PRESENT CONTINUOUS
(přítomný čas průběhový)
Přítomný čas průběhový tvoříme pomocí tvarů slovesa to be a příčestí přítomného plnovýznamového
slovesa (s koncovkou -ing).

1. affirmative (kladná věta)
I
you
he
she
it

am working
are working
is working
is working
is working

pracuji
pracuješ
pracuje (on)
pracuje (ona)
pracuje (ono, to)

I´m working
you´re working
he´s working
she´s working
it´s working

pracuji
pracuješ
pracuje (on)
pracuje (ona)
pracuje (ono, to)

we
you
they

are working
are working
are working

pracujeme
pracujete
pracují

we´re working
you´re working
they´re working

pracujeme
pracujete
pracují

2. negative (záporná věta)
I
you
he
she
it

am not working
are not working
is not working
is not working
is not working

I’m
you
he
she
it

not working
aren’t working
isn’t working
isn’t working
isn’t working

nepracuji
nepracuješ
nepracuje (on)
nepracuje (ona)
nepracuje (ono, to)

we
you
they

are not working
are not working
are not working

we
you
they

aren’t working
aren’t working
aren’t working

nepracujeme
nepracujete
nepracují

Are we working?
Are you working?
Are they working?

Pracujeme?
Pracujete?
Pracují?

3. question (otázka)
Am I working?
Are you working?
Is he working?
Is she working?
Is it working?

Pracuji?
Pracuješ?
Pracuje (on)?
Pracuje (ona)?
Pracuje (ono, to)?

Wh- questions
What are you doing?

Co děláš?

4. short answers (krátké odpovědi)
Yes, I am.
Yes, you are.
Yes, he is.
Yes, she is.
Yes, it is.

Yes, we are.
Yes, you are.
Yes, they are.

No, I’m not.
No, you aren’t.
No, he isn’t.
No, she isn’t.
No, it isn’t.

No, we aren’t.
No, you aren’t.
No, they aren’t.

Spelling the -ing form
(Pravopisná pravidla pro příčestí přítomné)
- k většině sloves přídáváme -ing
read
play
study
do

reading
playing
studying
doing

- u sloves končících na -e toto -e vynecháme a přidáme -ing
have
dance
write

having
dancing
writing

- u sloves končících na krátkou samohláskou + jednu souhlásku zdvojíme koncovou souhláskou
a přidáme -ing
sit
get

sitting
getting

lie
die

lying
dying

Pozor!

Nejčastější časové údaje spojené s přítomným časem průběhovým:
now
at the moment

right now
at present

Použití přítomného času průběhového:
- k vyjádření dějů, které probíhají právě teď
You are reading right now.
- při popisování obrázku nebo fotografie
In the picture the children are reading an English book.

