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Temat: Passive Voice/ Пасивний стан 

The passive voice is used to express the following situations: 

The person, thing, company or animal doing the action is unknown. 

Wicked is being presented at the Gershwin theater in NY. (Who presents Wicked?)  

The person, thing, company or animal doing the action is not important or at least not as 
important as the consequences of the action. 

Margaritas and all kinds of alcoholic beverages are being sold all along The Strip by the 
hotels. (Nobody really cares about the owner, do you?) 

When the description of the person is very long and takes away emphasis from the action 
itself. 

The MGM resort is owned by a group of businessmen who own, administrate and manage 
hotels and casinos all around the world. (The description of the subject is so long, that you can 
forget everything when you finish reading it.) 

Пасивний стан використовується для вираження таких ситуацій: Людина, річ, компанія 
чи тварина, які здійснюють дію, невідомі.  
Wicked презентують у театрі Гершвіна в Нью-Йорку. (Хто представляє Wicked?)  
Людина, річ, компанія чи тварина, які здійснюють дію, не важливі або принаймні не 
настільки важливі, як наслідки дії.  
Маргарити та всілякі алкогольні напої продаються по всьому Стріп біля готелів. (Ніхто 
насправді не піклується про власника, чи не так?)  
Коли опис людини дуже довгий і знімає акцент із самої дії.  
Курорт MGM належить групі бізнесменів, які володіють, адмініструють і керують 
готелями та казино по всьому світу. (Опис теми настільки довгий, що ви можете забути 
все, коли закінчите читати.) 

The passive voice is formed by using a form of the auxiliary verb “be” (be, am, is, are, was, 
were, being, been) followed by the past participle of the main verb. 

Пасивний стан утворюється за допомогою форми допоміжного дієслова «be» (be, am, is, 
are, was, were, being, been), після якого йде частка минулого часу головного дієслова. 

1.Complete the sentences with the correct passive form of the verbs in brackets. Use the 
Present Simple/ Доповніть речення правильною пасивною формою дієслів у дужках. 



Використовуйте Present Simple. 
a. English ____________________ (speak) in many countries. 
b. The post ______________________ (deliver) at about 7 o’clock every morning. 
c. ______________________________ (the building/use) any more? 
d. How often ______________________________ (the Olympic Games(hold)? 
e. How _______________________ (your name/spell)? 
f. My salary _____________________ (pay) every month. 
g. These cars _________________________ (not make) in Japan. 
h. The name of the people who committed the crime _____________________ (not know). 
i. His travel expenses ________________________ (not pay) by his company. 

2. Доповніть речення правильною пасивною формою дієслів у дужках. 
Використовувати Past Simple. 
a. My car ______________________ (repair) last week. 
b. This song ________________________ (not write) by John Lennon. 
c. ________________________________ (the phone/answer) by a young girl? 
d. The film ________________________ (make) ten years ago. 
e. When ______________________________ (tennis/invent)? 
f. The car ________________________ (not damaged) in the accident. 
g. The original building _________________________ (pull) down in 1965. 
h. Where ______________________________ (this pot/make)? 
i. When _______________________________ (this bridge/build)? 

 


