ČAS

PŘEDMINULÝ

MINULÝ

PŘEDPŘÍTOMNÝ

PROSTÝ

HAD + 3. tvar

sloveso + ED

HAVE + 3. tvar
sloveso
HAVE + BEEN +
-ing
am/are/is + -ing
MOST MEZI PŘÍT A
MIN - VÝSLEDEK
RUTINA

PRŮBĚHOVÝ
POUŽITÍ

HAD + BEEN + -ing was/were + -ing
CO BYLO PŘED TÍM KONEC V
CO BYLO
MINULOSTI

PROSTÝ

události v minulosti
před jinou událostí
nebo okamžikem v
minulosti

situace začala v
minulosti a trvá doteď
(často se ptáme How
opakované děje v
long…?)
minulosti skončené
vyprávění událostí,
situace začala v
které se staly jedna
minulosti a má dopad
po druhé
na teď
stálé stavy v
události, které se staly
minulosti, nebo děje s nedávno, jsou to
dlouhým trváním
novinky

okamžik - stalo se to, životní zkušenosti,
když se něco dělo
zážitky

PRŮBĚHOVÝ

děje v minulosti, které pozadí - co se právě
trvaly až do jiného
dělo, když se něco
okamžiku v minulosti stalo

PŘÍTOMNÝ

WILL + HAVE+ BEEN + ing

CO BUDE PŘED
NĚČÍM DALŠÍM

děj, který skončí v
budoucnosti před
daným časovým
něco se opakuje
určením
pravidelně
děj, který skončí v
budoucnosti v
jak často něco děláme určitém okamžiku

BUDOUCÍ
NENAPLÁNOVANÝ

be going to

WILL + sloveso

/
MÁM KONKRÉTNÍ
PLÁN

veřejný harmonogram
v budoucnosti (např.
jízdní řády)

děj, který začal v
minulosti, ještě trvá a
bude trvat
děje se to právě teď

děj, který bude trvat
až do určitého
okamžiku v
budoucnosti
a jedná se o
nedokončený a
nepřetržitý děj

WILL + BE + -ing
MÁM ÚMYSL

už jsem se rozhodl, co
udělám
rozhodnutí zejména
pro osobní plány a
záměry

úmysl, záměr - nejde o
definitivní rozhodnutí

předpověď jistější,
mám nějaký důkaz

předpověď nejistá,jen si
to myslím, můj názor

mluvíme obecně nebo
všeobecné pravdy

děj, který začal v
dvě činnosti probíhaly minulosti a probíhal dočasná činnost jen
současně
nepřetržitě až do teď na určitou dobu
zdůrazňujeme dobu
trvání
naplánovaná a
nedokonavé děje - co
zařízená osobní
jsme dělali x ne co
činnost v blízké
jsme udělali
budoucnosti

www.cestakjazykum.cz

PŘEDBUDOUCÍ
WILL + HAVE +
3. tvar

BUDOUCÍ
NAPLÁNOVANÝ

/

teď se rozhoduji nebo
nabízím nebo slibuji
konstatování o
budoucnosti - stane se
to samo

děj, který bude
probíhat v určitém
okamžiku v
budoucnosti
děj, který nastane,
pokud věci půjdou jako
obvykle

