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Název materiálu: Sloveso „be“ – gramatická cvičení
Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory
Anotace: Sloveso být je v každém jazyce nejpoužívanějším slovesem. Jeho zvládnutí je předpokladem pro další
studium jazyka. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku anglického jazyka studentů SO
Očekávaný výstup: Žák dovede časovat sloveso „be“, dovede ho používat v otázce, záporu a dovede používat
stažené tvary.
Klíčová slova: sloveso, časování, otázka, zápor, stažené tvary
Metodika: (jak s materiálem pracovat): slouží jako podklad pro následné procvičování slovesa „be“, otázky, záporu
a stažených tvarů. Lze rozeslat žákům elektronicky, nebo elektronicky používat při výkladu.
Obor: tříleté učební obory
Ročník: 1.
Autor: Ing. Petr Kašpar
Zpracováno dne: 12.9.2012
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Sloveso „be“
(gramatická cvičení)

Doplňte správný tvar slovesa „be“
1. I ……. from Prague.
2. It …… nice morning.
3. I and John …… brothers.
4. English …… easy.
5. My sister …… a secretary.
6. They …… Czech.
7. We …… sixteen.
8. My name …… Peter.
9. Jane …… my best friend.
10. You …… happy.

Správné řešení
1. I am from Prague.
2. It is nice morning.
3. I and John are brothers.
4. English is easy.
5. My sister is a secretary.
6. They are Czech.
7. We are fifteen.
8. My name is Peter.
9. Jane is my best friend.
10. You are happy.

Vytvořte oznamovací věty se
slovesem „be“
1. student / he / good
2. her / I / brother
3. English / they
4. Prague / in / school / my
5. London / we / from
6. a secretary / miss Black
7. lovely / it / morning
8. Peter / name / his
9. good / writer / he
10. my brother / Czech / my friend / and

Správné řešení
1. He is good student.
2. I am her brother.
3. They are English.
4. My school is in Prague.
5. We are from London.
6. Miss Black is a secretary.
7. It is lovely morning.
8. His name is Peter.
9. He is good writer.
10. My brother and my friend are Czech.

Utvořte otázky se slovesem „be“
1. happy / she ?
2. Shakespeare / English writer ?
3. good / they / friends ?
4. Peter / a student ?
5. a Czech / Black / name ?
6. nice / it / house ?
7. sixteen / they ?
8. in / we / Prague ?
9. old / you / how ?
10. your / what / name ?

Správné řešení
1. Is she happy ?
2. Is Shakespeare English writer ?
3. Are they good friends ?
4. Is Peter a student ?
5. Is Black a Czech name ?
6. Is it nice house ?
7. Are they sixteen ?
8. Are we in Prague ?
9. How old are you ?
10. What is your name ?

Utvořte z kladných vět záporné a
naopak.
1. Peter is from London.
2. We are not in Prague.
3. They are friends.
4. She is happy.
5. It is not my birthday today.
6. He is fifteen.
7. You are not a teacher.
8. She is my friend.
9. Shakespeare is not good writer.
10. This is my book.

Správné řešení
1. Peter is not from London.
2. We are in Prague.
3. They are not friends.
4. She is not happy.
5. It is my birthday today.

Správné řešení
6. He is not fifteen.
7. You are a teacher.
8. She is not my friend.
9. Shakespeare is good writer.
10. This is not my book.

Přeložte
1. Jsi můj nejlepší kamarád.
2. Naše škola je v Praze.
3. Petr je anglický student.
4. Jak se máš?
5. To není dobré.

Přeložte
6. Kolik je jim let ?
7. Je slečna Youngová z Londýna?
8. Jsem její bratr.
9. My nejsme v Praze.
10. Ona se nejmenuje Jana.

Správné řešení
1. You are my best friend.
2. Our school is in Prague.
3. Peter is English student.
4. How are you?
5. It is not good.

Správné řešení
6. How old are they ?
7. Is Miss Young from London ?
8. I am her brother.
9. We are not in Prague.
10. Her name is not Jane.

