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ССттррууккттуурраа  WWoouulldd  lliikkee  
  

Використання would like у позитивних реченнях 
В англійській мові фраза «Я хотів/хотіла би» перекладається як «would like». Дуже часто 
її можна почути при замовленні їжі, наприклад. Ви можете використовувати її не тільки 
для замовлень їжі, але й просто для того, щоб повідомити про те, що Ви хотіли б купити, 
почитати і т.д. Наприклад: 

 I would like a fresh melon. - Я б хотіла свіжу диню. 

 She would like raspberry. - Вона б хотіла малину. 

 We would like to eat a cake. - Ми б хотіли з'їсти торт. 

 They would like to drink some coffee. - Вони б хотіли випити каву. 
Як видно із прикладів Вам не потрібно додавати ніяких закінчень до слова would. А 
загальна схема побудови цих речень така: Головний об'єкт (хто?що?) – would like – 
якась дія (якщо треба: їсти, пити, робити із часточкою «to» перед нею) – 
другорядний об'єкт (кого?чого?) – інші члени речення. Зверніть увагу на те, що 
would like можна скорочувати: would like = 'd like. Наприклад: I'd like; she'd like; they'd like. 
 

Використання would like у негативних реченнях 
Заперечення зі структурою would like будуються дуже просто. Подивіться на ці 
приклади: 

 I would not like to eat cucumbers. - Я не хотіла б їсти огірки. 

 She would not like cabbage. - Вона не хотіла б капусту. 

 They would not like onions. - Вони не хотіли б лук. 

 He would not like sugary snacks. - Він не хотів би солодкого. 
Як видно із прикладів, для того, щоб зробити ці речення негативними, потрібно просто 
після «would» поставити слово «not». Отже, схема така: Головний об'єкт – would not 
like – дія (якщо треба) – другорядний об'єкт (кого?чого?) - інші члени речення. 
Зверніть увагу на те, що заперечення можна скорочувати: would not = wouldn't. 
 

Використання would like у питаннях 
1) Загальні питання (питання, на які потрібно відповідати «так» або «ні»). 
Давайте розглянемо на прикладах, як задавати питання з would like. 

 Would you like a cake? - Ви хотіли б торт? 

 Would they like a glass of water? - Вони хотіли б склянку води? 

 Would he like lamb? - Він хотів би баранину? 

 Would she like shrimps? - Вона хотіла б креветок? 
Як видно із прикладів, щоб поставити запитання з would like, потрібно would поставити 
перед головним об'єктом. Схема питань із would like така: would – головний об'єкт – 
like – якась дія (якщо треба: їсти, пити, робити із часточкою «to» перед нею) - 
другорядний об'єкт – інші члени речення. 
 
2) Спеціальні питання (питання, на які потрібно дати докладну відповідь). 
Ці питання завжди починаються зі спеціального слова: what, where, when і т.д. 
Наприклад: 

 What would you like to eat? - Що Ви хотіли б поїсти? 

 What would you like to drink? - Що Ви хотіли б попити? 
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Як видно по прикладах, питання будуються за такою схемою: питальне слово - would 
– головний об'єкт – like – якась дія (якщо треба: їсти, пити, робити із часточкою 
«to» перед ним) – другорядний об'єкт – інші члени речення. 
 

Відповіді на питання з would like 
Відповідь «Так». 
Спочатку ставимо «Yes», потім займенник (як правило, з питання), а далі слово 
«would». І все. Наприклад:  

 Would you like a pineapple? - Yes, I would. (Ти хотів би ананас? - Так.) 

 Would she like a cup of tea? - Yes, she would. (Вона хотіла б чашку чая? - Так.) 

 Would they like a melon? - Yes, they would. (Вони хотіли б диню? - Так.) 
 
Відповідь «Ні». 
Спочатку ставимо «No», потім займенник (як правило, з питання), а далі «wouldn’t» 
(would not). Наприклад: 

 Would you like a pineapple? - No, I wouldn't. (Ти хотів би ананас? - Ні.) 

 Would she like a cup of tea? - No, she wouldn't. (Вона хотіла б чашку чая? - Ні.) 

 Would they like a melon? - No, they wouldn't. (Вони хотіли б диню? - Ні.) 
 
На спеціальні питання потрібно відповідати звичайними реченнями. Наприклад: 

 What would you like? - I would like a melon. (Що ти б хотів? - Я б хотів диню). 

 What would he like to drink? - He would like tea. (Що він би хотів? - Він би хотів чай). 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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