
ЗУСТРІЧ 20.1 Транспорт
⇠ Подорож 20

In this meeting, you will learn:

 multidirectional verbs of motion in the present tense (ходити, їздити)
 adverbs of frequency (щодня, часто, іноді, ніколи)

 vocabulary (transport and verbs ходити, їздити)

 to discuss modes of transportation
 to ask questions about everyday travel

a  Are the following sentences true about you and your family?
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Так Ні

1. Я їжджу в університет на метро.

2. Мої друзі їздять на роботу на машині.

3. Сестра моєї подруги їздить в школу на автобусі.

4. Я ходжу в спортзал пішки.

5. Моя одногрупниця ходить в магазин пішки.

6. Ми (я і мої друзі) їздимо в аеропорт на таксі.

b  Share your results, following the pattern.

Pattern:  Я їжджу в університет на метро. Але мої батьки не їздять на роботу на машині.

c  Work with your partner. Look through the sentences in Вправа 1(а) and supply the missing endings of
the verbs in the table.



Grammar in Focus:
Multidirectional Verbs “ходити” and “їздити” in the Present
Tense

Personal Pronouns Verb Personal Pronouns Verb

я ходж_
їждж_

ми ходимо
їзд___

ти ходиш
їздиш

ви ходите
їздите

він / вона / воно ход___
їзд___

вони ходять
їзд___

a  Maryna is talking about her family’s travel experiences. Read the text and circle/note the correct verb
forms.

громадський транспорт = public transport
затор = tra�c jam

Я навчаюся у Львівському політехнічному університеті. Я живу далеко від університету і щодня,
окрім суботи і неділі, їжджу/їздить на заняття на метро. Це дуже швидкий і дешевий 

.громадський транспорт



Мої батьки живуть у Харкові. У них є машина і вони часто їздять/їздить на машині. А взимку, коли
на дорогах великі , вони іноді їздимо/їздять на метро, або на таксі.

Мій молодший брат навчається у школі. Ми живемо недалеко від школи, і він щодня ходжу/
ходить в школу пішки.

затори

b  Listen to the text and check your answers in Вправа 2(a). [S20.1]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

c  Work with your partner. Discuss the following questions about Maryna and her family’s travel
experiences.

1. Марина їздить в університет на метро:
  Щодня
  Часто
  Іноді
  Ніколи

2. Батьки Марини їздять на роботу на таксі:
  Щодня
  Часто
  Іноді
  Ніколи

3. Брат Марини ходить пішки до школи
  Щодня
  Часто
  Іноді
  Ніколи



a  Look at the Transport Survey. For now, focus only on the questions in the survey. Write the questions
out completely, following the pattern.

Pattern: 
—Як часто ти _______ (їздити) на машині?
—Як часто ти їздиш (їздити) на машині?

Transport Survey



1. Як часто ти _______ (їздити) на машині?

 Щодня
 Часто
 Іноді
 Ніколи

2. Як часто твої друзі _______ (ходити)
пішки?

 Щодня
 Часто
 Інодi
 Ніколи

3. Як часто твої друзі _______ (їздити) на
метро?

 Щодня
 Часто
 Іноді
 Ніколи

4. Як часто твоя подруга  _______ (їздити)
на автобусі?

 Щодня
 Часто
 Іноді
 Ніколи

5. Як часто ти _______________ (ходити)
пішки?

 Щодня
 Часто
 Іноді
 Ніколи

6. Як часто твій друг __________ (їздити) на
таксі?

 Щодня
 Часто
 Іноді
 Ніколи

b  Work with your partner. Interview each other, using the survey in (a).

c  Work collaboratively. Share what you know about your partners, following the pattern.

Pattern:  
Остап щодня їздить на таксі. Батьки Остапа іноді їздять на автобусі.

d  Work collaboratively in the same groups. Prepare a general report about the transport preferences of
your classmates. Share your results.



ЗУСТРІЧ 20.3 Транспорт
⇠ Подорож 20

In this meeting, you will learn:

 nouns in the locative and instrumental cases (modes of transportation)
 multidirectional verbs of motion in the present tense (ходити, їздити)
 unidirectional verbs of motion in the present tense (іти, їхати)

 vocabulary (transport)

 to discuss modes of transportation
 how to use the construction я іду/їду (Зараз я іду/їду в університет. “Now I am going to the

university.”)

Work with you partner. Arrange the following ways of travelling from the slowest to the fastest.

Pattern:
 Найповільніший вид транспорту – …
 Потім …
 Після того …
 І найшвидший вид транспорту …
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велосипед корабель

літак трамвай



машина метро

поїзд автобус

a  How do these people travel in your country? Make as many sentences as possible.

Pattern:  Кінозірки їздять на машині. / Кінозірки їздять машиною.

Кінозірки ходять пішки.



Музиканти
Бізнесмени
Пенсіонери
Школярі
Студенти
Поліцейські

літають на літаку, або літаком.
плавають на кораблі, або кораблем.

їздять
на велосипеді,
на машині,
на поїзді,
на автобусі,
на трамваї,

або
велосипедом.
машиною.
поїздом.
автобусом.
трамваєм.

на метро.
на таксі.

b  Work with your partner. Look through the sentences in Вправа 2(а) and supply the missing endings of
the nouns in the table.

Grammar in Focus:
Nouns in Locative and Instrumental

Form Nominative Locative Instrumental

Feminine nouns, ending in –a: машина на машині машин__

Masculine nouns, ending in a hard consonant: автобус
велосипед
поїзд

на автобусі
на велосипеді
на поїзді

автобус__
велосипед__
поїзд__

Masculine nouns, ending in -к: літак на літаку літак__

Masculine nouns, ending in a soft consonant: корабель на кораблі корабл__

Masculine nouns, ending in -й: трамвай на трамваї трамва__

Neuter nouns of foreign origin in -o and -i: метро
таксі

на метро
на таксі

(not used)*
(not used)*

* Neuter nouns of foreign origin often do not decline.



a  How do the following people travel? Change the sentences, following the pattern.

літати = to travel by plane
плавати = to travel by ship, boat, etc.
відпустка = vacation

Pattern:  Олег їздить на машині. ⟶ Олег їздить машиною.

1. Олександр їздить на роботу на автобусі.
2. Петро та Меланія їздять в аеропорт на таксі.
3. Ми їздимо в університет на метро.
4. Я їжджу до бабусі на поїзді.
5. А ви їздите в університет на трамваї?
6. Степан їздить у спортзал на велосипеді.
7. Микита  у  у Туреччину на літаку.

8. Наша сім’я  з Ванкуверу до Вікторії на кораблі.

літає відпустку

плаває

b  А яким видом транспорту ви їздите в університет? В спортзал? В магазин? В кіно?

a  Listen to the cellphone conversations and circle/note the correct form. [S20.2-1/2/3/4/5/6]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

1.



—Алло!
—Привіт, Марино! Ти де?
—Я зараз іду / їду автобусом в університет.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

2.
—Алло!
—Привіт, Іване! Ти не знаєш, де Світлана?
—Вона зараз біля мене. Ми йдемо / їдемо трамваєм на базар.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

3.
—Алло!
—Привіт, Сергію! Ти не знаєш, де Оксана і Лука?
—Вони зараз ідуть / їдуть на таксі в аеропорт.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

4.
—Алло!
—Привіт, Ларисо! Ти не знаєш, де Ольга?
—Вона зараз іде / їде поїздом до Києва.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

5.
—Алло!



—Привіт, Ірино! Ти де? Ти йдеш / їдеш на концерт?
—Так, іду / їду. Я буду через двадцять хвилин.

0:000:00 / 0:00/ 0:00

6.
—Алло!
—Ірино! Олександре! Концерт уже почався. То ви йдете / їдете, чи не йдете / їдете на концерт?
—Так, iдемо / їдемо. Ми будемо через дві хвилини.

b  Work with your partner. Look through the sentences in Вправа 4(а) and supply the missing endings of
the verbs in the table below.

Grammar in Focus:
Unidirectional Verbs in the Present Tense
“іти/йти”(to go by foot) “їхати” (to go by vehicle)
[I am going / walking / driving / riding now to... ]

Personal Pronouns Verb Personal Pronouns Verb

я ід_ / йд_*
їд_

ми ід___ / йд___*
їд___

ти ід__ / йд__*
їд__

ви ід___ / йд___*
їд___

він / вона / воно ід_ / йд_*
їд_

вони ід___ / йд___*
їд___



* іти is spelt йти when following a vowel, for example: Я йду в кіно. Ти йдеш на концерт.

How are these people travelling right now? Use the prompts to make sentences, following the pattern.

Олег зараз/ їхати/ машина. ⟶
Олег зараз їде на машині. Олег зараз їде машиною.

1. Олександр зараз / їхати/ автобус.
2. Петро та Меланія зараз/ їхати/ таксі.
3. Ми зараз/ їхати/ метро.
4. Микола зараз/ їхати/ поїзд.
5. А ти зараз/ їхати/ трамвай?
6. Степан зараз/ їхати/ велосипед.
7. Микита зараз/ іти/ у магазин.
8. Наша сім’я зараз/ іти/ у кіно.

a  Walk around the class. Talk to your classmates “on the cellphone” to �nd out who is doing what.

______ зараз їде на таксі в
аеропорт.

______ зараз їде поїздом у
Львів.

______ зараз іде в магазин.

______ зараз іде в спортзал. ______ зараз їде трамваєм на
базар.

______ зараз їде велосипедом в
університет.

______ зараз їде машиною в
супермаркет.

______ зараз їде на метро
додому.

______ зараз їде автобусом на
концерт.

Pattern: 



 —Алло!
 —Привіт, Наталю! Ти де?
 —Я зараз їду автобусом в університет. А ти де?
 —А я зараз іду в спортзал.

b  Share what you know about your classmates.

  Подорож 20 ←  Станція 20.2  | Станція 20.4 →

ПодорожіUA by Alla Nedashkivska and Olena Sivachenko. Copyrighted under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
License.

https://www.podorozhiua.com/20-0/
https://www.podorozhiua.com/20-0/20-2S/
https://www.podorozhiua.com/20-0/20-4S/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US


ЗУСТРІЧ 20.5 Транспорт
⇠ Подорож 20

In this meeting, you will learn:

 perfective verbs піти, поїхати to denote future actions

 vocabulary (іти, їхати, піти, поїхати)

 to narrate a story about a trip in the future

a  Are the following sentences true about you and your family?

сусід/сусідка по квартирі = room-mate

Так Ні

1. На вихідних я поїду до бабусі.

2. На вихідних ми (я з друзями) підемо у бар.

3. На вихідних моя подруга піде у кіно.

4. На вихідних я піду в спортзал.

5. На вихідних мій  по квартирі поїде у магазин.

6. На вихідних мої друзі підуть у нічний клуб.

7. На вихідних ми (я з друзями) поїдемо кататися на лижах.

сусід по квартирі
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b  Share your results, following the pattern.

Pattern:  На вихідних я поїду кататися на лижах/ На вихідних я не поїду кататися на лижах.

c  Work with your partner. Look through the sentences in Вправа 1(а) and supply the missing endings of
the verbs in the table.

Grammar in Focus:
Perfective Verbs “піти” and “поїхати” in the Future Tense

Personal Pronouns Verb Personal Pronouns Verb

я під_
поїд_

ми під___
поїд___

ти підеш
поїдеш

ви підете
поїдете

він / вона / воно під_
поїд_

вони під___
поїдуть

a  Listen to Maryna talking about her weekend plans and answer the question: “Куди поїде Марина на
вихідних?” [S20.3]

0:000:00 / 0:00/ 0:00



 Show/Hide Text

Я студентка і зараз живу і навчаюся у Львові. А моя сім’я живе у Харкові. Я дуже скучила за ними
і на цих вихідних я поїду в Харків. У суботу я зустрічаюся з друзями і ми підемо на концерт Олега
Скрипки. Це дуже популярний рок-музикант, і мені дуже подобається його музика. Я
запрошувала своїх батьків, але їм не подобається рок-музика. Вони підуть у театр на виставу
«Кайдашева сім’я». A мій молодший брат піде у кіно. А у неділю вранці ми поїдемо до бабусі.
Вона живе у селі недалеко від Харкова.

b  Listen again and check the things that Maryna and her family will be doing this weekend. [S20.3]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Марина мама
Марини

тато
Марини

брат
Марини

поїхати в Харків

поїхати до бабусі

піти у кіно

піти на концерт

піти у театр

c  Work with your partner. Write sentences about Maryna and her family’s weekend plans, following the
pattern.

Pattern:  поїхати в Харків ⟶ Марина поїде в Харків.

d  Work with your partner. Create a new story about Maryna and her family’s plans for the weekend. In
addition to using phrases from the �rst column, add new verbs and phrases of your own.
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Pattern:  піти у кіно ⟶ На вихідних вони підуть у кіно. Також вони поїдуть… Тоді вони…

e  Share your stories.

a  Think about your weekend plans and check the appropriate boxes in the “Ви” section in the table.

Ви Ваш партнер

піти у кіно

піти на концерт

піти у театр

піти у бар

піти у нічний клуб

піти на вечірку

поїхати до бабусі

поїхати до батьків

поїхати у гори кататися на лижах/сноуборді

b  Interview your partner about his/her weekend plans and complete the “Ваш партнер” section in the
table. Follow the pattern.



Pattern:
—Ти підеш на концерт на вихідних?
—Так, я піду на концерт на вихідних. / Ні, я не піду на концерт на вихідних.

c  Share your results.

a  Work collaboratively. You have an exciting weekend coming up. You will be busy going to various
places. Tell your classmates about these exciting plans.

Спочатку, …
Тоді …
Потім …
Ми може …
Ми точно …
Насамкінець, …

b  Present your stories.

  Подорож 20 ←  Станція 20.4  | Пересадка 20.6 →

ПодорожіUA by Alla Nedashkivska and Olena Sivachenko. Copyrighted under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
License.

https://www.podorozhiua.com/20-0/
https://www.podorozhiua.com/20-0/20-4S/
https://www.podorozhiua.com/20-0/20-6T/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US
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