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Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 
Doplňte správný tvar slovesa „be“: 

1. He ….. working in the garden. 

2. You ….. listening to music. 

3. I …..  speaking English. 

4. We …… making tea. 

5. Kelly ….. walking in the town. 

6. They ….. writing homework. 

7. She ….. reading a book. 

8. You …… meeting your friends. 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 

 Správné řešení: 

1. He is working in the garden. 

2. You are listening to music. 

3. I am speaking English. 

4. We are making tea. 

5. Kelly is walking in the town. 

6. They are writing homework. 

7. She is reading a book. 

8. You are meeting your friends. 

 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 

 Utvořte co nejvíce vět: 

John  is speaking about Susan 

Kelly are asking with  English 

We   waiting for  Peter 

    making   tea 

    learning 

    playing 

    going 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 
 Přeložte: 

 1. Oni pijí kávu. 

 2. Sestra hraje tenis. 

 3. My pomáháme matce. 

 4. Studenti se učí anglicky. 

 5. Rodina se dívá na TV. 

 6. Já poslouchám hudbu. 

 7. Ty mluvíš. 

 8. Vy vaříte oběd. 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 
 Správné řešení: 

 1. Oni pijí kávu. – They are drinking coffee. 

 2. Sestra hraje tenis. – Sister is playing tennis. 

 3. My pomáháme matce. – We are helping  mother. 

 4. Studenti se učí anglicky. – The students are 
 learning English. 

 5. Rodina se dívá na TV. – The family is watching TV. 

 6. Já poslouchám hudbu. – I am listening to music. 

 7. Ty mluvíš. – You are speaking. 

 8. Vy vaříte oběd. – You are cooking lunch. 
 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 

 Utvořte otázky: 

 1. cook/he/now? 

 2. winter/come? 

 3. wash up/my sister? 

 4. they/what/drink? 

 5. she/English/speak?  

 6. you/prepare/what? 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 

 Správné řešení: 

 1. cook/he/now? – Is he cooking now? 

 2. winter/come? – Is winter coming? 

 3. wash up/my sister? Is my sister washing  up? 

 4. they/what/drink? – What are they drinking? 

 5. she/English/speak?  - Is she speaking 
 English? 

 6. you/prepare/what? – What are you 
 preparing 

 



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 
 Změňte kladné věty na záporné a naopak: 

 1. I am not planning party. 

 2. John is watching TV.  

 3. Why are you running? 

 4. She is not listening to you. 

 5. The phone is ringing. 

 6. We are not speaking about you. 

 7. Writer is writing a new novel. 

 8. Why are they reading this book?  



Přítomný čas průběhový – 

gramatická cvičení 
 Správné řešení: 

 1. I am planning party. 

 2. John is not watching TV.  

 3. Why are you not running? 

 4. She is listening to you. 

 5. The phone is not  ringing. 

 6. We are speaking about you. 

 7. Writer is not writing a new novel. 

 8. Why are they not reading this book?  
 


