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PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ versus PRŮBĚHOVÝ – CVIČENÍ 

 
1. Napište, který čas v dané situaci použijete a zdůvodněte vaši volbu: 

 

a) Obvykle snídám toasty s máslem a džemem, ale dnes mám jen jogurt. 

b) Pořád na mě křičíš! 

c) Příští týden odlétáme k moři. 

d) Škola začíná v 8 hodin. 

e) Zatímco oni se učí ve třídě, my běháme na hřišti. 

 f) Každý rok navštěvujeme cizí kraje. 

g) Bydlím v Praze, ale momentálně pracuju v Londýně. 

h) Vždycky poslouchám hudbu večer. 

 

2. Převeďte věty z prostého do průběhového času a z průběhového do prostého času: 

 

He smokes every day. I am not singing now. Who is he dancing with? They don´t have any TV at 

home. My mum gives me many presents. She is earning lots of money at the moment. She 

works very hard. Where are you going tonight? We are not helping them. I cut bread. 

 

3. Doplňte vhodné slovo: 

 

………… your sister know me? My friends …………… skiing in Austria now. I …………. speak French 

but my uncle ………………. French fluently. You don´t normally watch TV so why are you 

……………….. TV right now? While I ……….. preparing lunch, my children ………… playing outside. 

She is ………… sleeping at the moment. She ………….. take bus. ……….. are always borrowing 

money from my dad! They want ………… start a new business. He is ……………. a bath now. 

 

4. Přeložte: 

 

Často obědvám ve 12 hodin, ale dnes obědvám později. Obvykle trávíme naši dovolenou v cizině, 

ale tento rok zůstáváme v ČR. Neznám jeho rodiče. Nemá tě rád. Proč mi o tom říkáš? Pořád 

děláš stejnou chybu! Momentálně pracuju od 9 do 12 hodin. David neslaví narozeniny v dubnu. 

Teď neprší. Čteš knihy? Co čteš právě teď? Chodíš často do kina? Ne, nechodím.  

 

 

 

 

5. Napište 5 vět o tom, co děláte každý den a 5 vět o tom, co právě v tuto chvíli neděláte: 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ versus PRŮBĚHOVÝ - VYPRACOVÁNÍ 
 

1. a) v první větě prostý (obvykle), ve druhé větě průběhový (změna) 

    b) průběhový (vyjádření zloby) 

    c) průběhový (blízká budoucnost) 

    d) prostý (všeobecná pravda) 

    e) obě věty průběhový (dvě situace probíhající současně) 

     f) prostý (fakta) 

     g) v první větě prostý (fakta), ve druhé průběhový (dočasná situace) 

     h) prostý (vyjádření zvyku) 

 

2. He is smoking. I don´t sing. Who does he dance with? They are not having any TV at home. My 

mum is giving me many presents. She earns lots of money. She is working very hard. Where do 

you go tonight? We don´t help them. I am cutting bread. 

 

3. Does your sister know me? My friends are skiing in Austria now. I don´t speak French but my 

uncle speaks French fluently. You don´t normally watch TV so why are you watching TV right 

now? While I am preparing lunch, my children are playing outside. She is not sleeping at the 

moment. She doesn´t take bus. You are always borrowing money from my dad! They want to 

start a new business. He is having a bath now. 

 

4. I often have lunch at 12 o´clock but today I am having lunch later. We usually spend our 

holiday abroad but this year we are staying in the Czech Republic. I don´t know his parents. He 

doesn´t like you. Why are you telling me about it? You are always making the same mistake! I 

am working from 9 to 12 at the moment. David doesn´t celebrate his birthday in April. It is not 

raining now. Do you read books? What are you reading at the moment? Do you often go to the 

cinema? No, I don´t. 

 

5. Každý vypracovává samostatně. 

 

 

 

 


