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ММииннууллиийй  ппррооссттиийй  ччаасс::  WWAASS//WWEERREE  
  

Позитивні речення в в Past Simple: дієслово «бути» 
Коли Ви хочете розповісти про те, ким або де Ви або хтось був у минулому, 
використовуйте дієслово was/were. Це одна з улюблених тем студентів, оскільки 
зрозуміти та запам’ятати її дуже легко. Одним з неправильних дієслів є дієслово «be». У 
нього є форма однини (was) та множини (were). Тобто, після I/he/she/it і однини 
використовуйте was, а після we/you/they і множини використовуйте were. Наприклад: 

 I was born in 1978. - Я народився в 1978. 

 She was his very good friend. - Вона була його дуже гарним другом. 

 We were here last year. - Ми були тут торік. 

 My friends were at work yesterday. - Мої друзі вчора були на роботі. 
 

Негативні речення в Past Simple з was/were 
Давайте знову на прикладах розглянемо як робити заперечення з дієсловом was/were: 

 He was not born in England. - Він не був народжений в Англії. 

 She was not like her mother. - Вона не була схожа на свою матір. 

 They were not upset by her answer. - Вони не були розстроєні її відповіддю. 

 We were not at work yesterday. - Ми не були на роботі вчора. 
Як видно із цих прикладів, при запереченні ми після слова was/were просто ставимо 
часточку «not». Ось і все, а інші частини речення залишаються на своїх місцях. 
Схематично це виглядає так: хто/що – was/were - not – інші члени речення. 
Пам’ятайте, що фрази “was not” і “were not”можна скорочувати: was not = wasn't; were not 
= weren't. 
 

Питання в Past Simple з was/were 
Питання з was/were формуються дуже просто. Давайте подивимось на приклади: 

 Was he here at 10? - Він був тут о десятій? 

 Were they at work yesterday? - Вони були вчора на роботі? 

 Was she your good friend? - Вона була твоєю гарною подругою? 

 Were students in the class? - Студенти були в класі? 
По цих прикладах видно, що у питаннях ми просто ставимо was/were перед хто?що? 
нашого речення (перед головною діючою особою речення). Схематично це виглядає 
так: was/were – головний об'єкт (хто?що?) - інші члени речення. 
 

Відповіді на питання в Past Simple з was/were 
Відповідь «Так». 
Спочатку ставимо «Yes», потім займенник (як правило, з питання), а далі слово 
«was/were». І все. Наприклад:  

 Were you at the doctor? - Yes, I was. (Ти була в лікаря? - Так.) 

 Was she here yesterday? - Yes, she was. (Вона була тут учора? - Так.) 

 Were we in this room? - Yes, we were. (Ми були в цій кімнаті? - Так.) 

 Was your birthday yesterday? - Yes, it was. (Учора був твій день народження? - 
Так.) 

 
 
 
 
Відповідь «Ні». 
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Спочатку ставимо «No», потім займенник (як правило, з питання), а далі 
«wasn’t/weren’t» (was not/ were not). Наприклад: 

 Were you at the doctor? - No, I wasn't. (Ти була в лікаря? - Ні.) 

 Was she here yesterday? - No, she wasn't. (Вона була тут учора? - Ні.) 

 Were we in this room? - No, we weren't. (Ми були в цій кімнаті? - Ні.) 

 Was your birthday yesterday? - No, it wasn't. (Учора був твій день народження? - 
Ні.) 

 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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