TYPES OF QUESTIONS – ТИПИ ЗАПИТАНЬ
Поступово ми підійшли до теми запитань в англійській мові. Отож, які є види
запитань в англійській мові, як утворюються запитання в англійській мові – про все це
піде мова у статті.
Щоб побудувати питальне речення, необхідно поставити допоміжне дієслово перед
підметом.
Загалом , існує 5 типів питальних речень в англійській мові (question types). Отож,
розглянемо кожен вид окремо.
• Перший вид запитань – це загальні запитання (General question) на які можна
відповісти «так» або «ні». Це так звані «Yes/No question».
Наприклад:
I study. Утворюємо запитання. Перед підметом «I» ставимо допоміжне дієслово у
відповідності до часу та особи. В нашому випадку допоміжне дієслово «Do». Питання
звучатиме: Do I/You study? Коротка відповідь на запитання буде – Yes, I do.
He plays football. Перед підметом «He» ставимо допоміжне дієслово «Does» і
утворюємо запитання: Does he play football? Як бачимо допоміжне дієслово «з’їдає»
закінчення «s» дієслова. Не забувайте про це. Відповідь – Yes, He does.
• Другий вид запитань – це спеціальні запитання (Special question) «Wh/How
questions», коли нас цікавить місце, причина, час, спосіб здійснення дії та інше. Щоб
його побудувати, необхідно питальне слово, яке вас цікавить, поставити на початок
питального речення. (How, Who, When і т.д.) + допоміжне дієслово (Do, Does, Did,
Will, Have і т.д) + підмет + присудок + другорядні члени речення (обставина часу ,
обставина місця).
В англійській мові відсутнє спеціальне слово яке б могло відобразити слово «скільки».
Для цього в англійській мові використовують словосполучення слова «How» з
прислівниками many/much, long та іншими.

Наприклад:
How many books have you bought? (Скільки книг ти купив?).
How much work has he done? (Скільки роботи він зробив?)
Для зручності подаємо питальні слова в англійській мові у форматі таблиці:
Тема питання

Питальне
слово

Питання про живий об’єкт

Who, Whom

Питання про неживий об’єкт

What

Питання про приналежність об’єкта

Whose

Питання про характеристику об’єкта

What

Питання про вибір з декількох об’єктів

Which

Питання про місце і напрям

Where

Питання про причину

Why

Питання про те, як відбувається дія, а також про те, яка інтенсивність
характеристики

How

• Третій вид запитань – запитання до підмета (Who… What…). Особливе місце в
спеціальних запитання посідає питання до підмета. (Хто працює? Що відбулось?). В
цьому випадку ми просто використовуємо питальні слова без допоміжного. (Who
works?)
• Четвертий вид запитань – альтернативні запитання (Alternative question), ті які
включають два види: або «Yes/No question», або «Wh/How questions» за допомогою
використання слова «or»
Наприклад:
Will we go to the cinema tonight or on Friday? (Підемо в кіно сьогодні ввечері чи в
п’ятницю?)
Will you stay at home or go to the country? (Ти залишися дома чи поїдеш за місто?)
• П’ятий вид запитань – роз’єднуване запитання (Question tag), яке представляє
собою щось середнє між питанням і ствердженням. Ви нібито перепитуєте свого

співрозмовника: невже сказане Вами не відповідає дійсності, невже навпаки?
Скорочене запитання приєднується до розповідного речення через кому.
Наприклад:
He wiil give you a lift, won’t he? (Він тебе підвезе, чи не так?)
You haven’t seen my keys anywhere, have you? (Ти мої ключі ніде не бачив, чи не так?)
Ось так, коротко ми з Вами розглянули 5 типів питань в англійській мові.
Сподіваємось Вам буде в нагоді дана стаття.

