PROSTÝ

obvykle, často se děje nebo stává

Předminulý čas
Po + had + 3. tvar
slovesa
?
x

not

Minulý čas
Po + sloveso v min. č.

I had played.
Had I played?
I had not played.

?

Did+Po+sloveso v inf.
Did you play tennis?

x

Po+did not+inf.

místo do -> did, popřípadě
sloveso v minulém čase

stává se do minulosti

PRŮBĚHOVÝ

zrovna probíhá

I had been sitting
there for an hour.

?
x

not

I have played tennis.
Have I played tennis?
I have not played.

v ČJ neexistuje
lze ho v ČJ vyjádřit jak v min.
tak v přít. čase (Plaval jsem
hodinu. Plavu už hodinu)

Po + být + -ing (forma)

?
x

not

I was sitting.
Was I sitting?
I was not sitting.

Po + have + 3. tvar
slovesného přísudku (be+ing)
I have been sitting for
an hour.
Dosud jsem seděl hodinu

chceme-li vyjádřit, že se něco
dělo před minulostí

probíhal do minulosti

Přítomný čas

Předbudoucí čas

Po + přís. (sloveso)

Po + will + have + 3. tvar

I (do) play tennis.

I will have played.
Will I have played?
I will not have played.

?

Do/does+Po+sloveso
Do you play tennis?

?
x

not

Budoucí čas
Po + will + inf.

?
x

not

I will play tennis.
Will I play tennis?
I will not play tennis.

x Po+do/does not+inf.
He doesn‘t play tennis.
will -> nepřekládáme, nic
neznamená, není to sloveso
být; pouze definuje budoucí
čas, dáváme o za podmět

stává se pravidelně, často

stává se do přítomnosti

MINULOST
Po + had + 3. tvar

Po + have + 3. tvar

I played tennis.

moc často se nepoužívá
potřebujeme pro podmínkové věty

Předpřítomný čas

PŘÍTOMNOST
Po + will + have + 3. tvar
Po + být + -ing (forma)
I am sitting.
Jsem sedící.
?
x

I will have been sitting
here for an hour.
Budu tam sedět (už)
hodinu.

Po + will + inf. be + ing

?
x

not

I will be sitting.
Will I be sitting?
I will not be sitting.

not

od začátku minulosti do konce
minulosti

od minulosti dosud právě zrovna probíhal a třeba stále ještě
probíhá, nebo jeho následky

probíhá v přítomnosti

probíhal, zrovna probíhal

v ČJ neexistuje

zrovna teď

Já byl dělající.

BUDOUCNOST

jsem dělající

něco se bude dít do doby
v budoucnosti

bude to zrovna probíhat
Já budu sedící. Budu sedět.

