
Přítomný čas 
průběhový 
PRESENT CONTINOUS / PRESENT PROGRESSIVE 



Tvoření 
 

• pomocné sloveso BÝT + významové sloveso v INGovém tvaru 

• Pracujeme zde tedy hlavně se slovesem být a pak následuje významové sloveso, 
které má příponu -ing. 



 
 
 
 
Kladná oznamovací věta 

I am working we are working 

you are working you are working 

he is working they are working 

she is working   

it is working 

I'm working we're working 

you're working you're working 

he's working they're working 

she's working   

it's working 



Tvoření otázky 
 

• Opět je zde významové sloveso vždy ve stejném tvaru zakončeno na ING  a 
pracujeme pouze se slovesem být. Pokud tvoříme otázku slovesa být, přehodíme 
pouze podmět s přísudkem: 

 Am I working? Are we working? 

Are you working? Are you working? 

Is he working? Are they working? 

Is she working?   

Is it working? 



Tvoření záporu 
 

• Zápor se tvoří neméně jednoduše. Určitě víte, že u slovesa být se tvoří zápor 
jednoduchým přidáním záporky NOT: 

 I'm not (am not) working. We aren't (are not) working. 

You aren't (are not) working. You aren't (are not) working. 

He isn't (is not) working. We aren't (are not) working. 

She isn't (is not) working.   

It isn't (is not) working. 



Zdroje: 

• www.helpforenglish.cz 

•  EnglishGrammar.org 

• UsingEnglish.com 

• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 

 

http://www.helpforenglish.cz/
http://www.englishgrammar.org/
http://www.usingenglish.com/handouts/


Tvoření krátké odpovědi 
 

• I krátká odpověď je jednoduchá: 

• Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. 

• Is he a teacher?  Yes, he is. No, he isn't. 

• Stejné to bude i u přítomného času průběhového: 

• Are you working? Yes, I am. No, I'm not. 

• Is he working? Yes, he is. No, he isn't. 



 
 
 
Pravopisné změny: koncové -e odpadá 
 

• Pokud přidáváte -ING za sloveso zakončené na -E, 

musíte E odstranit: 

• have – haveing – having 

come – comeing – coming 

 



Pravopisné změny: koncové -y nikdy neodpadá 
 

• Pokud přidáváme -ING za -Y, je úplně jedno, jak 
jsou kladena písmenka před ním. Angličtina totiž 
nemá problém s písmenky Y a I za sebou: 

• stay – staing – staying 

• cry – cring – crying 



Pravopisné změny: koncová souhláska se někdy zdvojuje 
 

• K této změně dochází v případě, že infinitiv jednoslabičného slovesa končí na 
souhlásku, před níž je jedna samohláska: 

• SHOP (poslední tři písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska) 

shopping 

• SIT (tato písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska) 

sitting 

• SWIM (poslední tři písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska) 

swimming 

 



Pravopisné změny: koncová souhláska se někdy zdvojuje 

• Ale pozor: 

• COME (zde je na konci E, které odpadá, a už se nic nemění) 
comming 

coming 

• MEET (na konci je souhláska, ale před ní jsou dvě samohlásky) 

meetting 

meeting 

• TALK (na konci jsou dvě souhlásky) 

talkking 

talking 

 



Použití: činnost, která právě probíhá 

• My brother is sleeping.  

• What are you doing?  

• Why is she looking at me?  

• Susan isn't studying at the moment.  

• Jack is only trying to help you.  

• Where are all the people going?  

• I'm not eating the soup.  

• They're having dinner. 



Použití: činnost, která se děje kolem současnosti  

•  Jedná se o dočasnou činnost, přechodnou činnost 

• činnost, kterou jste začali, ale nedokončili, i když ji třeba v tuto danou chvíli neděláte 

• This week I'm going to work by bus, because there's something wrong with my car.   - 
Normálně jezdím autem, ale tento týden přechodně  jezdím autobusem. Neznamená to však, 
že právě sedím v autobuse! 

• The drinks machine isn't working, you'll have to get a drink somewhere else.  - Normálně 
automat funguje, teď je ale rozbitý přechodně . Říkám, že nefunguje, ne že zrovna v tento 
moment nepřipravuje pití. 

• I love horror stories but now I'm reading a great sci-fi novel by Frank Herbert.  - Tato věta 
neznamená, že bych právě seděl nad otevřenou knihou Franka Herberta, ta kniha může být na 
polici, ale je rozečtená. Říkám tím, co v současnosti čtu. 



Použití: naplánovaná budoucnost 
 

• oznamujeme nějaký svůj pevný, nezměnitelný plán, něco, co už je zařízené a 
nebudu to tedy měnit 

• I'm flying to Egypt next week!   - Je to již zařízené mám rezervaci v hotelu, 
koupenou letenku, atd.  Tento plán už jen tak nezměním, člověku tím tedy 
oznamuji, že už nemá cenu mě lákat na něco jiného.  

• I can't go to the dance with you because I'm going with someone else.   - Jsem už 
domluvený s někým jiným, a touto větou vlastně oznamuji, že nemá smysl mě 
přemlouvat, že své rozhodnutí už nezměním. 

 



Použití: průběžná změna 

• stavy měnící se v průběhu času: 

• His English is getting better and better.   - Neustále se stává lepší a lepší. 

• People are producing more and more garbage.   - Opět je to průběžně měnící se 
stav. 

• Často v těchto případech bývá tato probíhající změna zdůrazněna dvěma 
komparativy (more and more, higher and higher, better and better, less and less) 



Použití: co nás štve 

• Příslovce ALWAYS se však za určitých okolností používá i ve větách v 
přítomném průběhovém čase. Je to tehdy, když chceme nějaký častý děj 
kritizovat, vyjádřit svoji naštvanost apod. 

• He's always forgetting my name!   - Už mi to leze na nervy! Štve mě to, mohl by 
si to jméno už zapamatovat.  

• My parents are always telling me what to do!   - Irituje mě to, mohli by mě 
'nechat bejt'. 


