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PŘEDPŘÍTOMNÝ vs. PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ 
 

PRESENT vs. PAST PERFECT SIMPLE 

 

 

 
Přepis lekce angličtiny pro mírně až středně pokročilé ze dne 8.2.2022 
 

VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=d5mQzcXDKh4 

 

AUDIOLEKCI na: https://www.anglictina-

polopate.cz/prilohy/predpritomny.predminuly.prosty.cviceni.anglictina.mp3 

 

 

Fungování předpřítomného a předminulého času prostého si můžete uvědomit v následujících dvou 

příkladech: 
 

Tom CANNOT walk because he HAS BROKEN his leg. 

Tom nemůže chodit, protože si zlomil nohu (doslova: má zlomenou nohu.) 
 

Tom COULD NOT walk because he HAD BROKEN his leg. 

Tom nemohl chodit, protože si zlomil nohu (doslova: měl zlomenou nohu.) 
 

Předminulý čas používáme, pokud souvětí začneme minulým časem a pokračujeme událostí, která se 

přihodila ještě předtím (před minulostí – proto předminulý). 
 

Pokud vyprávíme události, v chronologickém pořadí, tzn. tak, jak následovaly za sebou, používáme 

minulé časy:  
 

Tom BROKE his leg so he COULDN´T walk. 

Tom si zlomil nohu, proto nemohl chodit. 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičte si předpřítomný a předminulý čas prostý v následujících příkladech. Překládejte do češtiny:  

 

1. Jsem šťastná, že to udělala.    

................................................................................................................................................................... 

2. Byla jsem šťastná, že to udělala.     

................................................................................................................................................................... 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mQzcXDKh4
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/predpritomny.predminuly.prosty.cviceni.anglictina.mp3
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/predpritomny.predminuly.prosty.cviceni.anglictina.mp3
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3. Jsem celá mokrá, protože jsem si nevzala deštník.    

................................................................................................................................................................... 

4. Byla jsem celá mokrá, protože jsem si nevzala deštník. 

................................................................................................................................................................... 

5. Nevzala jsem si deštník a pak začalo pršet a byla jsem celá mokrá. 

................................................................................................................................................................... 

6. Nemůžu mu zavolat, protože jsem nechala mobil doma. 

................................................................................................................................................................... 

7. Nemohla jsem mu zavolat, protože jsem nechala mobil doma. 

................................................................................................................................................................... 

8. Má na sobě šaty, které si přávě koupila. 

................................................................................................................................................................... 

9. Měla na sobě šaty, které si právě koupila. 

................................................................................................................................................................... 

10. Toto je dort, který pro nás udělala. 

................................................................................................................................................................... 

11. To byl dort, který pro nás udělala. 

................................................................................................................................................................... 

12. Ona říká, že se s ním nikdy předtím nesetkala.  

................................................................................................................................................................... 

13. Říkala, že se s ním nikdy předtím nesetkala. 

................................................................................................................................................................... 

14. On neví, že už to začalo. 

................................................................................................................................................................... 

15. Nevěděl, že už to začalo.  

................................................................................................................................................................... 

16. Jen ví, co si vybrala. 

................................................................................................................................................................... 

17. Jen věděla, co si vybrala. 

................................................................................................................................................................... 
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KEY: 
 

1. I am happy (that) she has / she´s done it. 

2. I was happy (that) she had / she´d done it. 

3. I´m all wet because I haven´t taken my umbrella. 

4. I was all wet because I hadn´t taken my umbrella. 

5. I didn´t take my umbrella and then it started to rain and I was all wet. 

6. I can´t call him because I have / I´ve left my mobile at home. 

7. I couldn´t call him because I had / I´d left my mobile at home. 

8. She´s wearing a dress (that / which) she has / she´s just bought. 

9. She was wearing / She wore a dress (that / which) she had / she´d just bought. 

10. This is a cake (that / which) she has / she´s made for us. 

11. That was a cake (that / which) she had / she´d made for us. 

12. She says (that) she has / she´s never met him before. 

13. She said (that) she had / she´d never met him before. 

14. He doesn´t know (that) it has / it´s already started / begun. 

15. He didn´t know (that) it had already started / begun. 

16. Jen knows what she has / she´s chosen. 

17. Jen knew what she had / she´d chosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím, podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky. Jenom 
díky vám tak mohu volně na internetu poskytovat všechny videolekce a studijní materiály 
všem, kteří to potřebují.   
  
Číslo účtu: 175685304/0300 
 

Pro platby ze zahraničí: 
Název účtu: DVORAKOVA JANA 
IBAN CZ5503000000000175685304 
BIC (SWIFT) CEKOCZPP 
 

FAKTURU za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ. 
zofie.dvorak@tiscali.cz 
 

Děkuji vám za spolupráci.  Jana 
 

mailto:zofie.dvorak@tiscali.cz

