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Lesson 20    Revision – as king questions 

 

Zgodnie ze starą maksymą: „Kto pyta, nie błądzi”  ostatnią lekcję postanowiliśmy poświęcić powtórzeniu reguł 

dotyczących tworzenia pytań w języku angielskim.  

Tworzenie poprawnych pytań przysparza osobom uczącym się języka angielskiego dużo trudności, ale wbrew 

pozorom nie jest to takie trudne.  

Najprostsza zasada dotycząca tworzenia pytań jest następująca: 

Jeśli w zdaniu twierdzącym występuje więcej niż jeden czasownik, wtedy tworząc pytania wystarczy przesunąć 

pierwszy czasownik przed osobę. Przykładowo: 

Have you ever worked for a Spanish company?   I have worked for a Spanish company….. 

When will you decide?     We will decide  …. 

Can they help us?     They can help us. 

What is he doing?      He is doing …. 

 

W przypadku dwóch czasów, czyli Present  Simple  (teraźniejszy prosty) oraz  Past Simple (przeszły prosty), 

ponieważ w zdaniu twierdzącym występuje tylko jeden czasownik,  musimy „wspomóc się” czasownikiem 

pomocniczym.  

Where does he live?     He lives in … 

What car do you drive?     I drive …. 

When did they arrive?     They arrived ….. 

Słówka pomocnicze typu „does”, „do”, „did” są ważne z dwóch względów. Po pierwsze:  sygnalizują, że zadajemy 

pytanie; po drugie:  informują naszego rozmówcę o jaki przedział czasowy pytamy, czyli czy chcemy uzyskać 

informacje dotyczące teraźniejszości, czy przeszłości.  

Pamiętajmy, że jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest czasownik „być”, który nawet jeśli sam występuje w 

zdaniu (a tak się dzieje w czasach Present  Simple  (teraźniejszy prosty) oraz  Past Simple (przeszły prosty), nie 

potrzebuje żadnej pomocy i sam się przesuwa przed osobę, czyli podmiot. 

Why is he tired?        He is tired because .. 

Where were you yesterday?      I was at home. 

Ale: 

When will you be back?      We will be back in 5 minutes. 
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Have you been to Lisbon before?     Yes, we have been to Lisbon … 

Why can’t you be nice?       I can’t be nice because …. 

 

Drills:    

 Ex 1. Utwórz pytania używając podanego słówka pytającego, tak jak w poniższym przykładzie: 

(uwaga pytania dotyczą tylko czasów Present  Simple  - teraźniejszy prosty oraz  Past Simple  - przeszły prosty, 

potrzebny będzie czasownik pomocniczy!) 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I work for a Polish company.  Which company..?    Which company do you work for?  

They left Austria 3 hours ago. When? When did they leave Austria? 

 

1. I very often go abroad.    How often? 

2. He stopped on the hard shoulder.  Where? 

3. We paid 10 euros for the toll stickers.  How much? 

4. She prepares the transit documents.  What? 

5. I drove for 8 hours.    How long? 

 

Ex 2. Utwórz pytania używając podanego słówka pytającego, tak jak w poniższym przykładzie: 

(uwaga pytania dotyczą różnych czasów, ale wszystkie tworzone są poprzez przestawienie pierwszego czasownika 

bądź czasownika „być” przed podmiot). Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I have worked here for 5 years. a Polish company.  How long..?  How long have you worked here?   

We can pick up the shipment in 5 hours. When? When can you pick up the shipment?  

He was here 5 minutes ago. When? When was he here?   

 

 

1. We are going through Germany right now.    Which country ..? 

2. You can park here.       Where ..? 

3. We were late for the ferry because there was a traffic jam.  Why..?  

4. The truck is 3 meters high.      How high …? 

5. He isn’t working today because he is sick.    Why..? 
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Key: 

Drills:    

Ex 1. Utwórz pytania używając podanego słówka pytającego, tak jak w poniższym przykładzie: 

(uwaga pytania dotyczą tylko czasów Present  Simple  - teraźniejszy prosty oraz  Past Simple  - przeszły prosty, 

potrzebny będzie czasownik pomocniczy!) 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I work for a Polish company.  Which company..?    Which company do you work for?  

They left Austria 3 hours ago. When? When did they leave Austria? 

 

1. I very often go abroad.    How often? How often do you go abroad? 

2. He stopped on the hard shoulder.  Where?  Where did he stop? 

3. We paid 10 euros for the toll stickers.  How much? How much did you/we pay? 

4. She prepares the transit documents.  What?  What does she prepare? 

5. I drove for 8 hours.    How long? How long did I you drive? 

 

Ex 2. Utwórz pytania używając podanego słówka pytającego, tak jak w poniższym przykładzie: 

(uwaga pytania dotyczą różnych czasów, ale wszystkie tworzone są poprzez przestawienie pierwszego czasownika 

bądź czasownika „być” przed podmiot). Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I have worked here for 5 years. a Polish company.  How long..?  How long have you worked here?   

We can pick up the shipment in 5 hours. When? When can you pick up the shipment?  

He was here 5 minutes ago. When? When was he here?   

1. We are going through Germany right now.    Which country ..? 

Which country are you/ we going through? 

2. You can park here.       Where ..?  

Where can we /I park? 

3. We were late for the ferry because there was a traffic jam.  Why..?  

Why were you / we late for the ferry? 

4. The truck is 3 meters high.      How high …? 

How high is the truck? 

5. He isn’t working today because he is sick.    Why..? 

Why isn’t he working today? 


