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Přítomný čas prostý
1.1  
Přítomný čas prostý tvoříme takto:

Kladný tvar
I play we play

you play you play

he / she / it plays they play

Pravidla pravopisu pro 3. osobu čísla jednotného (he/she/it)
K většině sloves přidáváme koncovku -s.
+ -s   start  starts   play  plays

Ke slovesům, která končí -ch, -ss, -sh nebo –o, přidáváme 
koncovku –es.
+ -es   teach  teaches    
miss  misses   do  does   go  goes

Pokud sloveso končí na souhásku + -y, změníme -y na i  
a přidáme -es.
-y  -ies   study  studies   carry  carries

1.2

Zápor
Plný tvar Zkrácený tvar
I do not play I don’t play

you do not play you don’t play

he/she/it does not play he/she/it doesn’t play

you do not play you don’t play

we do not play we don’t play

they do not play they don’t play

Otázka Krátká odpověď
Do I play …? Yes, I do. / No, I don’t.

Do you play …? Yes, you do. / No, you don’t.

Does he/she/it play …? Yes, she does. / No, she 
doesn’t.

Do we/you/they/play …? Yes, we/you/they do. /  
No, we/you/they don’t.

1.3  
Přítomný čas prostý používáme:
•	 pro	věci,	které	se	dějí	stále	či	pravidelně.
 (např. every week, often, sometimes).
 Sally cycles to school every day.
•	 pro	fakta.
 Cows eat grass.
•	 s	určitými	slovesy,	která	netvoří	průběhový	čas,
 např. believe, hate, like, love, need, know, prefer, want.
 I like this music. (NE – I’m liking this music.)

Přítomný čas průběhový
1.4  
Přítomný čas průběhový tvoříme takto:
•	 správný	tvar	slovesa	be + -ing tvar významového slovesa.
 Daniel is eating. / Are you playing?
1.5  
Pravopis: sloveso + koncovka -ing

K většině sloves přidáváme koncovku -ing.
play + -ing  playing   study + -ing  studying

Pokud sloveso končí na souhlásku + -e, obvykle vypustíme 
-e a přidáme -ing.
-e  -ing   write  writing   make  making

1.6  
Přítomný čas průběhový používáme:
pro věci, které se dějí nyní.
Look! It’s raining.
pro věci, které se dějí dočasně, nemusí se však dít v této chvíli.
My mum’s learning English in the evenings.
pro věci, naplánované do budoucnosti.
We’re playing tennis tomorrow.
Čas přítomný průběhový nepoužíváme:
•	 s	určitými	slovesy,	např.	believe, hate, like, love, need, 

know, prefer, want.
 I like this music. (NE – I’m liking this music.)

Sloveso  + infinitiv nebo -ing tvar
1.7  
Když spojujeme dvě slovesa dohromady, je druhé sloveso 
většinou	ve	tvaru	infinitivu	nebo	tvaru	s	koncovkou	-ing.

I want to go home. (infinitiv)
John suggested playing chess. (-ing tvar)
British teenagers like to watch TV. / British teenagers like 
watching TV. (infinitiv	nebo	-ing tvar)

1.8  
Slovesa,	po	kterých	následuje	infinitiv,	tvar	 
s koncovkou -ing nebo oboji.
Sloveso	+	infinitiv:	agree, decide, expect, fail, hope, manage, 
mean, offer, prepare, pretend, promise, refuse, seem, want

He managed to do it. She promised to come.
Sloveso + -ing: avoid, can’t help, can’t stand, don’t mind, 
enjoy, fancy, feel like, finish, imagine, practice, spend time, 
suggest

I suggested going to the cinema. They felt like dancing.
Sloveso	+	-infinitiv	nebo	-ing tvar: begin, continue, hate, 
like, love, prefer, start

When the baby lost his toy he started to cry/crying.
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Minulý čas prostý
2.1  
Kladný tvar minulého času prostého je stejný pro všechny 
osoby jednotného i množného čísla (I, you, he, we, atd.).
I watched a football match last night.
She watched TV.
They watched a DVD.
2.2  
Pravopis: kladný tvar minulého času prostého pravidelných 
sloves

V minulém čase prostém tvoříme kladný tvar pravidelných 
sloves přidáním koncovky -ed ke slovesu.
+ -ed   work  worked   play  played

Pokud sloveso končí -e, přidáme -d.
+ -d   dance  danced   smoke  smoked

Pokud sloveso končí souhláskou + -y, změníme -y na i  
a přidáme -ed.
-y  -ied   study  studied   cry  cried

Pokud sloveso končí na krátkou přízvučnou samohlásku + 
souhlásku, zdvojíme koncovou souhlásku a přidáme -ed.
-p  -pped   drop  dropped

-n  -nned   plan  planned

-t  -tted   regret  regretted

2.3  Některá slovesa mají nepravidelné tvary 
minulého času prostého.

Pro tyto tvary neexistují pravidla pravopisu, musíte se je 
naučit nazpamět’. Jejich seznam najdete v pracovním sešitě.
Nepravidelná slovesa se v záporný větách a otázkách chovají 
stejně jako pravidelná.

Zápor v minulem čase prostém
2.4  
V záporných větách a otázkách používáme did/didn’t + 
infinitiv	bez	to (NE tvar minulého času), a to u pravidelných  
i nepravidelných sloves. Tvary jsou stejné pro všechny 
osoby, jednotné i množné číslo. (I, you, he, we, atd.).

Zápor Otázka
I didn’t watch Did I watch?

he/she/it didn’t watch Did he/she/it watch?

we/you/they didn’t watch Did we/you/they watch?

Zkrácený tvar a plný tvar Krátká odpověď
didn’t = did not Yes, I did. / No, I didn’t.

2.5  
Tvary minulého času od slovesa be jsou was nebo were.

Kladný tvar Zápor Otázka
I was sad I wasn’t sad Was I sad?

you were sad you weren’t sad Were you sad?

he/she/it was sad he/she/it wasn’t 
sad

Was he/she/it 
sad?

we/you/they 
were sad

we/you/they 
weren’t sad

Were we/you/
they sad?

2.6  
Minulý čas prostý používáme:
•	 pro	dokončenou	činnost	či	událost	v	určitém	čase	 
 v minulosti.
 We played volleyball last Saturday.
•	 pro	činnosti	nebo	události,	které	se	děly	jedna	po	druhé.
 Joanna got up, had a shower, got dressed and left the house.
•	 S	určitými	slovesy,	která	netvoří	průběhový	čas,	např.	

believe, hate, like, love, need, know, prefer, want.
 The police officer believed his story. (NE – The police officer  
 was believing his story.)

Minulý čas průběhový
2.7  
Minulý čas průběhový tvoříme takto:
•	 was nebo were + tvar končící -ing významového slovesa
 Elizabeth was eating. The children weren’t listening.
 Were you playing?
Pravopis: sloveso + koncovka -ing

Viz bod 1.5.
Minulý čas průběhový používáme:
•	 pro	popis	činnosti,	která	probíhala	určitou	dobu	 

v minulosti nebo sloužila jako pozadí pro další události.
 It was raining. Some children were playing rugby.
Minulý čas průběhový nepoužíváme:
•	 s	určitými	slovesy,	např.	believe, hate, like, love, need, 

know, prefer, want.
 Tim needed a new car. (NE – Tim was needing a new car.)

Minulý čas prostý a průběhový
2.8  
Oba časy často používáme v jedné větě. Minulý čas 
průběhový popisuje činnost probíhající v minulosti na 
pozadí, zatímco minulý čas prostý popisuje kratší činnost 
nebo událost, která se stala během delší činnosti nebo ji 
přerušila.
It was raining when the accident happened.
My friends were watching TV when the fire started.
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some a any
3.1  
Obvykle používáme some v kladných větách a any  
v záporných větách a v otázkách.
There are some traffic lights at the end of the road.
There’s some pasta on the table.
The dog doesn’t want any biscuits.
They haven’t got any money.
Are there any cinemas in your town?
Do you need any help?

3.2  
Obvykle používáme some, pokud něco nabízíme nebo  
o něco žádáme.
Would you like some tea?
Can I borrow some money?

a little, a few
3.3  
A little používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény,  
a few s počitatelnými.
Julia ate a little rice.
Mike ate a few chips.

much, many and a lot of
3.4  
Much, many a a lot of používáme k vyjádření množství.
Much používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény, 
many s počitatelnými.
French people don’t drink much tea.
Are there many pedestrian crossings in the town centre?
3.5  
A lot of (nebo lots of) používáme s počitatelnými  
i nepočitatelnými podstatnými jmény.
Bill Gates has got a lot of/lots of money.
There are a lot of/lots of roadworks in London.
3.6  
Často používáme much a many v záporných větách  
a v otázkách. Není běžné je využívat v kladných větách.
We didn’t eat much food. nebo We didn’t eat a lot of food.
Were there many people at the party? nebo Were there a lot of 
people at the party?
Charlotte’s got a lot of money. ✓
Charlotte’s got much money. ✗

Členy
3.7  
Člen a/an používáme před počitatelným podstatným 
jménem v jednotném čísle, když o něčem mluvíme poprvé. 
Pokud o něčem mluvíme znovu, použijeme člen the.

I’ve got a cat and a dog. The cat’s called Joe and the dog’s called Sally.
I had a pizza and a coffee. The pizza was great but the coffee was awful.

3.8  
Pokud je zřejmé, o čem mluvíme, použijeme the.

Mum’s in the kitchen. (kuchyň v našem domě)
The station is near the park. (V našem městě je jen jedno 
nádraží a jeden park.)
The man in the yellow jacket is my uncle. (Víme, který muž – 
má na sobě žlutou bundu.)

3.9  
Pokud říkáme, čím nebo kým něco nebo někdo je, 
používáme a/an.
Liverpool is a city in England.
Bob is a taxi driver.
Mozart was a great composer.
Dále a/an používáme, říkáme-li jaký někdo nebo jaké něco je.
Scotland is a beautiful country.
That’s a nice dress. Where did you buy it?
He’s a good-looking young man.
3.10  
Pokud daná věc nebo osoba existuje pouze jedna, 
použijeme the.
the sun, the North Sea, the sky, the moon, the world
3.11  
V případě, že věci zobecňujeme, the nepoužíváme.
I don’t like classical music.
Fiona never drinks tea or coffee.

Druhý stupeň přídavných jmen
4.1  Pravopis
Ke krátkým (jednoslabičným a některým dvojslabičným) 
přídavným jménům přidáváme koncovku -er.
+ -er    long  longer

Pokud toto krátké přídavné jméno končí na -e, přidáváme 
pouze -r.
+ -r    wide  wider

Pokud krátké přídavné jméno končí krátkou samohláskou  
a jednou souhláskou, zdvojíme koncovou souhlásku  
a přidáme -er.
-t  -tter    hot  hotter

Pokud přídavné jméno končí na -y, odebereme -y a přidáme 
-ier.
-y  -ier    friendly  friendlier

Pokud je přídavné jméno dlouhé (dvě a více slabik), 
použijeme slovo more.
gripping  more gripping

Některá přídavná jména mají nepravidelný druhý stupeň.
good  better

bad  worse

far  further than
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4.2  
Při porovnávání dvou věcí či osob použijeme slovo than.
Bowfinger was funnier than The Nutty Professor.
Po than obvykle použijeme zájmeno v předmětovém tvaru 
(me, you, her, him, us, them).
You’re taller than me. ✓
You’re taller than I. ✓
ale You’re taller than I am. ✓

(not) as ... as
4.3  
K porovnání dvou osob nebo věcí použijeme spojení (not)  
as … as.

not as … as znamená méně než.
Jude Law is not as old as Brad Pitt. Brad Pitt was born in 
1963, Jude Law in 1972.
as … as znamená stejně jako …
Sharon Stone is as tall as Tom Cruise. Sharon Stone and Tom 
Cruise are both 170 centimetres.
Po spojení (not) as … as obvykle použijeme předmětový tvar 
zájmen.
Sarah’s as intelligent as he. ✗
ale Sarah’s as intelligent as he is. ✓

Třetí stupeň přídavných jmen
4.4  
Pravopis
Před krátká přídavná jména (jednoslabičná a některá 
dvouslabičná) dáváme člen the a přidáváme koncovku -est.
+ -est   long  the longest

Pokud krátké přídavné jméno končí na -e, přidáváme pouze -st.
+ -st   wide  the widest

Pokud krátké přídavné jméno končí krátkou samohláskou  
a jednou souhláskou, zdvojíme koncovou souhlásku  
a přidáme -est.
-t  -ttest   hot  the hottest

Pokud přídavné jméno končí na -y, odebereme -y a přidáme 
-iest.
-y  -iest   friendly  the friendliest

Pokud je přídavné jméno dlouhé (dvě a více slabik), 
použijeme slova the most.
gripping  the most gripping

Některá přídavná jména mají nepravidelný třetí stupeň.
good  the best

bad  the worst

far  the furthest

less a the least
4.5  
Less a the least mají opačný význam než more a the most.
Maths is less difficult than English.
What’s the least interesting subject that you study?

too a enough
4.6  
Too řadíme ve větě před přídavné jméno, enough za 
přídavné jméno.
This jacket is too small for him.
This jacket isn’t big enough for him.
4.7  
Enough stojí před podstatným jménem.
He can’t buy it. He hasn’t got enough money.

Předpřítomný čas
5.1  
Předpřítomný čas tvoříme takto:

Kladný tvar
I’ve	finished	 we’ve	finished

you’ve	finished	 you’ve	finished

he/she/it’s	finished	 they’ve	finished

Zkrácený tvar a plný tvar
I’ve = I have

she’s = she has

Zápor
I	haven’t	finished	 we	haven’t	finished

you	haven’t	finished	 you	haven’t	finished

he/she/it	hasn’t	finished	 they	haven’t	finished

Zkrácený tvar a plný tvar
haven’t = have not

hasn’t = has not
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Otázka
Have	I	finished	...	?	 Have	we	finished	...	?

Have	you	finished	...	?	 Have	you	finished	...	?

Has	he/she/it	finished	...	?	 Have	they	finished	...	?

Krátká odpověď
Yes, I have. / No, I haven’t.

Yes, she has. / No, she hasn’t.

5.2  
Předpřítomný čas vytvoříme pomocí přítomného času 
pomocného slovesa have a příčestí minulého.
Pete has finished his homework.
Příčestí minulé pravidelných sloves je stejné, jako jejich 
minulý čas.
played   danced   studied   dropped
Nepravidelná slovesa mají příčestí minulé někdy stejné jako 
minulý čas, někdy je však rozdílné.
buy – bought – bought
see – saw – seen
Seznam nepravidelných sloves naleznete v pracovním sešitě.

5.3  
Předpřítomný čas používáme:
•	 hovoříme-li	o	nedávných	událostech.
 Pete has passed all his exams.
•	 hovoříme-li	o	zážitcích.
 I’ve eaten snails in France.
•	 hovoříme-li	o	událostech,	které	začaly	v	minulosti	 

a pokračují do současnosti. S určitým časovým úsekem 
užíváme předložku for, pokud je udaný časový bod  
v minulosti, užíváme since.

 My dad has worked for IBM for 10 years.
 I’ve had this MP3 player since May.
•	 hovoříme-li	o	činnostech,	které	mají	dopad	na	

současnost.
 I haven’t finished my homework, so I can’t go out.
5.4  
been a gone jako minulé příčestí slovesa go. 
•	 Pokud	se	daná	osoba	již	vrátila,	užíváme	been.
 John has been shopping. (Šel nakoupit a nyní je zpět.)
•	 Když	se	daná	osoba	nevrátila,	používáme	gone.
 John has gone shopping. (Odešel a stále je pryč.)

5.5  
Chceme-li se zeptat, jak dlouho nějaká situace trvá, zeptáme 
se How long …? + předpřítomný čas.
‘How long have you lived in London?’ ‘Since 2001.’

Předpřítomný čas a minulý čas prostý
Tvary minulého času prostého najdete v pracovním sešitě.

5.6  
Oba časy používáme, hovoříme-li o ukončených činnostech.
•	 Minulý	čas	prostý	používáme	pro	události,	které	skončily	 
 v konkrétním čase v minulosti. Tyto události nejsou nijak  
 spojeny se současností.
 I visited the USA last year.
•	 Přepřítomný	čas	používáme,	hovoříme-li	o	minulých		
 událostech, které mají vztah k současnosti. Viz bod  
 5.3 – využití předpřítomného času. 

 I have visited the USA. (někdy, dosud)

5.7  
Pokud se ptáme či upřesňujeme detaily po otázce Have you 
ever ...? použijeme minulý čas.
Have you ever been to a pop concert?
Yes, I have. I went to a Robbie Williams concert last year.

will
6.1  
Will používáme k vyjádření budoucnosti. 
Věty s will tvoříme takto:
•	 will	+	infinitiv	bez	to
 I will go.
Tvar will je pro všechny osoby stejný (I, you, he, she, atd.).

Kladný tvar Zápor
I’ll see you later. I won’t tell anybody

She’ll be angry. They won’t listen to you.

(plný tvar = will) (plný tvar = will not)

Otázka Krátká odpověď
Will you be at home? Yes, I will.

Will it work? No, it won’t.

6.2  
will používáme
•	 k	uvedení	faktů	o	budoucnosti.
 There will be a solar eclipse in 2026.
•	 k	vyslovení	předpovědi,	zvláště	je-li	založena	na	našem	

názoru či přesvědčení.
 I think you’ll do well in your exams.
 I don’t think England will win the next World Cup.
•	 pro	nabídky.
 I’ll carry your bags.
 I’ll lend you my phone.
•	 pro	sliby.
 I’ll always love you.
•	 vyslovíme-li	naše	okamžité	rozhodnutí	(rozhodnutí,	které		
 jsme udělali v okamžiku promluvy).
 Look! There’s Tommy. I’ll go and say hello.
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going to
6.3  
Be going to používáme k vyjádření budoucnosti. Věty s be 
going to tvoříme takto:

•	 přítomný	čas	slovesa	be + going to	+	infinitiv	bez	to
I’m going to take my driving test next year.
Roger Federer isn’t going to win the match.
Are you going to be at home this weekend?
Yes, I am. / No, I’m not.
6.4  Be going to používáme:
•	 pro	vyslovení	předpovědi,	zejména	pokud	je	založena	na	

tom, co právě vidíme.
 Look at that man! He’s going to jump in the river!
•	 hovoříme-li	o	našich	záměrech.
 I’m going to invite her to my party.
6.5  
Will i be going to používáme, chceme-li vyslovit předpověď 
nebo udělat rozhodnutí.

Používáme … will be going to
předpověď založeno na 

našich názorech:
Rooney will score. 
He always scores 
in important 
games.

založeno na 
situaci, kterou 
vidíme:
Rooney’s got the 
ball! He’s going to 
score!

rozhodnutí okamžité 
rozhodnutí 
během promluvy:
Show me the 
menu. Hmm. I’ll 
have chicken.

Záměr – už jsme 
byli rozhodnuti:
I’m going to have 
chicken tonight. 
I bought it this 
morning.

Podmínkové souvětí – typ 0
6.6  
Tento typ podmínkového souvětí používáme, pokud má 
určitá činnost vždy stejný důsledek. Činnost popisujeme  
v přítomném čase a její důsledek v přítomném čase prostém.
If you press this button, the light comes on.
Podmínková věta stojí před nebo za větou hlavní.
Pokud stojí za větou hlavní, nepíšeme čárku. 
If you heat ice, it melts.
Ice melts if you heat it.

may, might a could
6.7  
Slovesa may, might a could se používají pro děje, které  
se mohou stát v přítomnosti nebo budoucnosti. Pojí se  
s	infinitivem	bez	to.

Where’s John? He might be in his bedroom. (nyní)
Who’s that knocking at the door? It could be the postman. (nyní)
The weather forecast said it may rain tomorrow. (budoucnost)

Sloveso may vyjadřuje vyšší pravděpodobnost než might.
Zápory might a may jsou might not a may not.
Pokud chceme sloveso could použít k vyjádření určitého 
stupně pravděpodobnosti, nelze od něho vytvořit zápor.

must a mustn’t
7.1  
Tvar sloves must nebo mustn’t je pro všechny osoby stejný 
(I, you, he, atd.).

Kladný tvar Zápor
I must go home. You mustn’t tell anybody.

You must tell the truth. They mustn’t be late.

(plný tvar = must not)

Otázka Krátká odpověď
Must you leave so early? Yes, I must.

•	 Otázky	s	must se nepoužívají často. Běžnější je Do you  
 have to …?

7.2  
Must	+	infinitiv	bez	to vyjadřuje, že je něco nezbytné nebo 
velmi důležité udělat.
In some Asian countries, you must eat with your right hand.
You must be quiet in the school library.
Mustn’t	+	infinitiv	bez	to vyjadřuje, že je něco zakázané a je 
velice důležité to nedělat.
We mustn’t be late for school.
You mustn’t use a mobile phone in the cinema.
Často používáme must nebo mustn’t k vyjádření pravidel  
a zákonů.
In the UK, you must be 17 to drive a car.
You mustn’t smoke on aeroplanes.

needn’t
7.3  
Needn’t	+	infinitiv	bez	to vyjadřuje, že něco není nutné, ale 
není to proti pravidlům.
You needn’t bring a towel. There are towels at the swimming pool.
(Ale můžeš si ho vzít, jestli chceš.)
You needn’t take sandwiches as lunch is provided.
(Ale můžeš si je přinést, jestli chceš.)

Podmínkové souvětí – typ 1
7.4  
Tento typ podmínkového souvětí používáme k odhadnutí 
důsledku budoucího děje. K popsání děje použijeme 
přítomný čas, k vyjádření důsledku will	+	infinitiv	bez	to.
If you go to bed late, you’ll be tired tomorrow.
(děj) (důsledek)
If I miss the bus, I’ll take a taxi.
(děj) (důsledek)
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7.5  
Podmínková věta může stát před nebo za větou hlavní. 
Pokud stojí za ní, nepíšeme čárku.
If you drink too much coffee, you won’t sleep well.
You won’t sleep well if you drink too much coffee.

should a ought to
7.6  
Tvar should a ought to je pro všechny osoby stejný (I, you, 
she, atd.)

Kladný tvar
You should go to bed. You ought to go to bed.

They should leave now. They ought to leave now.

Zápor
He shouldn’t eat so much. He oughtn’t to eat so much.

We shouldn’t stay up late. We oughtn’t to stay up late.

Otázka
Should we tell him? *

When should I phone you?

* Otázky s ought to netvoříme.

7.7  
Slovesa should a ought to se používají, chceme-li udělit 
radu nebo mluvit o věcech, které jsou nebo nejsou důležité.
If you’ve got a headache, you ought to take an aspirin.
You shouldn’t talk with your mouth full.
Slovesa should a ought to se často používají ve spojení  
s I think … a I don’t think …

I think you ought to go to bed.
I don’t think we should spend all our money. (NE – I think we 
shouldn’t spend all our money.)
Do you think we should phone Chris?

Podmínkové souvětí – typ 2
8.1  
Tento typ podmínkového souvětí používáme k popisu 
situací, které jsou nereálné nebo nepravděpodobné. Může 
se vztahovat k přítomnosti nebo budoucnosti.
Pro popis nepravděpodobného nebo nereálného děje nebo 
situace používáme minulý čas, pro vyjádření jejich důsledku 
would	+	infinitiv	bez	to.
If I had a lot of money, I’d visit the USA.

8.2  
Podmínková věta může stát před nebo za větou hlavní. 
Pokud stojí za ní, nepíšeme čárku.
If I lived in the country, I’d have a dog.
I’d have a dog if I lived in the country.

I wish …
8.3  
Chceme-li vyjádřit přání, aby něco bylo jinak, než to je nyní, 
použijeme wish + minulý čas prostý nebo průběhový.

Současná situace: Alison has brown eyes.
Přání: Alison wishes she had blue eyes.
Současná situace: It’s cold. I am wearing a jacket.
Přání: I wish I was wearing a coat.

8.4  
Po if a wish někdy raději používáme were než was ve spojení 
s I/he/she/it. Were	je	formálnější	než	was.

Předminulý čas
9.1  
Předminulý čas tvoříme takto:

Kladný tvar
I/you’d gone

he/she/it’d gone

we/you/they’d gone

Zkrácený tvar a plný tvar
’d = had

Zápor
I/you hadn’t gone

he/she/it hadn’t gone

we/you/they hadn’t gone

Zkrácený tvar a plný tvar
hadn’t = had not

Otázka
Had I/you gone ... ?

Had he/she/it gone ... ?

Had we/you/they gone ... ?

Krátká odpověď
Yes, I had. / No, I hadn’t.

Yes, she had. / No, she hadn’t.

Příčestí minulé pravidelných sloves je stejné jako jejich 
minulý čas.
finished   danced   studied   chatted
Nepravidelná slovesa mají příčestí minulé někdy stejné jako 
minulý čas, někdy se liší.
go – went – been/gone
buy – bought – bought
see – saw – seen
Seznam nepravidelných sloves naleznete v pracovním sešitě.
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9.2  
Předminulý čas používáme, hovoříme-li o ději v minulosti,  
který se stal ještě před jiným dějem v minulosti.

•	 Popisujeme-li	události	chronologicky,	v	pořadí,	jak	se	
udály, užijeme minulý čas prostý.

 The robbers left the bank. The police arrived.
•	 Změníme-li	pořadí	popisovaných	událostí,	musíme	použít	

předminulý čas.
 When the police arrived, the robbers had left the bank.

Nepřímá řeč
9.3  
Pokud sdělujeme, co řekl někdo jiný, slovesný čas se 
obvykle změní.

Přímá řeč Nepřímá řeč
Přítomný čas prostý ➜ Minulý čas prostý
‘I don’t like dogs,’ Ben said. Ben said (that) he didn’t like 

dogs.

‘My dad is at work,’ Becky 
said. 

Becky said (that) her dad 
was at work.

Přítomný čas průběhový ➜ Minulý čas průběhový 
‘He’s wearing a blue top,’ 
Michelle said.

Michelle said (that) he was 
wearing a blue top.

Minulý čas prostý ➜ Předminulý čas prostý
‘We moved to London in 
2000,’ Phil said.

Phil said (that) they had 
moved to London in 2000.

V nepřímé řeči není nutné používat spojku that.

9.4  
V závislosti na kontextu se někdy změní zájmena.
‘My name’s Jill,’ she said.
She said that her name was Jill.
‘We went to the cinema,’ Mark said.
Mark said that they had gone to the cinema.
‘I’ll meet you after school,’ Becky said.
Becky said she’d meet me after school.

Trpný rod (přítomný čas prostý)
10.1  
Trpný rod v přítomném čase prostém tvoříme takto:

•	 přítomný	čas	slovesa	be + příčestí minulé významového 
slovesa

Kladný tvar
This newspaper is published daily.

These grapes are grown in Italy.

Zápor
This wine isn’t made in France.

Cars	aren’t	used	on	the	island	of	Tresco.

Otázka
Is your bicycle serviced regularly?

Are your clothes washed by hand?

Krátká odpověď
Yes, it is. / No, it isn’t.

Yes, they are. / No, they aren’t.

10.2  
Trpný rod používáme, když chceme zdůraznit činnost a ne 
jejího původce, nebo když nevíme, kdo jejím původcem je. 
Trpný rod v přítomném čase často popisuje určitý proces.
First, the bottles are washed. Then they’re sorted into different 
colours. Next, they …, etc.

10.3  
Chceme-li uvést, kdo činnost provádí, použijeme by.
My exams are marked by the teachers.

Trpný rod (ostatní časy)
10.4  
Trpný rod ostatních časů tvoříme takto:
+ správný čas slovesa be + příčestí minulé významového 
slovesa

Čas Příklad
minulý čas prostý This house was built in 1850.

My	friends	were	robbed	in	
Mexico last year.

předpřítomný čas Our car has been stolen!

The Twilight books have been 
read by millions.

will (budoucí čas prostý) His	first	novel	will	be	published	
next year.

The pyramids will be closed 
next week.


