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Unit 1
1.1 there is, there are – oznamovacia

veta
jednotné číslo množné číslo
There is (There’s) There are

There’s a cat in the kitchen. 
There are three spiders in the bathroom. 

Väzbu there is alebo there are používame, keď
chceme opísať niečo alebo niekoho okolo nás.
Stiahnutý tvar od there is je there’s.

1.2 there is, there are – zápor
jednotné číslo množné číslo
There isn’t There aren’t

There isn’t a clock on the wall. 
There isn’t any TV. 
There aren’t any spiders. 

Any používame v záporných vetách a v otázkach,
keď nevieme presný počet vecí, o ktorých sa
rozpráva. 

(Pozri tiež  2.3)

1.3 there is, there are – otázky a krátke
odpovede
otázky krátke odpovede

jednotné číslo
Is there a park Yes, there is.
in Oxford? No, there isn’t.

množné číslo
Are there any Yes, there are.
posters on the wall? No, there aren’t.

1.4 Predložky – in, on, under 
There are books in my bag. 
There’s a picture on the wall. 
There’s a cat under the table.

Predložky miesta vyjadrujú, kde sa niečo nachádza.

1.5 Členy – a, an, the
There’s a mouse in the kitchen.
He’s got a rabbit and a fish. The rabbit 
is brown and white.
The carpet in my bedroom is red.

A a an sú neurčité členy. Používame ich pred
podstatnými menami v jednotnom čísle, keď vec, o
ktorej hovoríme, nepoznáme alebo nie je dôležitá.  

The je určitý člen. Používame ho podstatnými
menami v jednotnom i množnom čísle, keď
hovoriaci i poslucháč vedia, o čom sa rozpráva. 

(Pozri tiež 2.2)

Unit 2
2.1 Počítateľné a nepočítateľné

podstatné mená
two apples, three eggs, four rolls
Ale: milk, cornflakes, tea

V angličtine rozlišujeme počítateľné a
nepočítateľné podstatné mená. Počítateľné
podstatné mená majú jednotné aj množné číslo.
Nepočítateľné podstatné mená majú len tvar
jednotného čísla a tieto veci sa nedajú spočítať. 

Keď pri nepočítateľných podstatných menách
chceme presnejšie uviesť množstvo, používame
výrazy ako napr. a piece, a cup (a piece of toast, a
cup of tea), ale samotné podstatné meno je
nepočítateľné. 

2.2 A, an alebo some
There’s an apple in my bag.
There are some eggs in the fridge.
There’s some orange juice on the table.

there’s (there is) + a/an používame s podstatnými
menámi v jednotnom čísle.

there are + some používame s podstatnými
menámi v množnom čísle.

there’s (there is) + some používames
nepočítateľnými podstatnými menami.  

(Pozri tiež 1.5)

2.3 Some alebo any
Affirmative There are some oranges 

on the table.
Negative There isn’t any milk.
Question Is there any butter?

Some používame v kladných vetách. 

Any používame v záporných vetách a v otázkach. 

(Pozri tiež 1.2)

2.4 How much, how many?
How many books have you got?
How many rooms are there in your house?
How much cheese have we got?
How much water do you drink?

How many používame s počítateľnými podstatnými
menami v množnom čísle. 

How much používame s nepočítateľnými
podstatnými menami. 

Unit 3
3.1 Jednoduchý prítomný čas –

oznamovacia veta
I play
You play
He/She/It plays games.
We play
They play
I play tennis on Mondays. 
My aunt lives in Wales.
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Jednoduchý prítomný čas používame, keď
hovoríme o činnostiach, ktoré robíme pravidelne
(zvyky, rutiny). 

Jednoduchý prítomný čas taktiež používame, keď
hovoríme o veciach, ktoré sa nemenia.  

I work it works
you do she does
we teach he teaches
they study she studies

Po zámenách he, she a it pridávame koncovku -s.
Ale k slovesám, ktoré končia na -ch, -sh, -s, -x or -z,
pridáme koncovku -es. Keď sloveso končí na -y,
koncovka -y sa zmení na -ies. 

3.2 Jednoduchý prítomný čas – zápor 
I
We

don’t (do not) play chess.
You
They

He
She doesn’t (does not) like books.
It

I don’t live in America. 
Stephanie doesn’t play the piano.

Zápor v jednoduchom prítomnom čase sa 
v angličtine tvorí pomocou don’t a doesn’t.  

3.3 Jednoduchý prítomný čas – otázky
a krátke odpovede 

I Yes, I do./ 
you No, I don’t.

we speak French?
Yes, we do./ 

Do No, we don’t.

they Yes, they do./
No, they don’t.

he Yes, he does./
No, he doesn’t.

Does she like sweets? Yes, she does./
No, she doesn’t.

it Yes, it does./
No, it doesn’t.

Otázky v jednoduchom prítomnom čase sa v
angličtine tvoria pomocou do a does. 

Do používame pre zámená I, you, we a they. Does
používame pre zámená he, she a it.

V krátkych odpovediach používame len do/don’t
alebo does/doesn’t bez slovesa.

3.4 Frekvenčné príslovky – always,
usually, never, often, sometimes
Simon often plays football after school.
I sometimes help my mother in the kitchen.
She always sends emails.
You usually go to the cinema.
Ale: I’m never late for school.

Slová ako napr. always, never, often, atď. v
angličtine hovoria, ako často sa niečo uskutočňuje.
Vo vete stoja pred plnovýznamovým slovesom. 

Ale stoja za slovesom to be.

Unit 4
4.1 Priebehový prítomný čas –

oznamovacia veta 
I (I’m) reading.
You are (You’re) writing.
He is (He’s) listening.
She is (She’s) speaking.
It is (It’s) sleeping.
We are (We’re) playing.
You are (You’re) talking.
They are (They’re) sitting.

Priebehový prítomný čas používame, keď hovoríme
o činnostiach, ktoré práve prebiehajú. 

Priebehový prítomný čas tvoríme pomocou
pomocného slovesa be a k plnovýznamovému
slovesu pridáme koncovku -ing. 

write writing
sit sitting
stop stopping

Vo väčšine slovies, ktoré končia na samohlásku -e,
vypustíme samohlásku e a potom pridáme -ing. 

V slovesách, ktoré končia na samohlásku (a, e, i,
o, u) a spoluhlásku (b, c, d, atď.), koncovú
spoluhlásku zdvojíme a pridáme -ing.

4.2 Priebehový prítomný čas – zápor 
I’m not (am not) reading.
You’re not (are not) writing.
He’s not (is not) listening.
She’s not (is not) speaking.
It’s not (is not) sleeping.
We’re not (are not) playing.
You’re (are not) talking.
They’re not (are not) sitting.

Zápor v priebehovom prítomnom čase tvoríme
pomocou pomocného slovesa be a not a
plnovýznamového slovesa, ktoré končí koncovkou
-ing. 

4.3 Priebehový prítomný čas – otázky 
Am I reading?
Are you writing?
Is he/she/it sleeping?
Are we speaking?
Are you listening?
Are they looking?

Otázky v priebehovom prítomnom čase tvoríme
tak, že slovesá Am, Is alebo Are dáme pred
podmet vety. 

4.4 Priebehový prítomný čas – krátke
odpovede 
Yes, I am. No, I’m not.
Yes, you are. No, you’re not.
Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t.
Yes, we are No, we’re not.
Yes, they are. No, they’re not.

V krátkych odpovediach používame len sloveso to
be, bez prítomného príčastia (sloveso v -ing tvare). 

Pamätajte si, že zámeno you je rovnaké v
jednotnom i množnom čísle. 
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Unit 5
5.1 to be – Jednoduchý minulý čas

(oznamovacia veta)
I was happy.
You were bored.
He good at sport.
She was good at music.
It dangerous.
We quiet.
You were noisy.
They beautiful.
Mum was here this morning. 
They were in London last week.

Jednoduchý minulý čas používame, keď hovoríme
o činnostiach, ktoré sa odohrali v minulosti.  

Často ho používame s týmito časovými údajmi:  

last night/week/month/year
yesterday morning/afternoon

a week/month/year/long time ago

5.2 to be – Jednoduchý minulý čas
(zápor)
I wasn’t (was not)
You weren’t (were not)
He
She wasn’t (was not)
It
We
You weren’t (were not)
They

Zápor v jednoduchom minulom čase tvoríme
pomocou pomocného slovesa be a not. 

5.3 to be – Jednoduchý minulý čas
(otázky)
Was I happy?
Were you angry?
Was he/she/it nice?
Were we bored?
Were you hungry?
Were they late?
Was there a football match on TV last night? 
Where was Jack yesterday morning? 
When was it? 

Otázky v jednoduchom minulom čase tvoríme
prehodením slovosledu, sloveso Was alebo Were
dáme pred podmet vety. 

Slová, pomocou ktorých tvoríme otázky (who,
what...), dávame pred sloveso.     

5.4 to be – Jednoduchý minulý čas
(krátke odpovede)
Yes, I was. No, I wasn’t.
Yes, you were. No, you weren’t.
Yes, he/she/it was. No, he/she/it wasn’t.
Yes, we were No, we weren’t.
Yes, they were. No, they weren’t.

V krátkych odpovediach používame len minulý tvar
slovesa to be. 

Pamätajte si, že zámeno you je rovnaké v
jednotnom i množnom čísle.

5.5 can (na vyjadrenie schopnosti)
oznamovacia veta
I/You/He/She/It/We/You/They can ski.
zápor
I/You/He/She/It/We/You/They can’t ride.
otázky
Can I/you/he/she/it/we/you/they dive?
krátke odpovede
Yes, I/you/he/she/it/we/you/they can.
No, I/you/he/she/it/we/you/they can’t.

Can používame, keď hovoríme o schopnosti niečo
urobiť.  

Otázky s can tvoríme tak, že sloveso can dáme
pred podmet vety. 

Unit 6
6.1 have got – Jednoduchý minulý čas

(oznamovacia veta) 
I/You/He/She/It/
We/You/They

had dark hair.

I had a lot of homework yesterday. 
She had fair hair when she was young. 
We had a Maths test last week.

Sloveso have got používame, keď vyjadrujeme
vlastníctvo. Jednoduchý minulý čas od have got je
had.

6.2 have got – Jednoduchý minulý čas
(zápor)
I/You

darkHe/She/It did not (didn’t) have
hair.We/You/They

I did not have a lot of homework yesterday. 
She did not have fair hair when she was young. 
We did not have a Maths test last week.

Zápor slovesa have got v jednoduchom minulom
čase tvoríme pomocou did + not + have.

Did not často nahrádza jeho stiahnutý tvar didn’t.

6.3 have got – Jednoduchý minulý čas
(otázky)
Did she have blue eyes?
Did we have an English test yesterday?
Did you have toast for breakfast today?

Otázky so slovesom have got v jednoduchom
minulom čase tvoríme pomocou did + podmet vety
+ have (základný tvar slovesa).

6.4 have got – Jednoduchý minulý čas
(krátke odpovede)
Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

V krátkych odpovediach používame len did, ale
vynecháme sloveso have.

2

happy.
bored.
tired.

hungry.
dangerous.

quiet.
noisy.

beautiful.
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Unit 7
7.1 Jednoduchý minulý čas – pravidelné 

slovesá (oznamovacia veta)
I played tennis yesterday.
You talked to him last week.
He/She stayed in a hotel last year.
It rained in France last weekend.
We arrived in London last night.
You watched The Simpsons last Sunday.
They cooked dinner yesterday.

Slovesá v jednoduchom minulom čase majú rovnaký
tvar pre všetky osoby s výnimkou slovesa be. 

K väčšine slovies pridáme koncovku -ed k
základnému tvaru slovesa.

start started
play played
arrive arrived
study studied

K slovesám, ktoré končia na samohlásku -e,
pridáme koncovku -d. 

V slovesách, ktoré sa končia na samohlásku a -y,
-y zmeníme na -i a pridáme koncovku -ed. 

(Pozri tiež 8.1)

7.2 Koncovky jednoduchého minulého
času – výslovnosť
/t/ worked / talked
/d/ played / stayed
/Id/ hated / wanted

Sú tri možnosti, ako koncovky slovies v
jednoduchom minulom čase vyslovovať: /t/, /d/,
/Id/.

7.3 Jednoduchý minulý čas –
pravidelné slovesá (zápor)
I/You
He/She/It did not (didn’t) play yesterday.
We/You/They
We did not work yesterday. 
She did not visit France last year. 
You did not cook the dinner last week.

Zápor v jednoduchom minulom čase tvoríme
pomocou pomocného slovesa did not a základného
tvaru slovesa. 

V hovorovej reči je bežnejší stiahnutý tvar didn’t
ako did not. 

(Pozri tiež 8.2)

7.4 Jednoduchý minulý čas –
pravidelné slovesá (otázky)

Did
I/you/he/she/it/ stay last 
we/you/they night?

What/Where
I/you/

Who/Why/When
he/she/it/did
we/you/they

study?

Did you study yesterday morning? 
When did he study? 
What did they do? 

Otázky v jednoduchom minulom čase tvoríme
pomocou did, podmetu vety (I, you, we, atď.) a
základného tvaru slovesa. 

Slová, pomocou ktorých tvoríme otázky (who,
what...), dávame pred sloveso. 

7.5 Jednoduchý minulý čas –
pravidelné slovesá (krátke
odpovede)
Yes, I/you/he/she/it/we/you/they did.
No, I/you/he/she/it/we/you/they didn’t.

V krátkych odpovediach používame len did, bez
slovesa.

(Pozri tiež 8.2)

Unit 8
8.1 Jednoduchý minulý čas –

nepravidelné slovesá
(oznamovacia veta)
buy bought
eat ate
go went
have had
meet met
sleep slept
I/You
He/She/It went to the doctor’s.
We/You/They

Koncovku -ed k nepravidelným slovesám v
jednoduchom minulom čase nepridávame. 

(Pozri tiež 7.1)

8.2 Jednoduchý minulý čas –
nepravidelné slovesá (zápor a otázky)
zápor
I/You

didn’t go to the doctor’s.
He/She/It
We/You/They

otázky
I/you/he/

Did she/it/we/ go to the doctor’s?
you/they

Nepravidelné slovesá, rovnako ako pravidelné
slovesá, potrebujú did alebo didn’t na to, aby sme
otázky alebo záporné vety v jednoduchom minulom
čase utvorili. 

Plnovýznamové sloveso je v základnom tvare, nie
v minulom čase. 

(Pozri tiež 7.3 a 7.4)

8.3 Jednoduchý minulý čas –
nepravidelné slovesá (krátke
odpovede)
Yes, I/you/he/she/it/we/you/they did.
No, I/you/he/she/it/we/you/they didn’t.

V krátkych odpovediach používame len did, bez
slovesa.

(Pozri tiež 7.5)
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