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Use – Použití 

 

 
 
  

 
• Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, 

událostech či stavech, které začaly a také skončily v 
minulosti. 

 

• Chceme-li v angličtině použít minulý čas prostý, musí být 
jasné, kdy v minulosti se daná událost (činnost, stav) 
odehrála. V dialogu toto může vyplývat z kontextu, platí ale, 
že v angličtině se minulý čas typicky používá s časovými 
výrazy, které přímo uvádí dobu v minulosti,kdy se událost 
stala, např.:  

    

 last week/year/month – minulý týden/rok/měsíc 

    yesterday – včera 

    two weeks ago  - před dvěma týdny 

  



Fráze často používané s minulým časem 

• AGO /әgou/ - před  

    „ago“ používáme, chceme-li vyjádřit, že se něco událo před 

určitou dobou, např. před třemi dny, před dvěma týdny, před pěti 

lety atp.  „Ago“ pak vždy umístíme až za označení této doby, na 

konec věty: I saw her five days ago. (Viděl jsem ji před pěti dny) 

• LAST /last/ - minulý, poslední  

  používá se především u časových období jako jsou dny, týdny, 

měsíce či roky a používá se vždy bez předložky : I visited my sister 

last week. ( ne „in the last week“) 

     Pozor na překlad: včera večer = last night  ALE včera ráno = 

yesterday morning  

• IN /in/ – v  

    předložka „in“ se používá ve spojení s konkrétními měsíci, roky, 

desetiletími nebo stoletími. I graduated from the university in 

2002.  

 

 

 

 



Tvary sloves 

• Tvary sloves v minulém čase prostém jsou stejné pro všechny 
osoby.(Na rozdíl od přítomného času, kdy se mění tvar 
slovesa ve třetí osobě jednotného čísla : I go/she goes ) 

 

•  I drove a car yesterday. 

• You drove a car yesterday. 

• He/She/It drove a car yesterday. 



Minulé tvary sloves 

• Slovesa se pro potřeby minulého času dělí do dvou 
základních skupin : 

 

Pravidelná                                                    

                                                                 Nepravidelná 

 

Pravidelná slovesa tvoří minulý čas většinou přidáním koncovky 
„ed“ k infinitivu. 

Nepravidelná slovesa tvoří nepravidelné tvary,které je potřeba 
se dobře naučit. Seznam některých nepravidelných sloves a 
jejich minulých tvarů najdete na str. 159 ve vašich 
učebnicích. 

    



     Přidání koncovky u pravidelných tvarů 

Sloveso v infinitivu Tvar minulého času 

need 

watch     + ed 

stay 

needed 

watched 

played 

live        +  d lived 

study   -y / + ied studied 

stop  + p + ed stopped 



Past simple positive – kladné věty 

• Při tvorbě kladných vět v minulém čase prostém zůstává 

pořádek slov ve větě shodný s pořádkem slov ve větách v 

čase přítomném. Jediný rozdíl tak najdeme u sloves, které v 

minulém čase mění tvar.  

např. watch- She watched TV yesterday.  

         play -  I played tennis with Peter last weekend. 

         drive -  You drove a red car yesterday. 



Past simple questions 

• Otázky v minulém čase prostém se opět podobají těm v čase 

přítomném. Na rozdíl od něj si ovšem při tvorbě otázek v 

minulém čase nepomáháme pomocným do/does , ale 

jediným pomocným tvarem pro všechny osoby stejným : did  

   

 



Past simple negative 

• Zápor v minulém čase prostém, vyjma slovesa „být“, 

vytvoříme opět použitím pomocného slovesa „do“ v minulém 

čase – „did“, k němuž připojíme záporku „not“ :  

 did not - zkráceně didn‘t  

 tento tvar je pro všechny osoby stejný a umístíme jej stejně 

jako v čase přítomném prostém před významové sloveso: 

She didn‘t get up early yesterday.  



Past simple questions 

Kdo/co? 

Podmět 

Tvar slovesa v 

minulém čase 

Zbytek věty 

You  bought your shoes 

yesterday. 

They won the final match. 

She  got up  Late. 



Past simple positive 

Tázací 

zájmeno/ 

 fráze 

Pomocné 

sloveso  

   „did“ 

Kdo/co? 

podmět 

 infinitive 

 bez „to“ 

Zbytek 

věty 

Where did you  buy your shoes? 

Did  they win? 

Why  did she  get up  late? 



Short answers 

krátké odpovědi 

• Na otázky v minulém čase začínající pomocným „did“ 

můžeme krátce odpovědět buď kladně, nebo záporně :  

 

       Yes, I did. 

• Did you sleep well?  

        

       No, I didn‘t. 



Past simple negative 

minulý čas prostý zápor 

Subject/ 

podmět 

Auxiliary/ 

pomocné 

Verb/ 

sloveso 

The rest/ 

zbytek 

They didn‘t go home. 

Mike and Jack didn‘t listen to the 

radio. 

He didn‘t study English. 

Martina didn‘t  play her match. 



 Sloveso „být“ - WAS / WERE 

• Sloveso být v minulém čase používáme ve větách, otázkách i 

záporech stejně jako v čase přítomném.  

Např.  Jsem unavený.      = I am tired. 

           Byl jsem unavený. = I was tired. 

 

• Časování slovesa pro jednotlivé osoby je znázorněno na 

dalších snímcích. 



WAS/WERE – kladné věty 

   podmět = 

kdo/co? 

Sloveso být v 

příslušném tvaru 

Zbytek věty 

 I  was hungry. 

He, she, it  was  nice. 

You, we, they were happy. 



WAS/WERE - otázky 

tázací 

zájmeno/ 

fráze 

sloveso být v 

minulosti 

podmět 

Kdo/co? 

zbytek věty 

     -    Was   I  unfriendly? 

When  was she  born?  

 -  Were they  boring? 

Why were you  unhappy? 



 WASN‘T/ WEREN‘T - zápor 

Podmět Sloveso 

být+“not“ 

Zbytek věty 

I  was not  

= wasn‘t  

very hungry. 

He,she, it  was not 

= wasn‘t 

nice 

You, we, they  were not 

 = weren‘t  

happy. 
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