
live living

get getting

swim swimming

1.4 Priebehový prítomný čas – zápor

Zápor v priebehovom prítomnom čase tvoríme
pomocou pomocného slovesa be a not a
plnovýznamového slovesa, ktoré končí koncovkou 
-ing. 

I’m not reading. We’re not watching.
(am not) (are not)

You’re not sleeping. You’re not talking.
(are not) (are not)

He’s not dancing. They’re not playing.
(is not) (are not)

She’s not swimming.
(is not)

It’s not eating.
(is not)

1.5 Priebehový prítomný čas – otázky

Otázky v priebehovom prítomnom čase tvoríme
tak, že slovesá Am, Is alebo Are dáme pred
podmet vety.

Am I reading? Are we swimming?

Are you sleeping? Are you eating?

Is he/she/it  dancing? Are they watching?

Unit 2
2.1 Jednoduchý minulý čas – časové

údaje

Jednoduchý minulý čas používame, keď hovoríme
o činnostiach, ktoré sa odohrali v minulosti v
presne stanovenom čase.

Jednoduchý minulý čas často používame s týmito
časovými údajmi:

yesterday

last } night

} week

} month

} year

ten minutes } ago

a week }

We met them last month.

I went shopping with him yesterday.

You’re late! She left five minutes ago.
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Unit 1
1.1 Jednoduchý prítomný čas –

časové údaje

Jednoduchý prítomný čas používame, keď
rozprávame o opakujúcich sa činnostiach a
veciach, ktoré sa nemenia. Jednoduchý prítomný
čas často používame s týmito časovými údajmi:

every day

morning

night

week

month

year

on Mondays, Tuesdays, atď.

1.2 Jednoduchý prítomný čas –
príslovky frekvencie

Slová always, usually, often, sometimes a never
hovoria, ako často sa niečo deje. 

V jednoduchom prítomnom čase tieto slová stoja
medzi podmetom a slovesom. 

Vo vete so slovesom to be tieto slová stoja za ním

My brother often plays football on Saturdays.

I sometimes help Mum with the shopping.

She always goes to the sports centre in the
morning.

You usually visit your grandparents at the
weekend.

But: I’m never late for school.

1.3 Priebehový prítomný čas –
oznamovacia veta

Priebehový prítomný čas používame, keď hovoríme
o činnostiach, ktoré práve prebiehajú. 

Priebehový prítomný čas tvoríme pomocou
pomocného slovesa be a k plnovýznamovému
slovesu pridáme koncovku -ing.

I (I’m) reading. We are watching.
(We’re)

You are sleeping. You are talking.
(You’re) (You’re)

He is dancing. They are playing.
(He’s) (They’re)

She is swimming.
(She’s)

It is (It’s) eating.

Vo väčšine slovies, ktoré končia na samohlásku -e,
vypustíme samohlásku e a potom pridáme -ing. 

V slovesách, ktoré končia na samohlásku (a, e, i,
o, u) a spoluhlásku (b, c, d, atď.), koncovú
spoluhlásku zdvojíme a pridáme -ing.

ENGLISH ZONE WB3 (SK)
© Oxford University Press  www.oup.com/elt



3Prehľad gramatiky

81

Niektoré časové údaje nasledujú po predložke a
často ich dávame na koniec vety.

at + time at 3 o’clock, at midnight

on + day/date on Thursday, on Tuesday the 
sixth of August

in + month/year in March, in 2005, in April 2006

We went home at half past two.

He played football on Saturday.

I finished work on the fifth of May.

They visited America in January 2003.

2.2 Vyjadrenie rokov 

V angličtine roky vyjadrujeme nasledujúcim
spôsobom:

1900 nineteen 2000 two thousand
hundred

1901 nineteen 2001 two thousand 
oh one and one

1910 nineteen ten 2007 two thousand 
and seven

1980 nineteen eighty 1970s nineteen 
seventies

1985 nineteen 1990s nineteen 
eighty-five nineties

1990 nineteen ninety 1900s the twentieth 
century

1995 nineteen 2000s the twenty-first 
ninety-five century 

2.3 Prepositions – at, in, on

1 Predložky času vyjadrujú, kedy sa niečo odohralo. 

We had breakfast at 8 o’clock.

I was born in 1990.

She went to town on Monday.

2 Predložky miesta vyjadrujú, kde sa niečo odohralo.
(a) at používame s číslami domov a adresami. in
používame s názvami ulíc.

Monica lived at 30 Princes Street.

Monica lived in Princes Street.

(b) at používame, keď hovoríme o budovách (napr.
swimming pool, theatre) pri vyjadrení činností,
ktoré tam vykonávame.
in používame, keď hovoríme o samotnej budove
alebo o inom otvorenom priestore.

Lucy is at the swimming pool. (in the building to 
go swimming)

Lucy is in the swimming pool. (in the water)

(c) n používame s dedinami, mestami a krajinami.

I lived in a town.

He was born in Manchester.

She lives in France.

Unit 3
3.1 Privlastňovacie zámená

Privlastňovacie zámená (my, your, his, her, atď.)
stoja pred podstatným menom.

Samostatné privlastňovacie zámená (mine, yours,
his, hers, atď.) používame bez podstatného mena.

Privlastňovacie Samostatné
zámená privlastňovacie zámená

It’s my book. It’s mine.

It’s your room. It’s yours.

It’s his shoe. It’s his.

It’s her house. It’s hers.

It’s our car. It’s ours.

It’s your bag. It’s yours.

It’s their map. It’s theirs.

Ak sa pýtame na vlastníka nejakej veci, na
začiatok vety pridáme opytovacie zámeno Whose.

Whose is this bag? It’s Matthew’s.

It’s his.

3.2 Privlastňovanie ’s and s’

Keď vyjadrujeme, že niečo patrí jednej osobe,
použijeme ’s.

Keď vyjadrujeme, že niečo patrí viacerým osobám,
použijeme -s’.

Jack’s computer = his computer

The boys’ computer = their computer

3.3 Rozkazovací spôsob

Keď rozkazujeme, používame základný tvar
slovesa bez you.

Stand up.

Close your books.

Open the window.

Rozkazovací spôsob používame, keď popisujeme
cestu. 

Turn left.

right.

Go along the road.

straight on.

Take the first road on the left.

second on the right.

third

Cross the road.

Walk to the end of the road.

3.4 Záporný rozkazovací spôsob 

Záporný rozkazovací spôsob používame, keď
niekomu hovoríme, aby niečo nerobil.

Pred základný tvar slovesa dávame don’t.

Don’t talk in class.

Don’t cross the road without looking.
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Unit 4
4.1 Will – oznamovacia veta

Will používame, keď predpovedáme, že sa niečo v
budúcnosti stane alebo keď konštatujeme, že sa
niečo určite stane. 

Budúci čas tvoríme pomocou podmetu + will +
základný tvar slovesa.

I/You

He/She/It will (’ll) be rich.

We/You/They

It will be warm tomorrow.

Helen will be 16 next month.

They’ll get married in September.

Will má rovnaký tvar pre všetky osoby. 

V hovorovej angličtine používame zvyčajne
stiahnutý tvar ’ll.

4.2 Will – zápor

Záporné vety s will tvoríme pomocou podmetu +
will + not + základný tvar slovesa.

I/You will not (won’t) be famous.

He/She/It

We/You/They

He will not be late.

She won’t score a goal.

It won’t rain tomorrow

4.3 Will – otázky a krátke odpovede

Otázky s will tvoríme pomocou will + podmet +
základný tvar slovesa.

Will I/you be famous?

he/she/it

we/you/they

V krátkych odpovediach používame len will alebo
won’t bez slovesa.

Yes, I/you will.

he/she/it

we/you/they

No, I/you won’t.

he/she/it

we/you/they

Unit 5
5.1 Druhý stupeň prídavných mien

Druhý stupeň prídavných mien používame pri
porovnávaní dvoch ľudí, miest alebo vecí. Po
prídavnom mene v druhom stupni nasleduje than +
osoba, vec alebo mesto, ktoré porovnávame. 

Matthew is 14. Lucy is 10.

Matthew is older than Lucy.

Druhý stupeň prídavných mien je tvorený
niekoľkými spôsobmi.

1 Druhý stupeň väčšiny krátkych prídavných mien
(jednoslabičné prídavné mená) tvoríme tak, že
pridáme koncovku -er.

základný tvar druhý stupeň prídavného
mena

long longer

cold colder

nice nicer

Manchester is colder than London in the winter.

2 V prídavných menách, ktoré končia na krátku
samohlásku + spoluhlásku, koncovú spoluhlásku
zdvojíme a pridáme -er.

základný tvar druhý stupeň prídavného
mena

big bigger

wet wetter

June was wetter than April this year.

3 V prídavných menách, ktoré končia na -y, písmeno
-y zmeníme na -i a pridáme -er.

základný tvar druhý stupeň prídavného
mena

dry drier

happy happier

Oxford is drier than the Lake District.

4 Viacslabičné prídavné mená tvoria druhý stupeň
pomocou more, ktoré dávame pred prídavné meno.

základný tvar druhý stupeň prídavného
mena

boring more boring

famous more famous

interesting more interesting

New York is more interesting than Boston.

5 Druhý stupeň niektorých prídavných mien sa tvorí
nepravidelne.

základný tvar druhý stupeň prídavného
mena

good better

bad worse

far further

My marks are better than Daniel’s.

5.2 As … as

As + prídavné meno+ as používame, keď chceme
vyjadriť, že dve veci, mestá alebo ľudia sú alebo
nie sú rovnaké.

Mary is as tall as Katy. (Mary = Katy)

Is Rome as exciting as (Rome = Paris?)
Paris?

Hamburgers aren’t as (hamburgers =/ pizzas) 
good as pizzas.
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Unit 6
6.1 Tretí stupeň prídavných mien

Tretí stupeň prídavných mien používame pri
porovnávaní troch alebo viacerých ľudí, miest
alebo vecí. Pred prídavným menom v treťom stupni
používame the.

1 Krátke (jednoslabičné)  prídavné mená.

základný tvar druhý stupeň tretí stupeň 

new newer the newest

cheap cheaper the cheapest

This is the newest T-shirt I have.

2 V prídavných menách, ktoré končia na -y, písmeno
-y zmeníme na -i a pridáme -est.

základný tvar druhý stupeň tretí stupeň 

easy easier the easiest

busy busier the busiest

This is the busiest time of day.

3 Pre zdvojovanie spoluhlások platí rovnaké pravidlo
ako pri druhom stupni prídavných mien. 

4 Viacslabičné prídavné mená tvoria tretí stupeň
pomocou the most, ktoré dávame pred prídavné
meno.

základný tvar druhý stupeň tretí stupeň 

expensive more the most
expensive expensive

beautiful more the most 
beautiful beautiful

This is the most expensive meal on the menu.

5 Nepravidelné prídavné mená.

základný tvar druhý stupeň tretí stupeň 

good better the best

bad worse the worst

far further the furthest

This is the worst programme on TV tonight.

Unit 7
7.1 have to (muset)

Have to používame na vyjadrenie nutnosti. 

Have to používame so základným tvarom slovesa.

I/You have to be home early.

He/She has to do the shopping.

We/You/They have to revise for a test.

You have to be quiet. (Také je pravidlo.)

I have to do my (Učiteľ mi povedal.) 
homework tonight.

7.2 don’t have to 

Don’t have to používame, keď chceme vyjadriť, že
niečo nie je nutné.

I/You don’t get up early.
have to

He/She doesn’t wear a uniform.
have to

We/You/They don’t go to school on
have to Saturday.

Have to a must majú podobný význam, ale don’t
have to a mustn’t znamenajú niečo celkom odlišné.

Don’t have to znamená, že niečo nie je nutné
urobiť, ale mustn’t znamená, že niečo nie je
dovolené urobiť.

7.3 have to – otázky

Keď sa pýtame na povinnosti, zvyčajne používame
radšej have to ako must.

Do používame pri zámenách I, you, we a they.
Does používame pri zámenách he a she.

Do I/you have to study for an 
exam?

Does he/she have to help with the 
housework?

Do we/you/they have to walk to school?

Unit 8
8.1 Priebehový prítomný čas na

vyjadrenie budúcnosti.

Priebehový prítomný čas môžeme niekedy použiť,
keď hovoríme o činnostiach v budúcnosti.
Priebehový prítomný čas používame, keď hovoríme
o našich plánoch a vopred dohodnutých
stretnutiach do budúcnosti, kedy čas a miesto boli
dohodnuté, napr. this morning, on Friday, in June,
next month. 

I’m visiting my grandparents next week.

We’re watching TV this evening.

Lucy is going on holiday tomorrow.

(Pozri tiež 8.2)

8.2 going to

Going to môžeme tiež použiť, keď chceme vyjadriť
naše plány a vopred dohodnuté stretnutia do
budúcnosti. 

Používa sa rovnakým spôsobom ako prítomný
priebehový čas.

I am going to see a film tonight.

You are

He/She is

We/You/They are

(Pozri tiež  8.1)
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