Anglické časy - přehled
Čas

Přítomný prostý
(Present Simple)

Minulý prostý
(Past Simple)

Budoucí prostý (will)
(Future Simple)

Příklad
(kladná věta, zápor, otázka)
He reads a lot.
He does not read a lot.
Does he read a lot?

Kdy se používá
Aktuální fakta.
Obecně platná tvrzení.
Opakující se události.
Události dle rozvrhu.
Může vyjadřovat i budoucnost.

Signální slova a obraty
always, often, seldom,
sometimes, usually, never,
every day/week/month

He finished the task in time.
Události, které se staly v minulosti
He did not finish the task in time. a která se diskutují v kontextu bez
Did he finish the task in time?
vazby na přítomnost.

yesterday, in 1982, 20 minutes
ago, last night / week / month /
year / Tuesday

I will be there.
I will not be there.
Will you be there?

Události v budoucnosti.
Předpoklady a odhady.
Spontánní rozhodnutí.

tomorrow, in 2120, in 20 minutes,
next week / month / year /
Tuesday

Pevná rozhodnutí, odhodlání
Typicky věty, které by v ČJ
začínaly "Chci ...", "Hodlám ...",
"Mám v úmyslu ...".

tomorrow, in 2120, in 20 minutes,
next week / month / year /
Tuesday
just, now, just now, right now,
at the moment, Look!, Listen!

I am going to buy a car.

Budoucí prostý (going to) I am not going to buy a car.
(Future Simple)

Is he going to buy a car?

Přítomný průběhový

He is watching TV.
He is not watching TV.
Is he watching TV?

Děje právě probíhající ve chvíli,
kdy se o nich mluví.
Může vyjadřovat i budoucnost.

He was watching TV.
He was not watching TV.
Was he watching TV?

Událost, která probíhala v minulosti
v přesně určeném okamžiku.
Popis více dějů, které probíhaly
as long as, when, while
současně.
Často ve vyprávění.

I will be waiting.
I will not be waiting.
Will you be waiting?

Událost, která bude probíhat v
budoucnu, v přesně daném
okamžiku.
Událost, ke které zcela jistě brzy
dojde.

I have just finished.
I haven't been there yet.
Have you ever been to France?

Minulé události, které diskutujeme
kvůli jejich vlivu na přítomnost.
just, ever, never, already, yet, not
Události, které zrovna skončily.
yet, so far, till now, up to now
Události, které stále probíhají.

I had been invited.
I had not been invited.
Had he even been invited?

Totéž jako předpřítomný, ale ve
vztahu k minulé časové rovině.
Často při vyprávění.

just, ever, never, already, yet, not
yet, so far, till now, up to now

He will have spoken.
He will not have spoken.
Will he have spoken?

Totéž jako předpřítomný, ale ve
vztahu k budoucí časové rovině.
Nejčastěji ve větách typu:
"Zítra to bude 10 let...".
V praxi málo používaný.

by Tuesday, in a week

(Present Progressive)

Minulý průběhový
(Past Progressive)

Budoucí průběhový
(Future Progressive)

Předpřítomný prostý
(Present Perfect Simple)

Předminulý prostý
(Past Perfect Simple)

Předbudoucí prostý
(Future Perfect Simple)

He has been sleeping all day.
Předpřítomný průběhový He has not been sleeping all day.
(Present Perfect Progressive)
Has he been sleeping all day?

Předminulý průběhový
(Past Perfect Progressive)

Předbudoucí průběhový
(Future Perfect Progressive)

I had been waiting for hours.
I had not been waiting for too
long.
Had he been waiting long?

tomorrow, in 20 minutes,
next week / month / year /
Tuesday

Minulé události, které diskutujeme
kvůli jejich vlivu na přítomnost.
all day, the whole week, since
Události, které zrovna skončily.
1982, for 2 years, how long...
Události, které stále probíhají.
Důležitý je průběh.
Totéž jako předpřítomný, ale ve
vztahu k minulé časové rovině.
Často při vyprávění.

You will have been waiting for
hours when...
You will not have been waiting for Totéž jako předpřítomný, ale ve
more than 2 hours when...
vztahu k budoucí časové rovině.
Will you have been waiting for
V praxi velmi málo používaný.
more than 2 hours ... when he
finally arrives?

the whole day, all day since, for

when, by the time, for ..., the last
couple of hours, all day long
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