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Přítomný čas průběhový 



Přítomný čas průběhový - tvoření 

 Přítomný čas průběhový se tvoří pomocí 

tvaru slovesa „be“ a významového slovesa s 

–ing koncovkou. 

be + ……. ing 

 Sloveso „be“ se normálně časuje v 

přítomném čase. 

 Tvar slovesa s –ing koncovkou se nemění. 

 

 



Přítomný čas průběhový- užití 

  

 Přítomný čas průběhový vyjadřuje 

děje, které se odehrávají právě teď. 

  



Přítomný čas průběhový 

 Časování: 

 Jednotné číslo 

 1. I am drinking – já piji 

 2. you are drinking – ty piješ 

 3. he is drinking – on pije 

  she is drinking – ona pije 

  it is drinking – to (ono) pije   

 



Přítomný čas průběhový 

  

 Množné číslo: 

 

 1. we are drinking – my pijeme 

 2. you are drinking – vy pijete 

 3. they are drinking – oni pijí 



Přítomný čas průběhový - otázka 

 Otázka se tvoří stejně jako u slovesa „be“, 
tzn. přehozením podmětu a tvaru slovesa. 

 Jednotné číslo: 

 1. am I cooking? – vařím? 

 2. are you cooking? – vaříš? 

 3. is he cooking? – vaří on? 

  is she cooking? – vaří ona? 

  is it cooking? – vaří to (ono)   



Přítomný čas průběhový - otázka 

 

Množné číslo: 

 

1. are we cooking? – vaříme? 

2. are you cooking? – vaříte? 

3.  are they cooking? – vaří oni?  



Přítomný čas průběhový - zápor 

 Zápor se tvoří stejně jako u slovesa „be“ 
tzn. přidáním „not“. 

 Jednotné číslo: 

 1. I am not reading – já nečtu 

 2. you are not reading – ty nečteš 

 3. he is not reading – on nečte 

  she is not reading – ona nečte 

  it is not reading – to (ono) nečte 



Přítomný čas průběhový - zápor 

  

 Množné číslo: 

 

 1. we are not reading – my nečteme 

 2. you are not reading – vy nečtete 

 3. they are not reading – oni nečtou 



Přítomný čas průběhový – krátké 

odpovědi 

 V krátkých odpovědích používáme pouze 
příslušný tvar slovesa „be“. 

 Např. 

 Are you writing? – Píšeš? 

 Yes, I am. – Ano, píšu. 

 No, I am not. – Ne, nepíšu. 

 Is he working? – Pracuje on? 

 Yes, he is. – Ano, pracuje. 

 No, he isn‘t. – Ne nepracuje.   



Přítomný čas průběhový – stažené 

tvary 

 

 Protože základem přítomného času 

průběhového je sloveso „be“, platí stejná 

pravidla pro užití stažených tvarů jako u 

slovesa „be“. 


