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Úkol zadán:  5.10.       Úkol vypracovat do: 7.10. 
 

PRESENT TENSE (Přítomný čas) 
 
Present simple (Přítomný čas prostý) 
 

- vyjadřuje konstatování skutečnosti nebo děj, který se pravidelně opakuje 
- typická jsou slova frekvence (např.: ever, never, often, always, once a 

week, twice a months, apod.) 
- tvary sloves jsou stále stejná kromě třetí osoby jednotného čísla, kde se 

přidává –s (I work, he works) a u slov končících na sykavky – es (I wash, 
he washes) 

- záporná věta se tvoří pomocí pomocného slovesa do  
(např.: I work on Mondays x I don´t work on Mondays. 
           She works on Tuesdays. x She doesn´t work on Tuesdays.) 

- otázka se tvoří pomocí pomocného slovesa do 
(např.: Do you work on Wednesdays? 
           Does she work on Wednesdays?) 

 
Present continuous (Přítomná čas průběhový) 
 

- vyjadřuje děj, který probíhá právě teď v tuto chvíli nebo přibližně v době, 
kdy mluvíme 

- typická slova, která se často ve větách vyskytují jsou: now, at the moment, 
today, this week, apod. 

- tvary sloves se tvoří pomocí pomocného slovesa to be + -ing  
(např.: I am reading a book. She is listening to music.) 

- záporné větě přidáme záporku not k pomocnému slovesu be 
(např.: I am not watching TV now. My father isn´t listening to music 
now.) 

- otázka se vytvoří přehozením pomocného slovesa to be a podmětu 
(např.: Are you listening to your teacher?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚKOL: Vypracujte následující cvičení a odpovědi zapište do odpovědní 
tabulky. Vše odešlete do zadaného termínu. Úkol bude hodnocen. 
 

1. Doplňte správně tvar slovesa v přítomném čase prostém nebo přítomném čase 

průběhovém. 

 

A) Pierre ____________ (smoke) twenty cigarettes a day, but he ______________ (not 

smoke) now because he´s in class. 

B) Alice and Peter _____________________ (look) for a new house today.  

They ________________ (not like) living in London. 

C) I always __________________ (wear) a blue jacket and skirt. 

D) „Why __________ you ____________ (go) to bed? It´s only 10.00.“ „I always 

________ (go) to bed early.“ 

E) Jane ____________ (work) in a bank, but today she´s at home. She _____________ 

(write) letters. 

 

2. Doplňte správně ve větách tvar slovesa v přítomném čase prostém nebo přítomném 

čase průběhovém. 

 

Every day my father ____________(drive) to work. He ________________(work) in a bank. 

He ______________ (like) his job. He ________________ (get) up at seven o´clock every 

morning. He _______________________ (eat) his breakfast at the moment, and my mother 

_______________ (make) some coffee. He always _______________ (leave) home at half 

past seven. At the moment he ________________ (laugh) because Ted, my brother,  

_______________ (tell) him a joke. 

 

3. Doplňte slovesné tvary „Is“, „Are“, „Do“ nebo „Does“. 

 

A) ______ you like eating chocolate?  F) _______ you going home now? 

B) ______ you thirsty?    G) _______ he in bed now? 

C) ______ he go to school in the morning?  I) _______ you going swimmning now? 

D) ______ that a penguin?    J) _______ he love Anne? 

E) ______ they come from England?   K) ______ you go to work every day 

 
 
 
 



ODPOVĚDNÍ TABULKA 
 

1. cvičení 

A     
B     
C     
D     
E     

 
 

2. cvičení (vyplňujte po řádcích za sebou) 
     
     
 

3. cvičení 

A  F  
B  G  
C  I  
D  J  
E  K  

 


