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Tematický okruh 
 

Přehled všech časů 
 

Datum tvorby 
 

 7. 7. 2013 

Anotace 
 

Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického 
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu. 
 
 

Metodický pokyn 
 

Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně 
vypracovávat. 
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PŘEHLED VŠECH ČASŮ – CVIČENÍ  

1. Dejte sloveso do správného tvaru: 

a) While I (wash up) I (break) my son´s favourite cup. 

b) I never (steal) anything. 

c) How often you (wash) your hair? 

d) I hope your brother (not, change) his mind. 

e) Tom (try) to find a new job for two months. 

f) When we arrived at the hotel, all guests already (go) to the party. 

g) She (not, sleep) at home two days ago. 

h) Carol usually (eat) some sandwich at work but today she (have) only an apple, she is on a diet. 

 

2. Přeložte: 

a) Moji rodiče se ještě nevrátili z dovolené. 

b) Zatímco jsem se učila na zkoušku, moji přátelé chystali oběd. 

c) Paul vždycky utrácí hodně peněz. Než skončí prázdniny, utratí všechny peníze. 

d) Prší už od včerejška. 

e) Karen nechtěla jít do kina, už ten film viděla. 

 f) Býval tam hotel, ale nyní tam staví školu. 

g) Byl jsi někdy v Londýně? Ano, byl. 

h) Kdy jsi tam byl? Byl jsem tam loni v létě. 

3. Opravte chyby: 

I think, I am going to have a cup of tea. She has working for this company since 1998. We painting our 

new flat at the moment. When they came to the cinema, the film aready started. While she was 

driving, he slept. What you were doing when he called you? I My mum hasn´t made such a nice cake 

since I have come home. How long have you been knowing him? The train will depart at 5 o´clock.  

 

4. Napište, jaký čas použijete v následujících situacích a zdůvodněte: 

a) Byl jsem dvakrát v Austrálii. Poprvé jsem tam byl v roce 1989. 

b) Bude pršet. (obloha je šedá, hodně mraků, zvedá se vítr) 

c) Sedím tady už od rána.  

d) Když jsme přišli domů, zjistili jsme, že jsme nezamkli. 

e) Zatímco jsem nakupovala, syn si hrál v dětském koutku. 



 

 

 

PŘEHLED VŠECH ČASŮ – VYPRACOVÁNÍ 

1. a) While I was washing up I broke my son´s favourite cup. 

    b) I have never stolen anything. 

    c) How often do you wash your hair? 

    d) I hope you brother won´t change his mind. 

    e) Tom has been trying to find a new job for two months. 

    f) When we arrived at the hotel, all guests had already gone to the party. 

    g) She didn´t sleep at home two days ago. 

    h) Carol usually eats some sandwich at work but today she is having only an apple, she is on a diet. 

 

2. a) My parents haven´t come back/returned from their holiday yet. 

     b) While I was studying for my exam, my friends were making lunch. 

     c) Paul is always spending a lot of money. By the end of  holiday he will have spent all his money. 

     d) It has been raining since yesterday. 

     e) Karen didn´t want to go to the cinema. She had already seen that film. 

     f) There used to be a hotel but now they are building a new school there. 

     g) Have you ever been to London? Yes, I have. 

     h) When were you there? I was there last summer. 

 

3. I think, I will have a cup of tea. She has been working for this company since 1998. We are painting 

our new flat at the moment. When they came to the cinema, the film had already started. While she 

was driving, he was sleeping. What were you doing when he called you? My mum hasn´t made such 

a nice cake since I came home. How long have you known him? The train departs at 5 o´clock. 

 

4. a) 1. věta předpřítomný prostý (zkušenost). 2. věta minulý prostý (konkrétní datum v minulosti) 

    b) budoucí čas „going to“ (všechno nasvědčuje tomu, že bude pršet) 

    c) předpřítomný průběhový (průběh děje, který ještě neskončil) 

    d) 1. a 2. věta minulý prostý (ukončený děj v minulosti), 3. věta předminulý (děj se odehrál dříve) 

    e) obě věty minulý průběhový (dvě situace probíhají současně) 

    

    

 



 

 


