
Lesson 34 

Subject: Aim: Present simple – question words. Present simple – pytania szczegółowe. 

 

Przeczytaj uważnie:  

 

Jeżeli pytania zaczynamy od operatora Do albo Does, to tworzymy w ten sposób pytania 

ogólne. Ich celem jest uzyskanie informacji, czy czynność jest wykonywana. W 

odpowiedziach używamy: tak lub nie. Np.:  

 

Do we play football?     Yes, we do. 
 

Gdy chcemy uzyskać dokładniejsze informacje typu: kiedy, gdzie, o której godzinie, jak 

często czynność jest wykonywana, tworzymy tak zwane pytania szczegółowe. Ich cechą 

szczególną są wyrazy (zaimki) pytające na początku pytań, takie jak:  

When – kiedy  

Where – gdzie  

What time – o której godzinie  

What – co  

How often – jak często 

 

Kolejność wyrazów w pytaniach szczegółowych wygląda następująco:  

Wyrazy pytające + do (lub does)+ osoba + czasownik + reszta zdania?  

Np.:  

Where + do + we + play + football?  

Gdzie my gramy w piłkę nożną?  

 

Na takie pytanie odpowiemy pełnym zdaniem:  

We play football in the garden.  

 

Pamiętaj! Jeżeli w pytaniu stosujesz operator does, to w odpowiedzi należy dodać końcówkę 

–s lub –es do czasownika. 

 

When does he play football?  

He plays football every day. 

 

Zad 1. Przerysuj tabelkę do zeszytu:  
 

 

 

Zad 2. Wykonaj ćwiczenie 1 str 93 w podręczniku. Ułóż i napisz w zeszycie pytania o typowym dniu 

Hollie. Potem napisz odpowiedzi na te pytania. Użyj wyrażeń podanych w nawiasach  



 
 

Zad 3. Wykonaj ćwiczenie 2 str 93 w podręczniku.  

W odpowiedzi na pytanie jak często?, odpowiedz określeniem częstotliwości z tabelki zgodnie z 

prawdą. Oto tłumaczenie trudniejszych zwrotów:  

once a day / week / month - raz dziennie / tygodniowo / w miesiącu  

twice a day / week / month – dwa razy dziennie / tygodniowo / w miesiącu  

three times a day / week / month – trzy razy dziennie / tygodniowo / w miesiącu 

 

 

 
 

That’s all for today. Have a nice weekend! 

 


