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Questions 

• Otázky se v angličtině dají obecně rozdělit do dvou typů, tzv. :   

 

• Yes/No questions 

• Wh- questions  

 

 Yes/No questions jsou otázky, na které lze odpovědět krátce – 
ano/ne.  

 Wh- questions jsou otázky, které vyžadují komplexnější 
odpověď a přímo se dotazují např. na čas, způsob, místo atd. V 
těchto otázkách se běžně vyskytují tázací zájmena či fráze jako 
např. what, where, how much atp. Právě ty jsou dále 
představeny blíže.  

 



Question words 

 Otázka na osobu : Who? = Kdo? / Koho? 

 

 Who is it? – Kdo je to?  

 Who did you see? – Koho jsi viděl?  

 

Otázka na vlastnictví : Whose? = Čí?  

Whose car is it? – Čí je to auto?  



Question words 

 Otázka na místo: Where? = Kde? / Kam? 

 

   Where was he? – Kde byl?  

  Where did you go? – Kam jsi šel?  

 

 Otázky na čas:  

 When?/ What time? = Kdy? / V kolik hodin? 

 

  When did it start?  - Kdy to začalo? 

  What time do you get up? – V kolik hodin vstáváš? 



Question words 

 Otázka na důvod: Why? = Proč? 

 Why did you buy it? = Proč jsi to koupil? 

 

 Otázka na počet: 

 How much?/How many? = Kolik? 

 (viz.ppt „much/many“)  

 How many brothers have you got? 

 How much sugar do you need?  



Question words 

Otázky na věk, stáří:  

How old? = Jak starý? 

How old is it? = Jak je to staré?  

 

Otázky na dobu trvání:  

How long? = Jak dlouho? 

How long did you live there? = Jak dlouho jsi tam žil?  



Question words 

Otázky na výběr : What? / Co? Jaký?  

 

 What is it? – Co je to?  

 What is your address? – Jaká je tvá adresa? 

 

Otázky na výběr: Which? / Jaký?  

 

 Which car is yours? – Které auto je tvoje? 



What/Which?  

 What se používá v obecných otázkách, kdy je mnoho 

možností a výběr není ničím zúžený :  

  What colour do you like? = Jakou máš rád barvu? (výběr ze 

všech existujících barev)  

 Which se naopak používá v konkrétnějších dotazech, kdy je 

výběr nějak omezen, např. počtem věcí.  

 Which of these colours do you like? = Jakou z těchto barev 

máš rád? (výběr z konkrétní skupiny „těchto“ barev)  
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