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Vazba „be going to“ – gramatická 

cvičení 



Vazba „be going to“ – gramatická 

cvičení 

Doplňte správný tvar slovesa „be“. 

1) He …. going to listen to music. 

2) We …. going to visit Prague. 

3) Mother …. going to cook. 

4) They …. going to have a party. 

5)  I ….. going to borrow a book. 

6) John …. going to read a newspaper.  

7) Lucy …. going to live in the city. 

8) My parents ….. going to work in the garden.  



Vazba „be going to“ – gramatická 

cvičení 
Správné řešení: 

1) He is going to listen to music. 

2) We  are going to visit Prague. 

3) Mother is going to cook. 

4) They are going to have a party. 

5)  I am going to borrow a book. 

6) John is going to read a newspaper.  

7) Lucy is going to live in the city. 

8) My parents are going to work in the garden.  



Vazba „be going to“ – gramatická 
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 Doplňte následující  slovesa podle významu do 
vět a přeložte: 

 need, wait, be, write, start, do 

 1) I am going to wait for you. 

 2) Mary is going to do her homework. 

 3) They are going to write a letter. 

 4) The film is going to start in 5 minutes. 

 5) He is going to need your help. 

 6) It is going to be a nice day. 
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 Správné řešení: 

 1) I am going to wait for you. 

 2) Mary is going to do her homework. 

 3) They are going to write a letter. 

 4) The film is going to start in 5 minutes. 

 5) He is going to need your help. 

 6) It is going to be a nice day. 
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 Utvořte otázky: 

 1) John is going to read a book. 

 2) We are going to meet our friends. 

 3) I am going to have a breakfast. 

 4) They are going to draw flowers and 
 animals. 

 5) She is going to tidy her room. 

 6) He is going to make a tea.  
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cvičení 

 Správné řešení: 

 1) Is John going to read a book? 

 2) Are we going to meet our friends? 

 3) Are you going to have a breakfast? 

 4) Are they going to draw flowers and 
 animals? 

 5) Is she going to tidy her room? 

 6) Is he going to make a tea?  
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 Přeložte: 

 1) Koupíš si nové kolo? 

 2) Učitel bude vysvětlovat gramatiku. 

 3) Ona se dnes nebude učit. 

 4) Půjčí ti otec auto? 

 5) Budeš fotit? 

 6) Oni se nebudou dívat na televizi. 
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 1) Are you going to buy a new bike? 

 2) The teacher is going to explain grammar. 

 3) She is not going to study today. 

 4) Is father going to lend you a car? 

 5) Are you going to take photographs? 

 6) They are not going to watch TV. 

 


