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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je 
určen pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě 
práci s dataprojektorem. Vyuţít se dá v 
předmětu anglický jazyk, ročníku devátém. Je 
součástí tematického okruhu Ţivotní styl, móda, 
image. 

• Materiál je určený pro opakování učiva daného 
tématu.  

• Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnici:  
Hutchinson Z.: Project 4, student´s book, pro 9. 
ročník, Oxford 2001 



PRESENT PERFECT OR PAST 

SIMPLE 

 

Anglický jazyk 9 



PAST SIMPLE - Minulý čas prostý (klikni 

na potržené řádky) 
 

• Musí se jednat o děj v minulosti s časovým určením vztahující se do 
minulosti. 
 

     
 

 

     ______________________________________ 

 

• Otázka:  ______________________________________________  

 
 

Př. _________________________________________________ 

 

 

• Zápor: ____________________________________________________ 

 

Př. _________________________________________________ 
 

 

 

 

• Pravidelná slovesa: + ed 

• Nepravidelná slovesa: viz přehled 

(yesterday, last + week,.., before 1945, two years ago, at 
4 o´clock, on Saturday,…, určeno vedlejší větou) 

Did + PO+ infinitiv bez to  

When did you come home yesterday? 

PO + didn´t + infinitiv bez to 

I didn´t come home yesterday.  



PRESENT PERFECT - předpřítomný čas prostý 
(klikni na potržené řádky) 

   

• Otázka:  _______________________________________________________________ 

 
 

Př.  

_________________________________________________ 

 

• Zápor: _______________________________________________________________ 

 

 

Př. _________________________________________________ 
 

 

• Používáme: 

a) když je věta dokonavé sloveso bez časového určení 

př._____________________________________________________ 

b) dokonavé sloveso s časovým určením do přítomnosti (today, this year, 
since,..) 

př._____________________________________________________ 

c) Když je ve větě: ever, never, already, just, yet 

př._____________________________________________________ 

 

I have bought new shoes. (Koupil jsem si nové boty.) 

Have/ has + PO + 3. tvar slovesa 

Have I,you, we, they gone? 

Has she, he, it gone? 

PO + haven´t / hasn´t + 3. tvar slovea  

I, you, we, they haven´t gone. 

She, he , it hasn´t gone. 

I haven´t seen him today. ( Dnes jsem ho neviděl.) 

Have you ever been to England? 

Yes, I have. I have already been to England.  

No, I haven´t.  

 

cvičení 



Complete the dialogue with present perfect 

or past simple. (Pro správnou odpověď klikni na 

prázdné políčko.) 

• A. How long _____you ______(know) your 

friend? 

• B. We______________(be) friends for a 

long time.  

• A. Where_______you _______(meet)?  

• B. We____________(go) the same school 

in 2003.  

 

have known 

have been 

did meet 

went 

Další cvičení 



Complete the sentences with present perfect 

or past simple. (Pro správnou odpověď klikni na 

prázdné políčko.) 

• 1. How long _____________(you, be) at work today? 

• 2. My sister ______________(get) married when she 

was only 18. 

• 3. I _______________(get) married for ages. About 10 

years.  

• 4. She ____________(live) in Zlín since last year. But 

before that she __________(live) in Prague.  

• 5. The Beatles ___________(change) their hairstyle.  

 

have you been 

got 

´ve got 

´s lived 

lived 

changed 

konec 


