
6. B
Anglický jazyk

– přečti si tvoření minulého času prostého na vyber si sloveso, které vyčasuješ v minulém 
čase prostém v kladné větě, záporné a otázce – jak je uvedeno ve výkladu

– zdroj: www.helpforenglish.cz

Tvoření

Práce s minulým časem prostým je docela jednoduchá. Při tvorbě otázek a záporů pak vychází 
ze znalosti použití přítomného času.

Kladná oznamovací věta
Základní tvar slovesa v minulém čase vytvoříte přidáním přípony -ed:

I work = já pracuji I worked = já (jsem) pracoval
you work = ty pracuješ you worked = ty (jsi) pracoval
he works = on pracuje he worked = on pracoval
she works = ona pracuje she worked = ona pracovala
it works = to pracuje it worked = to pracovalo
we work = my pracujeme we worked = my (jsme) pracovali
you work = vy pracujete you worked = vy (jste) pracovali
they work = oni pracují they worked = oni pracovali

Všimněte si, že je tvar ve všech osobách stejný. 

Tvoření otázky
Otázku tvoříme podobně jako u přítomného času prostého, jen místo pomocného slovesa do 
použijeme jeho minulý tvar, což je did:

Do you work? = Pracuješ?
Did you work? = Pracoval jsi?
Protože máte minulý čas vyjádřen již v pomocném slovesu, významové sloveso bude 
v základním tvaru:

Did you work?

Otázka se tvoří u všech osob stejně. 

Did I work? = Pracoval jsem? Did we work? = Pracovali jsme?
Did you work? = Pracoval jsi? Did you work? = Pracovali jste?
Did he work? = Pracoval? Did they work? = Pracovali?
Did she work? = Pracovala?  
Did it work? = Pracovalo?  

https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty


Tvoření záporu
Zápor se opět tvoří podobně jako tomu bylo u přítomného času. Tam se totiž pracuje 
s pomocným slovesem do a jeho záporným tvarem don't. Zde však použijeme minulý tvar 
pomocného slovesa did v záporu, tedy didn't (did not):

I don't work = nepracuji
I didn't work = nepracoval jsem
I zde je tvar ve všech osobách shodný:

I didn't work = nepracoval jsem we didn't work = nepracovali jsme
you didn't work = nepracoval jsi you didn't work = nepracovali jste
he didn't work = nepracoval they didn't work = nepracovali
she didn't work = nepracovala  
it didn't work = nepracovalo  

Tvoření krátké odpovědi

I zde budeme vycházet z přítomného času. Pokud používáme v přítomnosti pomocné sloveso 
do, musí se objevit i v krátké odpovědi. V minulosti pak použijeme pomocné did, které se opět
musí použít v odpovědi:

Do you work? Yes, I do. / No, I don't.
Did you work? Yes, I did. / No, I didn't.

Pravopisné změny

změkčení koncového -y

Jistě si pamatujete, že koncové -y se změkčuje, pokud přidáváme koncové -s, což se děje 
u tvoření množného čísla podstatného jména nebo třetí osoby j.č. u slovesa v přítomném čase:

boy (j.č.) – boys (mn.č.) I stay – he stays
country (j.č.) – countries (mn.č.) I study – he studies
U minulého času je stejné pravidlo. Pokud je před y samohláska, nemění se. Pokud je však 
před ním souhláska, změkčí se:

stay – stayed play – played
study – studied cry – cried

Použití
Minulý čas prostý se používá, pokud chcete popsat něco, co se stalo v minulosti. Mohlo se to 
stát jednorázově, ale mohlo se to také dít opakovaně.
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