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TEST GRAMATIKY  pro všechny úrovně 
 

49 vět se slovesem RAIN 
 

Přepis lekce angličtiny ze dne 2.6.2021 
 

VIDEOLEKCI NAJDETE NA: 

https://www.youtube.com/watch?v=opNDYsSWvKo&t=43s 
 

AUDIOLEKCI NA:  https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/rain.test.anglictina.mp3 

 

 

 

CVIČENÍ:  

Překládejte písemně do angličtiny:     

 

1. Podívej, prší. 

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

 

2. Prší venku? 

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

 

3. Ne, venku neprší. 

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

 

4. Ve Skotsku hodně prší. (míněno obecně) 

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

 

5. Prší hodně ve vaší zemi? 

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

 

6. Ne, v naší zemi moc neprší. 

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

 

7. Pršelo včera? 

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

 

8. Ne, včera nepršelo. 

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

 

9. Včera hodně pršelo. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=opNDYsSWvKo&t=43s
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/rain.test.anglictina.mp3
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10. Podívej na ty mraky! Bude pršet / Chystá se pršet. 

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

 

11. Myslím, že zítra bude pršet. 

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

 

12. Myslím, že zítra nebude pršet. 

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

 

13. Když jsem se ráno vzbudila, pršelo. 

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

 

14. Když jsem se ráno vzbudila, nepršelo. 

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

 

15. Když ses ráno vzbudil, pršelo? 

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

 

16. Jestli / Když bude zítra pršet, zůstanu doma. 

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

 

17. Jestli / Když  zítra nebude pršet, pojedeme na výlet. (Použijte IF) 

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

 

18. Jestli / Když nebude zítra pršet, pojedeme na výlet.  (Použijte UNLESS) 

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

 

19. Žil by ve Skotsku, kdyby tam tolik nepršelo.  (Použijte IF) 

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

 

20. Žil by ve Skotsku, kdyby tam tolik nepršelo.  (Použijte UNLESS) 

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

 

21. Zůstanu tady, dokud nepřestane pršet / než přestane pršet. (stop raining = přestat pršet)  

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

 

22. Prší ještě / stále ještě / pořád ještě? 

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

 

23. Ano, ještě prší / stále prší.   

................................................................................................................................................................... 
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24. Ne, už neprší. 

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

 

25. Přestalo už pršet? 

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

 

26. Ne, ještě nepřestalo pršet. 

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

 

27. Už přestalo pršet.   

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

 

28. Řekni mi, až přestane pršet. 

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

 

29. Řekni mi, jakmile přestane pršet. 

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

 

30. Začalo pršet dnes ráno. (start raining / start to rain = začít pršet) 

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

 

31. Prší od rána / Prší (už) od rána. (UŽ do češtiny v tomto případě nemusíme překládat, protože ho 

vlastně vyjadřujeme předpřítomným průběhovým časem.)  

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

 

32. Jak dlouho prší / Jak dlouho (už) prší? 

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

 

33. Prší čtyři hodiny / Prší (už) čtyři hodiny. 

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

 

34. Prší (už) ode čtyř hodin. 

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

 

35. Když se dnes ráno vzbudila, řekla mi, že pršelo celou noc. 

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

 

36. Myslela jsem si, že brzy přestane pršet. 

................................................................................................................................................................... 
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37. Nevěděla, že venku prší.   

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

 

38. Zeptala se mě, jestli / zdali venku prší. 

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

 

39. Zeptala se mě, jestli / zdali přestalo pršet. 

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

 

40. Nevěděla, jak dlouho (už) prší. 

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

 

41. Farmáři si stěžovali, že už týdny nepršelo. 

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

 

42. Skoro nikdy tam neprší / Sotva kdy tam prší. 

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

 

43. Jestli bude v 7 večer stále ještě pršet, zůstanu doma. 

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

 

44.  Kéž by / Kdyby tak / Kdyby jenom v téhle oblasti tolik nepršelo. 

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

 

45.  Kéž by brzy přestalo pršet / Přeji si, aby brzy přestalo pršet. 

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

 

46. Kéž bych si bývala vzala svůj deštník. 

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

 

47. Kdyby bývalo včera tolik nepršelo, bývala bych šla plavat. 

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

 

48. Kdyby bývalo včera tolik nepršelo, nebyla bych dnes nachlazená / neměla bych dnes nachlazení. 

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

 

49. Kdyby ve Skotsku tolik nepršelo, bývali bychom se tam loni přestěhovali. 

................................................................................................................................................................... 
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KLÍČ s vysvětlením: 

 

1. Look, it is raining. 

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – probíhá to v tomto okamžiku. 

 

2. Is it raining outside? 

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – OTÁZKA – ptáme se, jestli to právě teď probíhá. 

 

3. No, it is not / it´s not / it isn´t raining outside. 

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – ZÁPOR – nyní to neprobíhá. 

 

4. It rains a lot in Scotland. 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – vyjadřujeme obecný fakt. 

 

5. Does it rain a lot in your country? 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ –  OTÁZKA – ptáme se na obecný fakt. 

 

6. No, it doesn´t rain much / a lot in our country. 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ –  ZÁPOR   

 

7. Did it rain yesterday? 

MINULÝ ČAS PROSTÝ – OTÁZKA – ptáme se, zdali se to dělo v minulosti. 

 

8. No, it didn´t rain yesterday. 

MINULÝ ČAS PROSTÝ – ZÁPOR – konstatujeme, že se to v minulosti nedělo. 

 

9. It rained a lot yesterday. 

MINULÝ ČAS PROSTÝ – dělo se to v minulosti. 

 

10. Look at those clouds! It is going to rain / It´s gonna rain. 

BUDOUCÍ  ČAS VYJÁDŘENÝ VAZBOU GOING TO – konstatujeme, že k tomu dojde, na základě zřejmých 

důkazů. 

 

11. I think (that) it will / it´ll rain tomorrow. 

BUDOUCÍ ČAS VYJÁDŘENÝ POMOCÍ WILL – v tomto případě vyjadřujeme domněnku. 

 

12. I think (that) it will not / it won´t rain tomorrow. 

BUDOUCÍ ČAS VYJÁDŘENÝ POMOCÍ WILL – ZÁPOR –  vyjadřujeme domněnku, že se tak nestane.  

 

13. When I woke up this morning, it was raining. 

MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – probíhalo to (pršelo) v konkrétní okamžik v minulosti. 

 

14. When I woke up this morning, it wasn´t raining. 

MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – ZÁPOR – neprobíhalo to (nepršelo) v konkrétní okamžik v minulosti. 
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15. When you woke up this morning, was it raining? 

MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – OTÁZKA – ptáme se, zdali to probíhalo (pršelo) v konkrétní okamžik 

v minulosti. 

 

16. If it rains tomorrow, I will stay at home / I´ll stay at home. 

PRVNÍ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – za IF nepoužíváme budoucí čas jako v češtině, ale 

čas přítomný.  

 

17. If it doesn´t rain tomorrow, we will go on a trip / we´ll go on a trip. 

PRVNÍ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – ZÁPOR -  za IF (s odkazem na budoucnost) 

nepoužíváme budoucí čas jako v češtině, ale čas přítomný. 

 

18. Unless it rains tomorrow, we will go / we´ll go on a trip. 

PRVNÍ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – ZÁPOR -  za UNLESS (s odkazem na budoucnost) 

nepoužíváme budoucí čas jako v češtině, ale čas přítomný. 

 

19. He would / He´d live in Scotland if it didn´t rain there so much.  

DRUHÝ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – ZÁPOR - odpovídá českému:  KDYBY (NE) ..., TAK BY 

(NE) ... 

 

20. He would / He´d live in Scotland unless it rained there so much / unless it rained so 

much there. 

DRUHÝ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – ZÁPOR se spojkou UNLESS 

 

21. I will stay here until it stops raining. 

UNTIL = než / dokud ne – v tomto případě se jedná o spojku odkazující na budoucnost. V angličtině, 

na rozdíl od češtiny, za ní nepoužíjeme budoucí čas, nýbrž přítomný.   

 

22. Is it still raining? 

STILL = ještě / stále ještě / pořád ještě  

 

23. Yes, it is still raining. 

STILL = ještě / stále ještě / pořád ještě  

 

24. No, it is not raining any more / any longer / it is no longer raining. 

ANY MORE / ANY LONGER / NO LONGER = UŽ (ne)  –  používáme v záporné větě. 

 

25. Has it stopped raining yet? 

YET= už - v otázce.  

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – OTÁZKA – ptáme se, jestli se to v minulosti stalo a zároveň, jestli to 

ovlivnilo současný stav /  jestli teď už neprší. 
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26. No, it hasn´t stopped raining yet. 

YET = ještě – v záporné větě. 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - zajímá nás efekt toho, co se (ne)stalo v minulosti na současný stav.   

 

27. It has already stopped raining. 

ALREADY =  už / již – v kladné větě oznamovací.  

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - zajímá nás efekt toho, co se stalo v minulosti na současný stav.   

 

28. Tell me when it stops raining. 

WHEN = až – ve větě z odkazem na budoucnost.  Jako u ostatních spojek při odkazu na budoucnost 

nepoužijeme za ní budoucí čas, ale čas přítomný.   

 

29. Tell me as soon as it stops raining. 

AS SOON AS = jakmile.  Jako u ostatních spojek při odkazu na budoucnost, nepoužijeme za ní  budoucí 

čas, ale čas přítomný.   

 

30. It started to rain / started raining this morning. 

MINULÝ ČAS PROSTÝ – konstatujeme, kdy k tomu došlo. 

 

31. It has been / It´s been raining since the morning. 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – děj probíhá od nějakého momentu v minulosti  / po nějakou 

dobu až do teď.    

 

32. How long has it been raining? 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – OTÁZKA – ptáme se jak dlouho to probíhá.    

 

33. It has been / It´s been raining for four hours. 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – konstatujeme,  jak dlouho to probíhá.    

 

34. It has been / It´s been raining since four o´clock. 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – konstatujeme od jaké doby (až do teď) děj probíhá.     

 

35. When she woke up this morning, she told me (that) it had been raining all night. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST – odkazovací sloveso v souvětí (woke up) je v minulém čase, proto musíme 

dodržet pravidla časové souslednosti, dle kterých předpřítomný čas (it has been raining) posuneme 

do předminulého (it had been raining).    

 

36. I thought (that) it would stop raining soon. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST – odkazovací sloveso v souvětí (thought) je v minulém čase, proto musíme 

dodržet pravidla časové souslednosti, dle kterých WILL změníme na WOULD.    
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37. She didn´t know (that) it was raining outside. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST – odkazovací sloveso v souvětí  (didn´t know) je v minulém čase, proto 

musíme dodržet pravidla časové souslednosti, dle kterých přítomný čas průběhový (it is raining) 

převedeme do minulého průběhového (it was raining).     

 

38. She asked me if / whether it was raining outside. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST + NEPŘÍMÁ OTÁZKA.  Musíme dodržet pravidla časové souslednosti  

a zároveň dát pozor, abychom dodrželi slovosled oznamovací věty.   

 

39. She asked me if / whether it had stopped raining. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST + NEPŘÍMÁ OTÁZKA.  Musíme dodržet pravidla časové souslednosti 

(předpřítomný čas převést do předminulého) a zároveň dát pozor, abychom dodrželi slovosled 

oznamovací věty. 

   

40. She didn´t know how long it had been raining. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST - předpřítomný čas prostý  převedeme do předminulého prostého.  

 

41. The farmers complained (that) it hadn´t rained for weeks. 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST -  předpřítomný čas prostý  převedeme do předminulého prostého. 

Pozor, ačkoli by kladná věta zněla: It has / had been raining for weeks. (přepřítomný / předminulý 

průběhový), v záporu to neplatí, tam použijeme předpřítomný / předminulý prostý – It hasn´t / 

hadn´t rained for weeks. 

 

42. It hardly ever rains there. 

Vazba TÉMĚŘ NIKDY / STĚŽÍ KDY 

 

43. If it´s still raining at 7 pm, I will stay / I´ll stay at home. 

PRVNÍ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – za IF nepoužíváme budoucí čas jako v češtině, ale 

čas přítomný. A jelikož se bavíme o přesném okamžiku (7 pm), použijeme přítomný čas průběhový 

 a nikoli prostý.   

 

44. I wish / If only it didn´t rain so much in this region. 

PŘACÍ VAZBA / VYJÁDŘENÍ HYPOTÉZY – It rains a lot in this region. = V této oblasti hodně prší. 

= REALITA;  If it didn´t rain so much in this region. =  Kdyby v této oblasti tolik nepršelo. = HYPOTÉZA.   

Tzn. přítomný čas převedeme do minulého. 

 

45. I wish it would stop raining soon. 

PŘACÍ VAZBA / HYPOTÉZA – směřovaná do budoucnosti – místo WILL použijeme WOULD:  It will stop 

raining. (skutečnost),   It would stop raining. (přání, hypotéza)   

 

46. I wish I would have taken my umbrella. 

PŘACÍ VAZBA / VYJÁDŘENÍ POLITOVÁNÍ – směřované do minulosti.  I didn´t take my umbrella. = 

REALITA (minulý čas), I wish I had taken my umbrella. = PŘÁNÍ / HYPOTÉZA (předminulý čas)  
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47. If it hadn´t rained so much yesterday, I would have gone swimming. 

TŘETÍ KONDICIONÁL / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB MINULÝ. – příčina i následek v minulosti. 

 

48. If it hadn´t rained so much yesterday, I wouldn´t have a cold today. 

SMÍŠENÝ KONDICIONÁL – příčina v minulosti, následek nyní. 

 

49. If it didn´t rain so much in Scotland, we would have moved there last year. 

SMÍŠENÝ KONDICIONÁL – příčina v přítomnosti (It rains a lot in Scotland. - obecný / dlouhodobě 

platný fakt) následek v minulosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím,  podpořte rozvoj tohoto projektu výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky  

na účet:  175685304 / 0300    

 

pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304 

BIC (SWIFT)     CEKOCZPP     

 

DAŇOVÝ DOKLAD VÁM RÁDA VYSTAVÍM NA VYŽÁDÁNÍ,  

e-mail adresa:  zofie.dvorak@tiscali.cz 

Děkuji vám!                                                                                             Jana 

 

 

 

 
V této lekci jsem použila fotografie z:  www.freeimages.com 

 

 

mailto:zofie.dvorak@tiscali.cz

