
  

Přítomný čas 

průběhový 

  

Present continuous 
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Přítomný čas průběhový – použití: 

• Pokud se něco děje právě teď, zrovna to probíhá 

• I‘m studying English. 

• She‘s having a shower. 

 

• Pokud se něco děje výjimečně, neobvykle, např. pouze 

dnes, pouze tento týden atp. 

• I‘m getting up at 5 this week because I need to be at work 

early. 

• I usually work with Peter  but today I‘m working with 

John  because Peter is ill. 

 

 

 



Vytvoření 

• Přítomný čas průběhový vytvoříme tak, že do věty umístíme 

jako pomocné sloveso být – „to be“ ve správném tvaru a 

sloveso významové upravíme tak, jak to vidíme na 

následujícím snímku  = aby mělo koncovku „ing“ .   

 

• Slovesa se do skupin pro připojování koncovky dělí podle 

stejných pravidel,podle kterých se připojuje např. koncovka 

„er“ u stupňování přídavných jmen. (viz „comparative ppt) 



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 am walking to work. 

He, she, it is going home. 

You, we, they  are writing a letter. 

 Present continuous positive  



Podmět Pomocné  

  „be“ + not 

….+ing Zbytek věty 

I am not 

I‘m not 

walking to work. 

He, she, it is not 

= isn‘t 

going home. 

You, we, they  are not 

= aren‘t 

writing a letter. 

 Present continuous negative  



Tázací 

zájmeno/ 

fráze 

Pomocné být Podmět – 

kdo,co? 

Sloveso s 

koncovkou 

„ing“ /zbytek 

věty 

Where are you walking? 

- Is she going home? 

Why are they writing 

a letter? 

 Present continuos questions  



Short answers 

• Na otázky v průběhu začínající pomocným slovesem, = na 

Yes/No otázky, můžeme odpovědět krátce :  

        Yes, I am. 

Are you happy?  

      No, I‘m not. 

                           Yes, he is. 

Is he hungry?  

                       No, he isn‘t.  

      Yes, they are. 

Are they tired?  

      No, they aren‘t.  



 Slovesa, která se 

 běžně v angličtině do průběhu nedávají :  

 

 

Love 

Like 

Hate 

Need 

Want 

Know 

Understand 

Have (got) (ve smyslu vlastnit)  
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