
PAST CONTINUOUS 
(minulý čas průběhový) 

 

Minulý čas průběhový tvoříme pomocí tvarů slovesa to be (v minulém čase = was, were) a příčestí 

přítomného plnovýznamového slovesa (s koncovkou -ing). 

 

1. affirmative (kladná věta) 

 

I   was  working pracoval jsem   

you  were  working pracoval jsi   

he   was  working pracoval (on)   

she  was  working      pracovala (ona)  

it   was  working pracovalo (ono, to)  

 

we   were  working pracovali jsme   

      you  were  working pracovali jste   

they  were  working pracovali    

 

2. negative (záporná věta) 

 
I   was not  working      I      wasn’t working  nepracoval jsem 

you  were not  working      you      weren’t working  nepracoval jsi 

he   was not working      he      wasn’t working  nepracoval (on) 

she  was not working      she       wasn’t working       nepracovala (ona) 

it   was not  working      it       wasn’t working           nepracovalo (ono) 

to) 

 

we   were not  working      we       weren’t working            nepracovali jsme 

you  were not  working      you      weren’t working            nepracovali jste 

they  were not  working      they     weren’t working            nepracovali 

 

3. question (otázka) 

 
Was I working?  Pracoval jsem? Were we working?  Pracovali jsme? 

Were you working? Pracoval jsi?  Were you working?  Pracovali jste? 

Was he working?  Pracoval (on)?  Were they working?  Pracovali? 

Was she working? Pracovala (ona)? 

Was it working?  Pracovalo (ono, to)? 

 

Wh- questions 

 

What were you doing? Co jsi dělal?    

 

 
4. short answers (krátké odpovědi) 

 

+ Yes, I was.  Yes, we were.      – No, I wasn’t.  No, we weren’t. 

Yes, you were. Yes, you were.  No, you weren’t. No, you weren’t. 

Yes, he was.  Yes, they were.  No, he wasn’t.  No, they weren’t. 

Yes, she was.      No, she wasn’t.    

Yes, it was.      No, it wasn’t. 

 



Spelling the -ing form 
(Pravopisná pravidla pro příčestí přítomné) 

 

- k většině sloves přídáváme -ing 

 

read  reading   

play  playing 

study  studying    

do  doing   

 

- u sloves končících na -e toto -e vynecháme a přidáme -ing 

 

have  having 

dance  dancing 

write  writing 

 

- u sloves končících na krátkou samohláskou + jednu souhlásku zdvojíme koncovou souhláskou  

a přidáme -ing 

 

sit  sitting 

get  getting 

  

POZOR: 

   lie  lying 

    die  dying 

 

 

Použití minulého času průběhového 

 

Minulý čas průběhový vyjadřuje: 

 

- děj, který právě v určitou dobu v minulosti probíhal 

 

At seven we were having breakfast.    V sedm jsme snídali. 

 

- děj, který trval delší dobu v minulosti (doba trvání je zpravidla určena časovým údajem) 

 

It was raining the whole day yesterday.      Včera celý den pršelo. 

 

- děje, které probíhaly současně a trvaly delší dobu v minulosti 

 

We were sitting and waiting for Mr Brown.      Seděli jsme a čekali na pana Browna.  

 

  

Použití minulého času průběhového a minulého času prostého 

 

Oba minulé časy často používáme společně k popisu situace, kdy jeden děj (minulý čas prostý) 

vstoupí do činnosti již trvající delší dobu (minulý čas průběhový). 

 

While I was having a bath, the phone rang.     Zatímco jsem se koupal, zazvonil telefon.  

 

 The phone rang, while I was having a bath.      Telefon zazvonil, zatímco jsem se koupal. 


