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Anotace Pracovní listy slouží k zopakování základních informací o 

předpřítomném času –present perfect 

Autor 
Mgr. Radek Hasch  

Jazyk Angličtina 

Očekávaný výstup 
Dokáže správně používat tvary předpřítomného času 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- žádné - 

Klíčová slova 
 Nepravidelná slovesa 

Druh učebního 

materiálu 
Pracovní listy 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 7.-9. ročníku 

Stupeň a typ 

vzdělávání 
základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková 

skupina 
12/15 let 

Celková velikost 99,5 kB 
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When to use present perfect: 

expressing past experience, actions 

begun in the past and continuing in the 

present, completed past actions with 

results seen or felt in the present. 

 

The present perfect simple is: 

 

             have/has + past participle. 

 

The past participle ends: 

 

             -ed (regular verbs) 

             Irregular forms (irregular verbs) 



Complete missing forms of the verbs: 

 

Present Past simple Past participle

pracovat

tell

broke

spoken

hrát

see

began

taken

řídit

write

drew

been

 



Translate into English language: 

Znám ho už léta. 

Už jsi byl v Řecku? 

Četl dvě z jejích knih. 

Ještě neviděli ten nový film. 

Jak dlouho se učíš angličtinu? 

Navštívila mnoho cizích zemí. 

Udělal jsem chybu. 

Už jsi někdy řídil to rychlé auto? 

Ztratili jsme naše klíče. 

Bydlíme tady od roku 1998. 

Nejedl jsem nic od dnešního rána. 

Utratil všechny své peníze. 

 



Correct your ideas: 

 

I have known him for years. 

Have you been to Greece? 

He has read two of her books. 

They haven´t seen that new film yet. 

For how long have you learn English? 

She has visited many foreign countries. 

I have made a mistake. 

Have you ever driven this fast car? 

We have lost our keys. 

You have lived here since 1998. 

I haven´t eaten since this morning. 

He has spent all his money. 



Which sentence is right? 

 

1. Yesterday I have broken my leg. 

2. Yesterday I broke my leg. 

 

1. He was in England three time. 

2. He has been to England three time 

 

1. She is fifty and she has written 

four novels. 

2. She is fifty and she wrote four 

novels.  

 

GOOD LUCK ! 


