
Question Tags (pytania ogonkowe) to krótkie pytania dodawane na końcu zdania. Używamy ich w celu 

uzyskania potwierdzenia i na język polski tłumaczymy najczęściej jako: prawda?, nieprawdaż?, no nie?, 

mam rację? 
Zawsze jeśli zdanie jest twierdzące, to question tag będzie w formie przeczenia i na odwrót, po zdaniu 

przeczącym występuje twierdzące question tag. 

 

Wszystko, co jest nam potrzebne przy ‘question tags’ to czasownik użyty w zdaniu i zaimek osobowy (I, 

you, he, she, it, we, they), ponieważ w ‘question tags’ nie możemy używać imion, nazwisk ani nazw 

własnych, a tylko zaimki osobowe. 

Zatem podsumowując, jeśli mamy zdanie oznajmujące, np. z czasownikiem ‘be’, to wiemy, że ‘guestion 

tag’ musi mieć formę przeczenia, a dodatkowo jeśli mamy w zdaniu użyte imię lub nazwę własną, to w 

‘question tag’ używamy odpowiedniego zaimka (I, you, he, she, it, we, they) np.: 

 

He is happy, isn’t he? (On jest szczęśliwy, nieprawdaż?) 

They are at school, aren’t they? (Oni są  szkole, czyż nie?) 

Mark is hungry, isn’t he? (Mark jest głodny, mam rację?) Mark to on, czyli po angielsku he. 

People are angry, aren’t they? (Ludzie są wściekli, czyż nie?) People to ludzie, a więc oni czyli po 

angielsku they. 

The car was broken, wasn’t it? (Samochód był zepsuty, mam rację?) The car to samochód, a więc rzecz, 

czyli w języku angielskim określamy rzeczy w liczbie pojedynczej jako it. 

 

W przeczeniach jest odwrotnie, czyli w question tags użyjemy formy oznajmującej, np.: 

 

Your cousins aren’t from here, are they? (Twoi kuzyni nie są stąd, prawda?) 

It isn’t expensive, is it? (To nie jest drogie, prawda?) 

I am not your enemy, am I? (Nie jestem twoim wrogiem, czyż nie?) 

It wasn’t dangerous, was it? (To nie było niebezpieczne, prawda?) 

These dogs weren’t vaccinated, were they? (Te psy nie były szczepione, mam rację?) 

 

I jeszcze należy pamiętać o zdaniach zaczynających się od There, np.: 

 

There aren’t many people at the party, are there? (Nie ma dużo ludzi na przyjęciu, czyż nie?) 

There was an accident, wasn’t there? (Był wypadek, prawda?) 

 

Podobnie jest z innymi czasownikami, np.: 

 

Horses can swim, can’t they? (Konie potrafią pływać, nieprawdaż?) 

You can’t speak Chinese, can you? (Ty nie umiesz mówić po chińsku, prawda?) 

Your grandparents haven’t got a car, have they? (Twoi dziadkowie nie mają samochodu, czyż nie?) 

You have got a phone, haven’t you? (Ty masz telefon, prawda?) 

He has lived here for 5 years, hasn’t he? (On mieszka tu od 5 lat, czyż nie?) 

She hasn’t been waiting for us, has she? (Ona nie czeka na nas, prawda?) 

They will come to the party, won’t they? (Oni przyjdą na przyjęcie, mam rację?) 

Your mum won’t be angry, will she? (Twoja mama nie będzie zła, prawda?) 

Your dog wouldn’t hurt me, would it? (Twój pies nie skrzywdziłby mnie, mam rację?) 

Your brother would help us, wouldn’t he? (Twój brat pomógłby nam, prawda?) 

 

Jeśli chodzi o zdania przeczące w Present Simple i Past Simple, to sprawa jest oczywista, np.: 

 

You don’t like cheese, do you? (Ty nie lubisz sera, prawda?) 

He doesn’t speak French, does he? (On nie mówi po francusku, czyż nie?) 

Piotr didn’t break the window, did he? (Piotr nie rozbił okna, mam rację?) 

She didn’t lie to me, did she? (Ona nie okłamała mnie, prawda?) 

 



Jednakże w zdaniach oznajmujących w Present Simple należy zwrócić uwagę na osobę. Pamiętamy 

bowiem, że słówkiem do przeczeń jest don’t, a w 3 os. l. poj. – doesn’t. Zatem question tags będą 

następujące: 

 

Your mum works as a nurse, doesn’t she? (Twoja mama pracuje jako pielęgniarka, prawda?) 

Your brother plays hockey, doesn’t he? (Twój brat gra w hokeja, czyż nie?) 

Your parents know about it, don’t they? (Twoi rodzice wiedzą o tym, mam rację?) 

Kangaroos live in Australia, don’t they? (Kangury żyją w Australii, czyż nie?) 

 

Zarówno Your mum jak i Your brother to 3 os. l. pojedynczej, dlatego w question tags wystąpiło słówko – 

doesn’t. Natomiast Your parents  jak i Kangaroos to liczba mnoga, stąd w question tags musi znaleźć się 

słówko – don’t.  

 

W zdaniach oznajmujących w Past Simple jest nieco łatwiej, bowiem tutaj zawsze w question tags użyjemy 

słówka – didn’t, niezależnie od osoby, np.: 

 

You told me the truth, didn’t you? (Powiedziałeś mi prawdę, mam rację?) 

He won the first prize, didn’t he? (On wygrał pierwszą nagrodę, nieprawdaż?) 

Your brothers moved to New York, didn’t they? (Twoi bracia przeprowadzili się do NY, czyż nie?) 

The cat caught a mouse, didn’t it? (Ten kot złapał mysz, czyż nie?) 

 

W trzech przypadkach stosujemy zawsze ustalone question tags, bowiem zgodnie z powyższymi zasadami 

nie byłoby możliwe, aby taki question tag stworzyć. I tak: 

 

1. W zdaniach zaczynających się od Let’s, question tag jest zawsze – shall we, (w polski np.: 

 

Let’s go to the cinema, shall we?  

Let’s watch TV, shall we? 

Let’s find out, shall we?  

 

2. W zdaniach zaczynających się od I am (I’m), question tag jest zawsze – aren’t I, np.: 

 

I’m your friend, aren’t I? 

I’m swimming, aren’t I? 

I’m going to be late, aren’t I? 

 

3. We wszystkich zdaniach rozkazujących, question tag jest zawsze – will you, np.: 

 

Open the door, will you? 

Close your eyes, will you? 

Don’t speak, will you? 

Say it louder, will you? 

Tell me the truth, will you? 

Don’t behave like that, will you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napisz odpowiedni question tag do poniższych zdań. 

 

He is from LA, ...................................................... ? 

People don’t believe you, ...................................... ? 

Your house has got 5 rooms, ................................... ? 

Lisa left 2 hours ago, ............................................... ? 

Mark lives in Leeds, .............................................. ? 

You aren’t angry with me, ..................................... ? 

Her dogs are Rottweilers, ........................................ ? 

They didn’t come, ................................................... ? 

Cardiff is the capital of Wales, .............................. ? 

You can speak Chinese, ......................................... ? 

Your children like ice-cream, ................................. ? 

She won’t be surprised, ........................................... ? 

Mary likes swimming, ........................................... ? 

Days are getting longer, ......................................... ? 

Mike broke the window, ......................................... ? 

You can’t understand, ............................................. ? 

She can’t dive, ....................................................... ? 

You have got 2 brothers, ........................................ ? 

We don’t approve it, .............................................. ? 

They are going to London, ...................................... ? 

Philip can help you, ................................................ ? 

They didn’t forget, .................................................. ? 

It will be sunny tomorrow, ..................................... ? 

Steve can’t lie, ........................................................ ? 

They finished their school, ..................................... ? 

Anna has got a gold fish, ......................................... ? 

Kittens are sweet, .................................................... ? 

He is going to give up, ............................................ ? 

Jack won the first prize, ......................................... ? 

They have already paid you, .................................. ? 

He didn’t pass the exam, ........................................ ? 

They haven’t come yet, ........................................... ? 

You don’t like me, .................................................. ? 

Anita plays the violin, ............................................. ? 

You won’t phone me, ............................................. ? 

He hasn’t found a job, ............................................ ? 

You aren’t jealous, ................................................. ? 

It is going to rain, .................................................... ? 

Chris didn’t tell you, ............................................... ? 

They have seen the film, ......................................... ? 

I’m understood, ...................................................... ? 

The capital of Italy is Rome, .................................. ? 

You’ve done a lot of travelling, ............................. ? 

You bought milk, ................................................... ? 

Let’s play a trick on him, ....................................... ? 

I’m broke, .............................................................. ? 

You wouldn’t hurt me, .......................................... ? 

Don’t be too upset about it, ................................... ? 

Let’s go to the pub tonight, ................................... ? 

You couldn’t lend me a fiver, ................................ ? 

There’ll be lots to see in Sicily, ............................. ? 

I’m not guilty, ........................................................ ? 

You don’t like shrimps, ......................................... ? 

It’s safe, ................................................................. ? 

Say something to me in Greek, ............................... ? 

There’s no point in waiting, .................................... ? 

Your father works in Canada, ................................. ? 

You met your husband in Canada, .......................... ? 

Help me with these bags, ........................................ ? 

Shut up, ................................................................... ? 

You haven’t broken that, ........................................ ? 

Let’s find out, ......................................................... ? 

Sit down a moment, ................................................ ? 

Look after this for a moment, ................................. ? 

Stop doing a standing-up of me, ............................. ? 

Let’s make a deal, ................................................... ? 

I’m the first, ............................................................ ? 

Be quiet, .................................................................. ? 

 


