
  

Minulý čas průběhový 

 

Past continuous 
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Grammar 

• Minulý čas průběhový se v angličtině používá  k vyjádření 
paralely mezi dvěma ději, tzn. zpravidla jej využijeme, 
chceme-li popsat, že v daném okamžiku v minulosti proběhlo 
více situací najednou. 

• Minulý čas průběhový popisuje děj, který trval delší dobu 
– probíhal kontinuálně, zatímco se odehrál děj jiný – kratší, 
který popíšeme minulým časem prostým. Je přitom možné, 
že kratší děj ten déle probíhající přeruší nebo úplně ukončí: 

   I was cooking dinner when the phone rang.  

   (Vařil jsem večeři, když zazvonil telefon. – přerušení,narušení 
děje) 

    She was walking across the road when the car hit her. 

    (Přecházela silnici, když ji srazilo auto.  - ukončení děje)  

 



Grammar 

• Minulým časem průběhovým lze v angličtině také popsat 

skutečnost, že nějaká aktivita právě probíhala v určitý 

stanovený čas. Např.: 

 

• I was cooking dinner at 6 o‘clock yesterday. 

 (ve smyslu – začal jsem vařit před šestou a v šest hodin jsem 

právě byl v průběhu vaření večeře)  

 



Past continuous 

 

   I was driving my car when I crashed into a tree. 

  /                                                             X 

    I was driving                   I crashed 

 

   I was playing tennis at 5 o‘clock yesterday.  

   

 /                               X                               X 

 4 p.m.                      5 p.m.                 5:30 p.m. 

I started               I was playing              I finished 



Past continuous 

• Minulý čas průběhový vytvoříme s použitím pomocného 

slovesa „to be“ v minulém čase = was/were  a sloveso 

významové upravíme koncovkou „ing“  

 

• Slovosled jednotlivých vět pak bývá totožný např. s 

přítomným časem průběhovým – rozdíl je pouze v pomocném 

slovesu.  

 



Základ slovesa    +     =  

go 

drink 

wait 

play 

   

     +ing 

  going 

  drinking 

     waiting 

     playing 

live 

smoke 

  -e/ + ing   living 

  smoking 

sit 

stop 

+ t  /  + ing 

+p  /  + ing  

  sitting 

  stopping 

Spelling – pravidla psaní koncovky „ing“ 



Podmět Pomocné  

  „be“ 

….+ing Zbytek věty 

I was walking to work. 

He, she, it was going home. 

You, we, they  were writing a letter. 

 Past  continuous positive  



Podmět Pomocné  

  „be“ + not 

….+ing Zbytek věty 

I was not 

= wasn‘t 

walking to work. 

He, she, it was not 

= wasn‘t 

going home. 

You, we, they  were not 

= weren‘t 

writing a letter. 

 Past continuous negative  



Tázací 

zájmeno/ 

fráze 

Pomocné být Podmět – 

kdo,co? 

Sloveso s 

koncovkou 

„ing“ /zbytek 

věty 

Where were you going? 

- Was she cooking 

dinner? 

Why were they writing 

a letter? 

 Past continuos questions  



Short answers 

• Na otázky v průběhu začínající pomocným slovesem, = na 

Yes/No otázky, můžeme odpovědět krátce :  

          Yes, I was. 

Were you studying?  

         No, I wasn‘t.. 

                                 Yes, he was. 

Was he driving?  

                             No, he wasn‘t.  

               Yes, they were. 

Were they watching TV?  

               No, they weren‘t.  
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