
Passive Voice – Trpný rod 

 

Tvorba: 

Podmet + be (v príslušnom čase) + minulé príčastie (3. tvar slovesa) 

 

- sloveso –  pravidelné – tvorí sa pridaním – ed 

nepravidelné – to je tvar, ktorý sa musíte naučiť (3. stĺpec) 

 

Trpný rod v angličtine zodpovedá trpnému rodu v slovenčine. Jeho použitie je však 

v angličtine mnoho častejšie.  

Použitie – vtedy, keď chceš zdôrazniť, čo sa stalo, ale nie čo kto urobil. Zaujíma ťa teda 

dej – nie pôvodca deja. Často môžeš rovnakú vetu vyjadriť dvomi spôsobmi: 

 

1. Sir Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. 

 

2. Penicillin was discovered in 1928 by Sir Alexander Fleming. 

 

V prvej vete hovoríme o vedcovi a zaujíma nás, čo dosiahol. Pretože hovoríme o ňom, 

stojí na začiatku vety ako podmet. 

V druhej vete už však na začiatku nie je vedec, ale objav. Pretože stojí na prvom mieste, 

je to teraz jeho podmet. Predmet z prvej vety sa tak stal podmetom druhej vety, ale ty 

musíš zmeniť aj tvar slovesa – z činného rodu vytvoriť trpný. 

 

 činný rod (active)  trpný rod (passive) 

  discovered  was discovered 

 

Ak chceš v trpnom rode vyjadriť konateľa (činiteľa – autora) deja, uvedieš ho na konci vety 

a pred neho dáš slovko by. 

 

Činný rod: 

They make these cars in Germany. Oni vyrábajú tieto autá v Nemecku. 

He said it last week.   Povedal to minulý týždeň. 

 

Trpný rod: 

These cars are made in Germany. Tieto autá sú vyrobené v Nemecku. 

It was said last week.   Bolo to povedané minulý týždeň. 

 

Trpný rod sa vyskytuje vo všetkých časoch: 

A) prítomný čas 

I am asked.     Som požiadaný. (opakovane) 

I am being asked.    Som žiadaný. (práve teraz) 

B/ minulý čas 

I was asked yesterday.   Bol som včera požiadaný. 

I was being asked.    Bol som (práve) žiadaný. 



Zápor: 

- tvorí sa pridaním not k slovesu be 

He was not (wasn´t) invited.  Nebol pozvaný. 

 

Otázka: 

- tvorí sa inverziou (výmenou) 

English is spoken here. 

 

Is English spoken here?  Hovorí sa tu po anglicky? 

 

 

 

Prečítajte si to aspoň 3 – krát. Poslala som Vám cvičenia na zopakovanie. Vypracované 

mi ich pošlite do 9.5.2020 na mail: ccvc@ccvcnitra.sk 

Prajem Vám veľa zdravia a trpezlivosti.  

mailto:ccvc@ccvcnitra.sk

