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Past simple
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Past simple

1/ Complete the correct form:

česky anglicky minulý čas zápor v minulém čase

sit

play

watch

is

go

see

hurry

give

hear

live

are

2/ Complete past tense:

Move-

Get-

Leave-

Die-

Have-

Be-

Be born-

Lose-

Meet-

3/ Complete past tense. Use verbs  

from exercise 2:

I ____________ in Manchester.

I ___________ the youngest.

I _____________ school.

I __________ in a factory.

I ________ your uncle in 1940.

We _______ married in 1942.

We _______ family.

Uncle __________ his job.

We ___________ to London.

Uncle _________ in 1998.



4/ Complete the correct form:

BEEN

ATE

KOUPIT

BREAK

HAD

COME

PÍT

FOUND

5/ Translate:

Já jsem byl

Ty jsi byl

On byl

Ona byla

Ono bylo

My jsme byli

Oni byli

My jsme nebyli

Já jsem nebyl

Ona nebyla

Oni nebyli

Vy jste byli

6/ Translate:

1/ Kde jsi byl včera?

Where _________ you yesterday?

2/ Minulé pondělí jsem nebyla ve 

škole.

I _________ at school last 

Monday.

3/ Ten film byl velmi dlouhý.

The film ________ very long.

4/ Babička včera nebyla doma.

Grandma _________ at home 

yesterday.



5/ Kde jste byli loni na dovolené?

Where _________ you on holiday 

last year?

6/ Pan Taylor umyl včera auto.

Mr Taylor ___________  the car 

yesterday.

7/ Moje sestra žila ve Španělsku.

My sister ___________ in Spain.

8/ Loni jsem navštívila Paříž.

I ___________ Paris last year.

9/ Můj tatínek hrál doma na housle.

My dad _________ the violin at 

home.

10/ Dona hrála na školním koncertě 

na klavír .

Donna ___________ the piano at 

the school concert.

11/ Na pikniku jsme si sedli pod 

strom.

We ____________ under a tree for 

our picnic.

12/ Tom četl minulou noc knihu.

Tom _____________ a book last 

night.

13/ Můj bratr jel včera do Londýna.

My brother ___________ to London 

yesterday.

14/ Mandy loni potřebovala operaci.

Mandy __________ an operation 

last year.

15/ Má sestra byla nemocná. Bolelo ji 

v krku.

My sister  ___________ ill. She had 

a sore throat.
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Metodický list:

1/ Žáci doplní kladný i záporný tvar sloves v minulém čase, slovesa přeloží.

2/ Doplní minulý čas nepravidelných sloves

3/ Slovesa z předchozího cvičení využijí podle významu ve větách.

4/ Na základě nápovědy jednoho z tvarů slovesa doplní ostatní.

5/ Přeloží sloveso být do minulého času.

6/ Ve větách využijí správný tvar slovesa v minulém čase.

Pracovní list slouží k upevnění tvorby minulého času pravidelných a 

nepravidelných sloves, záporu v minulém čase a slovesa „být“. Jednotlivá cvičení 

lze využít i samostatně v průběhu několika vyučovacích hodin.

Výsledky:

1/ 1. Sloupec: sedět, hrát, dívat se, je (sloveso být), jít, vidět, pospíchat, dát, 

slyšet, žít, jsou (sloveso být)

    2. sloupec: sat, played, watched, was, went, saw, hurried, gave, heard, lived, 

were

    3. sloupec: didn´t sit, didn´t play, didn´t watch, wasn´t, didn´t go, didn´t se, 

didn´t hurry, didn´t give, didn´t hear, didn´t live, weren´t

2/ moved, got, left, died, had, was/were, was/ were born, lost, met

3/ was born, was, left, worked, met, got, had, lost, moved, died

4/ 1. sloupec: být, jíst, rozbít/zlomit, mít, přijít, najít

     2. sloupec: be, eat, buy, have, drink, find

     3. sloupec:  was/ were, bought, broke, had, came, drank

     4. sloupec: eaten, bought, broken, come, drunk, found

5/ I was, You were, he was, she was, it was, we were, they were, we weren´t, I 

wasn´t , she wasn´t , they weren´t, you were  

6/ were, wasn´t, was, wasn´t, were, washed, lived, visited, played, played, sat, 

read, went, needed, was




