
Pytania w języku angielskim 
 

Patrząc na to jako tworzymy pytania, można powiedzieć, że mamy 2 typy czasowników w języku 

angielskim.  

 

TYP 1 

Czasownik „być” i modal verbs (can, should, must, may, and similar). 

W czasach Present Simple i Past Simple, te pytaia tworzymy przez inwersję.  

 

She’s rather nervous today. 

It was my best birthday. 

These people are my parents. 

She should shout at him. 

You may go now. 

 

BE/ MODAL VERB PODMIOT RESZTA       

Is she  nervous today? 

Are  these people your parents 

Should  she shout at him? 

May  I  go now? 

 

W „reszcie” może być drugi czasownik. W przypadku czasowników modalnych zawsze jest drugi 

czasownik. 

 

W pytaniach otwartych, dodajemy „what”, „where”, „when”, „how” i inne tego typu słowa na 

początku zdania – przed operatorem: 

WH-WORD BE/ MODAL VERB PODMIOT RESZTA 

Why is  she nervous today? 

Who are these people?  

When may I go? 

 

 

TYP 2 

Inne czasowniki 

 



Inne czasowniki, a przynajmniej ich większość, potrzebują w czasie Present Simple i Past Simple 

operatora do utworzenia pytania. 

Co to jest operator? Gramatyczne słówko, które mówi nam jaki to czas, jak osoba, ale samo w sobie 

nie ma znaczenia (leksykalnego), np. do, does, did, have, has, …) 

We don’t have classes on Fridays. 

His secretary resigned last month. 

Adam never does any sport. 

 

OPERATOR POMDMIOT CZASOWNIK RESZTA  

Do we have classes on Fridays? 

did his secretary resign last month? 

Does  Adam  do  any sport? 

 

 

W pytaniach otwartych, dodajemy „what”, „where”, „when”, „how” i inne tego typu słowa na 

początku zdania – przed operatorem: 

 

WH-WORD OPERATOR  PODMIOT CZASOWNIK RESZTA 

When do  we  have classes? 

When did  his secretary resign?  

Why doesn’t Adam  do any sport? 

 

 

Pytania o podmiot 

W pytaniach o podmiot, takich jak: 

 

Who invented the lightbulb? 

What happened to you? 

Who let the dogs out? 

 

Nie ma operatora. 

 

 

Porównaj: 

 



Who did you see? – Kogo widziałeś? (podmiot – you) 

Who saw you? – kto Cię widział (podmiot – who) 

 

What did you buy? – co kupiłeś (Ty – podmiot, co- dopełnienie) 

What happens to naughty children? (Co przydarza się niegrzecznym dzieciom; co – podmiot, naughty 

children – dopełnienie) 

 

And what do these 2 mean       ? 

 

Who bit the dog? 

Who did the dog bite? 


