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Дієслово «BE» (бути, знаходитись) у теперішньому часу
Оповідальне речення. Якщо Ви хочете комусь про щось повідомити, Ви завжди
використовуєте оповідальні речення. Наприклад, Ви говорите: «Погода сьогодні гарна
(погана, так собі)» або «Це - дуже надійна фотокамера, вона досить гарна й міцна». Це
все приклади оповідальних речень.
Англійське речення без дієслова - це не речення, а набір слів. Якщо Ви хочете говорити
грамотно, то пам’ятайте, що всі англійські речення містять дієслово, навіть якщо в
українській мові його немає. Пам’ятаєте, як Гамлет запитував «Бути чи не бути»? І якщо
Ви задаєте собі питання про те, бути дієслову в англійському реченні або не бути, то
відповідь однозначна - «бути» у кожному окремому реченні.
Давайте розглянемо дієслово «be» (бути), тому що воно вживається частіше за інші
дієслова. Сказати, що дієслово «be» виражає дію складно, воно скоріше виражає стан
об’єкта. Іншими словами, використовуйте його, коли говорите про:
 Свою професію: I am a teacher. – Я – викладач.
 Характеристики предметів або живих об’єктів: The flower is blue. – Квітка –
блакитна.
 Вік: She is 20. – Їй 20 років.
 Час: It is 2 o’clock. – Зараз 2 години.
 Соціальний статус: He is married. – Він – одружений.
Та інші характеристики станів живих та неживих об’єктів.
Дієслово «be» в теперішньому часі рідко перекладається на українську мову.
Українською мовою ми говоримо: «Це – великий олівець», «Вони – гарні хлопці». А
англійці говорять: «Це є великий олівець» або «Вони є гарні хлопці».
Дієслово «be» змінюється в залежності від того, який об'єкт вживається перед
ним. Усього в дієслова «be» у теперішньому часі є 3 форми: одна для особистого
займенника «I» - am, інша для однини – is, а третя для множини – are. У табличці знизу
представлено, як змінюються форми дієслова «бути», в залежності від того, яке слово
стоїть перед ним.
Об'єкт або особовий
займенник
I
We
You
They
Grey cats
Orange bags
Square books

Форма дієслова «be»
у теперішньому часі
am

are

1

Школа англійської Дарії Дзюби

He
She
It
a black cat
a brown bag
a big book
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Is

Зверніть увагу, що хоча займенник I відноситься до однини, форма дієслова «be» у
нього своя. Це може бути пов'язано з тим, що англійці себе дуже цінують і навіть тут
протиставляють слово «Я» іншим займенникам.
Негативні речення. Якщо Ви хочете зазначити, що у предмета чи живого об’єкта немає
певної характеристики чи він не знаходиться у певному стані, використовуйте негативну
форму дієслова «be». Щоб зробити її після потрібної форми дієслова «be» (am/is/are)
поставте часточку «not». І все! Більше нічого робити не потрібно. Наприклад:
 I am not a bad student. – Я – непоганий студент.
 His cat is not black. – Його кіт не чорний.
 I am not her friend. – Я – не її друг.
Питальні речення. А щоб задати питання про стан чи характеристику об’єкта, просто
поставте дієслово «be» перед підметом. І все. Ось так все просто! Наприклад:
 Is it a cat? – Це – кіт?
 Are we students? – Ми – студенти?
 Are they their books? – Це – їх книги?
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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