Průběhový čas – Podmět + be + -ing (otázka otočením slovosledu, zápor „do not“)
děj zrovna probíhá (-ing) – musí zrovna probíhat: zrovna plavu, zrovna jsem plaval, právě jsem plaval (obdoba nedokonavého času)

Předminulý průběhový

minulý průběhový

předpřítomný průběhový

přítomný průběhový

předbudoucí průběhový

budoucí průběhový

děl se v minulosti (před časem minulým),
probíhal do určité doby v minulosti

děj probíhal v minulosti, zrovna se děl

děje se od minulosti dosud, právě se stal
nebo probíhal, zrovna skončil, či pokračuje

děj nyní probíhá, děje se v tuto
chvíli

děj bude už zrovna probíhat nějakou
dobu, než se něco stane (bud.)

děj bude zrovna probíhat

oznam. věta
Plaval jsem už hodinu, když...
I had been swimming for an hour, when...
záporná věta
Neplaval jsem ještě, když...
I had not been swimming, when...
otázka
Plaval jsem už hodinu, když...?
Had I been swimming..., when...?
záporná otázka
Neplaval jsem už..., když...?
Had I not been swimming for..., when...?
~~~~~~~~
ooooooooooooo
předminulý

oznam. věta
Zrovna jsem plaval. (já)
I was swimming.
záporná věta
Neplaval jsem zrovna. (já)
I was not swimming.
otázka
Plaval jsem zrovna? (já)
Was I swimming?
záporná otázka
Neplaval jsem zrovna? (já)
Was I not swimming?
~~~~~~~~~~~~~~~
ooooooooooooooooooooo
minulý

oznam. věta
Plavu už hodinu (já).
I have been swimming for an hour.
záporná věta
Neplavu ještě hodinu (já).
I have not been swimming for an hour.
otázka
Plavu už hodinu (já)?
Have I been swimming for an hour?
záporná otázka
Neplavu už hodinu (já)?
Have I not been swimming for an hour?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
oooooooooooooooooooooooooooooo
předpřítomný

oznamovací věta
(Já) nyní plavu.
I am swimming now.
záporná věta
(Já) nyní neplavu.
I am not swimming now.
otázka
Plavu nyní (já)?
Am I swimming?
záporná otázka
Neplavu nyní (já)?
Am I not swimming now?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ooooooooooooooooooooooooooo
přítomný

oznam. věta
(Já) budu plavat už zrovna hodinu.
I will have been swimming for an hour.
záporná věta
(Já) nebudu plavat už zrovna hodinu.
I will not have been swimming for an hour.
otázka
Budu (já) zrovna plavat už hodinu?
Will I have been swimming for an hour?
záporná otázka
Nebudu (já) zrovna plavat už hodinu?
Will I not have been swimming for an hour?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
předbudoucí

oznam. věta
Budu zrovna plavat (já).
I will be swimming.
záporná věta
Nebudu zrovna plavat (já).
I will not be swimming.
otázka
Budu zrovna plavat (já)?
Will I be swimming?
záporná otázka
Nebudu zrovna plavat (já)?
Will I not be swimming?
~~~~~~~~~~~~~~~~
oooooooooooooooooooooooo
budoucí

děl se opakovaně, často, obvykle od
minulosti dosud, zrovna skončil

děj se obvykle, pravidelně stává,
pro věci, které jsou obecné a
neprobíhají

děj bude opakovaně probíhat, stávat se,
než se něco stane (bud.)

děj se bude opakovaně, často,
obvykle stávat

oznam. věta
Uplaval jsem už dva bazény. (já)
I have swum two pools.
záporná věta
Neuplaval jsem ještě dva bazény. (já)
I have not swum two pools yet.
otázka
Uplaval jsem už dva bazény? (já)
Have I swum two pools?
záporná otázka
Neuplaval jsem ještě dva bazény? (já)
Have I not swum two pools yet?

oznamovací věta
(Já) obvyke plavu.
I usually swim.
záporná věta
(Já) obvyke neplavu.
I do not usually swim.
otázka
Plavu obvyke (já)?
Do I usually swim?
záporná otázka
Neplavu obvyke (já)?
Do I not usually swim?

oznam. věta
Budu mít už uplavané dva bazény. (já)
I will have already swum two pools.
záporná věta
Nebudu (já) mít ještě uplavané dva bazény.
I will not have swum two pools yet.
otázka
Budu (já) mít už uplavané dva bazény?
Will I have already swum two pools.
záporná otázka
Nebudu (já) mít už uplavané dva bazény?
Will I not have already swum two pools?

oznam. věta
Budu často plavat (já).
I will often swim.
záporná věta
Nebudu často plavat (já).
I will not often swim.
otázka
Budu často plavat (já)?
Will I often swim?
záporná otázka
Nebudu často plavat (já)?
Will I not often swim?

děj se stával v minulosti do určité doby (než děj se (opakovaně, pravidelně, obecně,
se něco stalo)
často, obvykle) stával v minulosti
oznam. věta
Uplaval jsem dva bazény, když...
I had swum two pools, when...
záporná věta
Neuplaval jsem ještě dva bazény, když...
I had not swum two pools yet, when...
otázka
Uplaval jsem dva bazény, když...?
Had I swum two pools, when...?
záporná otázka
Neuplaval jsem ještě dva bazény, když...?
Had I not swum two pools yet, when...?

oznam. věta
Včera jsem uplaval dva bazény. (já)
I swam two pools yesterday.
záporná věta
Včera jsem neuplaval dva bazény. (já)
I did not swim two pools yesterday.
otázka
Uplaval jsem včera dva bazény? (já)
Did I swim two pools yesterday?
záporná otázka
Neuplaval jsem včera dva bazény? (já)
Did I not swim two pools yesterday?

děj probíhá pravidelně, často, obvykle, stal se nebo se stával – byl ukončený, opakoval se !!! zrovna neprobíhal !!! (obdoba dokonavého času)

Prostý čas – Podmět + sloveso (otázka pomocí „do“ / „did“; zápor „not“)
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