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Polecenie (Команда ) 

First Conditional- positive statements/ Утворення речень у першому умовному періоді – 

будова речення 

The first conditional has the present simple after 'if', then the future simple in the other clause: 

• if + present simple, ... will + infinitive 

It's used to talk about things which might happen in the future. Of course, we can't know what 

will happen in the future, but this describes possible things, which could easily come true.  

Перше умовне слово має простий теперішній час після 'if', а потім простий майбутній в 

іншому реченні: 

 

    якщо + теперішній простий, ... буде + інфінітив 

 

Він використовується для розмови про речі, які можуть статися в майбутньому. 

Звичайно, ми не можемо знати, що буде в майбутньому, але це описує можливі речі, які 

можуть легко здійснитися. 

 

There are three formulas you can use to form a negative first conditional sentence in English:  

• If + subject + (doesn’t/don’t) simple present, subject + (won’t) base verb. 

• If + subject + (doesn’t/don’t) simple present, subject + simple future (will + base 

verb). 

• If + subject + simple present, subject + (won’t) base verb. 

Instead of using doesn’t or don’t in your “if” clause, you can also use a negative form of the 

verb “to be,” such as isn’t or aren’t. Here are some examples of sentences in the negative first 

conditional form: 

• If it isn’t warm, we won’t go outside.  

Є три формули, які можна використати, щоб сформувати заперечне перше умовне 

речення в англійській мові: 

about:blank
about:blank


• Якщо + підмет + (не/не) просто присутній, підмет + (не) основне дієслово. 

• Якщо + підмет + (не/не) простий теперішній, підмет + простий майбутній 

(буде + основне дієслово). 

• Якщо + підмет + простий теперішній, підмет + (не буде) основне дієслово. 

Замість використання doesn’t або don’t у реченні «if», ви також можете 

використовувати негативну форму дієслова «to be», наприклад, isn’t або aren’t. 

Ось кілька прикладів речень у заперечній першій умовній формі: 

• Якщо не тепло, ми не вийдемо на вулицю. 

 

Complete the sentences using the verbs in brackets in the correct form. Use First 

Conditional/Доповніть речення правильною формою дієслова в дужках 

 

1. If she ……………. (be) late again, the teacher ………….. (be) angry at her. 

2. If you ………… (not do) your housework, you ………. (not go) out in the eveneing. 

3. If the weather ……….. (be) bad tomorrow, we ………. (stay) at home. 

4. ………. she ………. (change) jobs if she ………… (not like) her boss? 

5. If you ………… (not hurry) up, we ………. (miss) our train to Warsaw. 

6. …. our planet …… (be) in danger in the future if we ……….. (not do) anything now? 

7. ………. you ….. (help) me if I ………. (ask) you nicely? 

8. If it …………. (rain) in the afternoon, we ………. (go) to the cinema. 

9. We …….. (crash) if you ……….. (not slow) down immediately. 

10. If you ………. (do) it right now, I …….. never ……….. (speak) to you again. 

 


