
Najčastejšie sa vyskytujúce anglické časy 
 

Venujem našim žiakom. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anglický názov slovenský názov kladná záporná opytovacia 

 
Present Simple 

 
prítomný jednoduchý 

I do... 
Tony does... 

I don´t do... 
Tony doesn´t do... 

Do you do...? 
Does Tony do...? 

 
Present Continuous 

 
prítomný priebehový 

I´m doing... 
Tony´s doing... 

I´m not doing... 
Tony isn´t doing... 

Are you doing...? 
Is Tony doing...? 

Past Simple minulý jednoduchý I did... I didn´t do... Did you do...? 
Past Continuous minulý priebehový I was doing... I wasn´t doing... Were you doing...? 
 
Present Perfect 

 
predprítomný 

I have done... 
Tony has done... 

I haven´t done... 
Tony hasn´t done... 

Have you done...? 
Has Tony done...? 

Present Perfect Continous predprítomný priebehový I have been doing... I haven´t been doing... Have you been doing...? 
Past Perfect predminulý I had done... I hadn´t done... Had you done...? 
 
Future with going to 

 
budúci s „going to“ 

I´m going to do... 
Tony´s going to do 

I´m not going to do... 
Tony isn´t going to do... 

Are you going to do...? 
Is Tony going to do...? 

Future budúci I will do... I won´t do... Will you do...? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tento prehľad vznikol za aktívnej účasti učiteľa anglického jazyka na ZŠ sv. Uršule a jeho cieľom je zvyšovať jazykovú úroveň našich žiakov. 
Vysvetlenie o používaní jednotlivých časov je približné a nenahrádza výklad na vyučovacej hodine ani aktívnu domácu prípravu. 
Na obrázku je veža Big Ben v Londýne.  
 

názov času načo ho používam 

Present Simple 
prítomný jednoduchý 

1. dej, ktorý sa odohráva pravidelne, napríklad ak hovorím o tom, čomu sa venujem vo voľnom čase, ako často vykonávam určité činnosti a pod. I go to school 
every day except on Saturday and Sunday. 
2. na vyjadrenie súčasného pocitu, názoru a podobne so slovami like, prefer, want... 

Present Continuous 
prítomný priebehový 

1. dej, ktorý sa odohráva momentálne alebo dej, ktorý prebieha na obrázku, ktorý opisujem. I´m learning English at the moment.  
2. činnosť, ktorá sa má odohrať v budúcnosti, je už  naplánovaná, dohodnutá apod. a jej uskutočnenie považujeme za takmer isté. (Zajtra pracujem v obchode. 
Tomorrow I´m working in the shop – lebo to má dopredu naplánované) 

Past Simple 
minulý jednoduchý 

dej, ktorý sa odohral v minulosti, najmä ak sa uvádza časový údaj, kedy sa odohral. Yesterday I went to the dentist´s. 

Past Continuous 
minulý priebehový 

dej, ktorý sa práve odohrával v určitom časovom momente, napr. čo sa práve dialo, keď začala búrka apod. 
I was going to the dentist´s when the storm started. 

Present Perfect 
predprítomný 

1. dej, ktorý sa odohral v minulosti, ale pozeráme sa naňho z hľadiska prítomnosti, lebo do prítomnosti zanechal nejaké následky. I have opened the window. 
Otvoril som okno (a je stále otvorené). 
2. vyjadrenie životnej skúsenosti (Have you ever flown in an aeroplane? Už si niekedy letel lietadlom? – za celý život až doteraz) 
3. vyjadrenie, ako dlho už niekto niekde je, býva, pracuje apod. Napr.  I have worked here for eight years.  --Pracujem tu osem rokov. nie: I work alebo I´m 
working... 
4. vyjadrenie, že niekto niečo už urobil alebo ešte neurobil (doteraz): Have you finished your homework? 

Present Perfect Continous 
predprítomný priebehový 

vyjadrenie, ako dlho sa už niečo deje, napríklad:  I´ve been writing this letter for two hours. - Tento list píšem už dve hodiny. – na ZŠ sa tento čas neučíme  

Past Perfect 
predminulý 

dej, ktorý sa odohrával ešte skôr ako minulý dej, o ktorom sa hovorí. Yesterday I saw the guy who had attacked you. Včera som videl toho chlapíka, čo ťa napadol.  
na ZŠ sa tento čas neučíme (škoda) 

Future with going to 
budúci s „going to“ 

1. vyjadruje sa zámer, čo niekto ide urobiť v budúcnosti: I´m going to buy a new laptop. Idem si kúpiť...  
2. dej, ktorý sa odohrá v budúcnosti, ale príznaky sa ukazujú už teraz. It´s going to rain. Bude pršať. (zbiehajú sa mraky) 

Future 
budúci 

1. vyjadrujeme ním svoj názor na budúcnosť: In the future people will be richer but less happy. 
2. vyjadrujeme náhle rozhodnutie niečo urobiť: I ´ll help you with that bag, if you like.  


