? 
Pa weł      Yes. Excu se me! My friend can’t fa sten his se at -

belt. 
              
Bob         Hi, Pa weł. What’s wrong? You lo ok wor ried. 

Pa weł      My lug ga ge isn’t he re. This al ways hap pens to
me at bag ga ge cla im. 

Bob         Oh no! What do es it lo ok li ke? 
Pa weł      It’s a dark blue back pack. It’s got a Po lish flag on

it. 

Павел  Привіт! 
Боб      Привіт! 
Павел  Гарний краєвид. 
Боб      Перепрошую, не розумію. 
Павел   Ага. Ти не поляк. Перепрошую. Гарний краєвид. 
Боб      Tак. 
Павел  Aмериканець? 
Боб      Taк, з Нью-Йорка. Маю родичів у Польщі, але не

розмовляю польською. Tрохи розумію, якщо
люди говорять повільно. Мене звати Боб. 

Павел   Привіт, приємно познайомитися. Я Павел. 
Боб      Приємно з тобою познайомитися, Павел. Звідки ти? 
Павел   З Варшави. Маю знайому в Нью-Йорку. Вона

студентка. 
Боб      Вона в Нью-йоркському університеті? 
Павел   Так мені здається. Ні, в університеті Колумбія. 
Боб      Розуміє нью-йоркців? Вони говорять дуже

швидко. 
Павел   Каже, що зараз розуміє. Подивись, увімкнувся знак

«пристебнути паски». Гадаю, ми уже майже в Лондоні. 
Боб      Ой. У мене проблеми з паском. Ти бачиш десь

стюардесу? 
Павел  Taк. Перепрошую! Mій знайомий не може при-

стебнути паска. 
            
Боб      Привіт, Павел. Що трапилося? Ти виглядаєш

занепокоєним. 
Павел   Немає мого багажу. Зі мною завжди таке

трапляється під час отримання багажу. 
Боб      О ні! Як він виглядає? 
Павел   Темно-синій рюкзак. До нього прикріплений

польський прапор. 
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Lesson one: On the pla ne Урок перший: В літаку
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ГРАМАТИКА

Bob         That’s why it’s so pre cio us to you. 
Pa weł      Well, not qu ite. I’ve got eve ry thing in it. Ha ve

you got your lug ga ge? The re are on ly two big
ca ses left on the ca ro usel. 

Bob         And they’re mi ne! Let’s go to the air li ne to re -
port it. 

Pa weł      No, let’s wa it a mi nu te. 
Bob         OK. Hey, is that yours? 
Pa weł      Yes it is! What a re lief. Let’s go for a cof fee to ce -

le bra te. 
Bob         That’s a gre at idea. 

Боб      Це тому він такий цінний для тебе? 
Павел   Ну, не зовсім так. У ньому всі мої речі. Ти маєш

свій багаж? На багажному конвеєрі залишилися
лише дві великі валізи. 

Боб      Це мої! Ходімо, повідомимо про це перевізника. 

Павел   Ні, зачекаймо хвилинку. 
Боб      Агов, це твій? 
Павел   Так, мій. Яке полегшення. Ходімо на каву, щоб це

відсвяткувати. 
Боб      Чудова ідея. 

TO BE – БУТИ

She’s a stu dent.                                Вона студентка.
We’re ne ar ly in Lon don.                  Ми вже майже в Лондоні. 
Whe re are you from?                       Звідки ти? 
Is that yours?                                     Це твоє? 
You’re not Po lish.                             Ти не поляк. 
My lug ga ge isn’t he re.                    Немає мого багажу. 

Дієслово to be часто виступає у стягненій формі, особливо в
усному мовленні. 

I am (I’m)                                       we are (we’re) 
you are (you’re)                             you are (you’re) 
he / she / it is (he’s / she’s / it’s)    they are (they’re) 

Питальну форму утворюємо за допомогою інверсії. 

am I?                                             are we? 
are you?                                        are you? 
is he / she / it?                               are they? 
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МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО – CAN

Модальне дієслово can означає можу, вмію. 

I can un der stand a lit tle.                 Я можу дещо зрозуміти. 

I can do it.                                         Я вмію це робити. 

Питальну форму утворюємо за допомогою інверсії,
заперечну – за допомогою додавання not / n’t до дієслова. 

Can she un der stand New Yor kers? Вона розуміє нью-йоркців? 

Can you swim?                                  Вмієш плавати? 

My friend can’t fa sten the se at    Мій знайомий не може за-
belt.                                                стебнути паска. 

I can not spe ak French.                    Я не вмію розмовляти фран-
цузькою. 

Модальне дієслово can часто поєднується з дієсловами see –
бачити, he ar – чути, un der stand – розуміти. 

Can you see the ste war dess?         Ти бачиш стюардесу? 

Can you he ar me?                             Ти чуєш мене? 

I can’t un der stand.                      Я не можу зрозуміти. 

ПРИКМЕТНИКИ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

                               my – mi ne       our – ours

                            y our – yours       y our – yours 

        his, her, its – his, hers, it s       the ir – the irs

Присвійні прикметники вживаються перед іменником. 

My lug ga ge isn’t he re.                     Немає мого багажу. 

Ha ve you got your lug ga ge?         Ти маєш свій багаж? 

23Урок 1

Заперечну форму утворюємо шляхом вживання not безпо-
середньо після дієслова. 

I am not (I’m not)                          we are not (we aren’t / we’re
not) 

you are not (you aren’t / you’re    you are not (you aren’t / you’re 
not)                                               not) 

he / she / it is not (he isn’t / he’s   they are not (they aren’t /
not)                                               they’re not) 

HA VE GOT – МАТИ

I’ve got fa mi ly in Po land.                Я маю родичів у Польщі. 

We’ve got friends in New York.     Ми маємо знайомих у Нью-
Йорку. 

Ha ve you got your lug ga ge?         Маєш свій багаж? 

Has she got fa mi ly he re?                Вона має тут родину? 

I ha ven’t got ti me.                           Я не маю часу. 

They ha ven’t got lug ga ge.             Вони не мають багажу. 

Дієслово ha v  e got також часто виступає у стягненій формі. 

I ha ve got (I’ve got)                       we ha ve got (we’ve got) 

you ha ve got (you’ve got)             you ha ve got (you’ve got) 

he/ she/ it has got (he’s / she’s /    they ha ve got (they’ve got) 
it’s got) 

Питальну форму утворюємо за допомогою інверсії;
заперечну – за допомогою not, що вживається безпосередньо
після дієслова. 

ha ve I got…?                                 I ha ve not got (ha ven’t got) 

ha ve you got…?                            you ha ve not got (ha ven’t got) 

has he got …? etc.                        he / she / it has not got (hasn’t
got), etc. 
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Can you re pe at, ple ase?                Ти можеш повторити? 

Co uld you say it aga in, ple ase?     Ти міг би це повторити? 

I don’t un der stand.                       Я не розумію. 

I don’t un der stand En glish ve ry     Я не дуже добре розумію
well.                                               англійську. 

I can’t spe ak Po lish / En glish.        Я не розмовляю польською /
англійською. 

ПРOПОЗИЦІЇ – LET’S

Let’s go to the air li ne to re port it. Ходімо повідомимо про це
перевізника. 

Let’s wa it a mi nu te.                       Зачекаймо хвилину. 

Let’s go for a cof fee.                     Ходімо на каву. 

Дайте відповіді на запитання. 

1. What’s your na me? ___________________________________

2. What’s your sur na me?_________________________________

3. Whe re are you from?__________________________________

4. Can you spe ak a fo re ign lan gu age?  ______________________

Вставте дієслова to be або ha ve got у відповідній формі. 

1. To by __________ (not) a car but he ___________ a mo tor bi ke. 

2. The cof fee _____________ (not) ve ry go od he re.

3. We _____________ a pro blem he re. We can’t he ar any thing. 

4. I _____________ (not) wor ried. I _____________ an gry! 
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Присвійні займенники можуть виступати самостійно. 

They’re mi ne!                                    Це моє! 
Is that yours?                                    Той твій (ваш)? 
It’s hers.                                             Це належить їй. 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ

My na me’s Bob.                            Мене звати Боб. 
I’m Pa weł.                                      Я – Павел. 
I’d li ke to in tro du ce my self.           Я хочу відрекомендувати себе.
My na me is …                                Мене звати …
I li ve in New York.                          Я живу в Нью-Йорку. 
I’m from War saw.                          Я з Варшави. 
I’m Po lish / Ame ri can / Ita lian.       Я – поляк / американець /

італієць. 
It’s ni ce / go od to me et you.         Мені приємно з тобою позна-

йомитися. 
Ple ased to me et you, Mr. / Mrs.     Мені приємно познайомитися
Smith.                                            з вами, пане / пані Сміт.
How do you do, Mr. / Mrs. Smith?Як Ваші справи пане / пані Сміт. 
What’s your na me?                       Як тебе звати? 
What’s your first na me?                Яке твоє ім’я? 
What’s your sur na me?                  Яке твоє прізвище? 
Can you spell your sur na me,         Скажіть, будь ласка, своє прі-
ple ase?                                          звище по буквах. 
Whe re are you from?                    Звідки ти? 
Are you Bri tish / Ger man?             Ти британець / німець? 

ТРУДНОЩІ З РОЗУМІННЯМ

(I beg your) Par don?                      Прошу? Повторіть, я не почув. 
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РОЗМОВНА МОВА

ВПРАВИ

1

2
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