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Question tags i zwroty ja też, ja też nie 
 

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja question tags i comment questions 
 

• Zaimki I i me w ciekawych kontekstach: 
A: Which of you doesn’t like coffee? B: Me. C: Me neither. = Me either. = Nor me. 

A: Kto z was nie lubi kawy? B: Ja (nie lubię). C: Ja też nie. 
 

• Question tags pomijane w innych publikacjach: 
A: I really like her music. B: So don't I. (=So do I; I do too) 

Whoever said that must be an idiot, mustn’t they? 
 

• Zestawienie question tags w ćwiczeniach kontrastujących: 
Few people wrote a letter, did they? Niewiele osób napisało list, prawda? 
A few people wrote a letter, didn’t they? Kilka osób napisało list, prawda? 

 
One of these balls is blue, isn’t it? = Isn’t one of these balls blue? 

Two of these balls are blue, aren’t they? = Aren’t two of these balls blue? 
 

• Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał 
 

• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 
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  Wstęp 

 

Dowodem swobody językowej jest umiejętność spontanicznego reagowania na to, co mówią do nas 

obcokrajowcy. Niniejsza publikacja jest najobszerniejszą i najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją 

question tags, czyli pytań rozłącznych. Question tags zasługują na szczególną uwagę dlatego, że są bardzo 

często stosowane w języku codziennym. Osobne miejsce poświęcono zaimkom I i me oraz zwrotom i ja też, 

i ja też nie. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się znajomością języka 

angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć swoje wiadomości i dojść z 

czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdań z 

pytaniami rozłącznymi, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na 

szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Właśnie mnogość ciekawych przykładów jest głównym 

wyróżnikiem niniejszej pracy:   

 
A: I hear you are a footballer. B: I a footballer! = Me a footballer!  
A: Słyszałem, że jesteś piłkarzem. B: Ja piłkarzem! 
 
She hasn’t yet written it. Nor am I likely to.    
She hasn’t yet written it. Neither am I likely to.  
Ona tego nie napisała. Ja prawdopodobnie też nie. 

 

Nothing happened, did it?    
Nic się wtedy nie stało, prawda/no nie?    

 

Jeśli Tom i Kate byli razem w kinie, Tom powie zapewne: 
It was a good film, wasn’t it? ↓ intonacja opadająca (falling tone) 
To był dobry film, prawda/no nie? 

 
Jeśli natomiast Kate była w kinie sama, a Tom filmu nie widział, zapyta zapewne:  
It was a good film, wasn’t it? ↑ intonacja wznosząca (rising tone) 
To był dobry film, prawda/no nie? 

 

Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia, 

tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Jest możliwość zakupu moich książek w wersji 

papierowej oraz konsultacji językowych poprzez skype.   

Radosław Więckowski 
          4ad@gazeta.pl   
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1. Zaimki I i me 

 
1. A: I hear you are a footballer. B: I a footballer! = Me a footballer!  
A: Słyszałem, że jesteś piłkarzem. B: Ja piłkarzem! 

 
2. A: John is a footballer. B: Yes, but not I. = Yes, but not me. 
A: John jest piłkarzem. B: Tak, ale ja nie (jestem). 
 
3. A: Kate invited everyone to her birthday party. B: Yes, but not me. (W odpowiedzi nie powiemy Yes, but 
not I)  
A: Kate zaprosiła wszystkich na urodziny. B: Tak, ale mnie nie (zaprosiła). 
 
4. A: Come here!  B: Who? Me? A: Yes, you! B: Why me? 
A: Przyjdź tu! B: Kto? Ja? A: Tak, ty! B: Dlaczego ja? 
 
5. My brother and me went camping last weekend.  
Me and my brother went camping last weekend.   
My brother and I went camping last weekend. (W języku angielskim nie mówimy I and my brother) 
Ja i mój brat pojechaliśmy na biwak w ubiegły weekend. 
 
6. Jane and I have already been there.  
Jane and me have already been there. (W języku angielskim nie mówimy I and Jane have already been 
there) 
Jane i ja już tam byliśmy. = Ja i Jane już tam byliśmy. 
 
7. There will be three guests: Robert, Ann and myself.   
There will be three guests: Robert, Ann and me. 
There will be three guests: Robert, Ann and I. 
Będzie trzech gości: Robert, Anna i ja. 

 
8. A: Who wants some more tea? B: Me. = A: Who wants some more tea? B: I do. 
A: Kto chce więcej herbaty? B: Ja (chcę).  
 
9. A: Which of you doesn’t like coffee? B: Me. C: Me neither. = Me either. = Nor me. 
A: Kto z was nie lubi kawy? B: Ja (nie lubię). C: Ja też nie.  

 
10. A: I’m glad it’s Friday. B: Me too. = I am too. 
A: Cieszę się, że to już piątek. B: Ja też.  

 
11. A: I’m glad it’s Friday. B: Us too. = We are too. 
A: Cieszę się, że to już piątek. B: My też. 
 
12. A: We are going to the party. B: What about me? = How about me? 
A: Idziemy na imprezę. B: A ja co? = A ja, to co? 

 
13. It’s I who am to blame. = It’s me who’s to blame. 
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To ja jestem winny. 
 
Należy przetłumaczyć poniższe zdania na język angielski nie patrząc na przykłady podane wcześniej:  
 
1. A: Słyszałem, że jesteś piłkarzem. B: Ja piłkarzem! 

2. A: John jest piłkarzem. B: Tak, ale ja nie (jestem). 

3. A: Kate zaprosiła wszystkich na urodziny. B: Tak, ale mnie nie (zaprosiła). 

4. A: Przyjdź tu! B: Kto? Ja? A: Tak, ty! B: Dlaczego ja? 

5. Ja i mój brat pojechaliśmy na biwak w ubiegły weekend. 

6. Jane i ja już tam byliśmy. = Ja i Jane już tam byliśmy. 

7. Będzie trzech gości: Robert, Anna i ja. 

8. A: Kto chce więcej herbaty? B: Ja (chcę).  

9. A: Kto z was nie lubi kawy? B: Ja (nie lubię). C: Ja też nie.  

10. A: Cieszę się, że to już piątek. B: Ja też.  

11. A: Cieszę się, że to już piątek. B: My też. 

12. A: Idziemy na imprezę. B: A ja co? = A ja, to co? 
 
13. To ja odpowiadam za (responsible for) firmę. 
 
14. To ma być ja? 

15. Ojej! (wyrażając zdziwienie, współczucie itp.) 
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Klucz 
 
1. A: I hear you are a footballer. B: I a footballer! = Me a footballer!  

2. A: John is a footballer. B: Yes, but not I. = Yes, but not me. 

3. A: Kate invited everyone to her birthday party. B: Yes, but not me.  

4. A: Come here!  B: Who? Me? A: Yes, you! B: Why me? 

5. My brother and me went camping last weekend.  

Me and my brother went camping last weekend.   

My brother and I went camping last weekend.  

6. Jane and I have already been there.  

Jane and me have already been there. 

7. There will be three guests: Robert, Ann and myself.   

There will be three guests: Robert, Ann and me. 

There will be three guests: Robert, Ann and I. 

8. A: Who wants some more tea? B: Me. = A: Who wants some more tea? B: I do. 

9. A: Which of you doesn’t like coffee? B: Me. C: Me neither. = Me either. = Nor me. 

10. A: I’m glad it’s Friday. B: Me too. = I am too. 

11. A: I’m glad it’s Friday. B: Us too. = We are too. 

12. A: We are going to the party. B: What about me? = How about me? 

13. It is me that is responsible for the company. = It is I who am responsible for the company. 

14. Is this supposed to be me? 

15. Dear me! 
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2. Spójniki as i so 
 
1. 
1. He is patient and so is his mother. 
On jest cierpliwy i jego matka też. 
 
2. He is patient, as is his mother.  
He is patient, as his mother is.  
On jest cierpliwy, tak jak jego matka. 
 
3. He often writes letters and so does she.     
On często pisze listy i ona też. 
 
4. He often writes letters, as does she.    
He often writes letters, as she does. 
On często pisze listy, tak jak ona. 
 
5. He often wrote letters and so did she.     
On często pisał listy i ona też. 
 
6. He often wrote letters, as did she.    
He often wrote letters, as she did. 
On często pisał listy, tak jak ona. 
 
7. He has often written letters lately, so has she.    
On ostatnio często wysyła/wysyłał listy i ona też. 
 
8. He has often written letters lately, as has she.    
He has often written letters lately, as she has. 
On ostatnio często wysyła/wysyłał listy, tak jak ona. 
 
1.On jest cierpliwy i jego matka też. 2.On jest cierpliwy, tak jak jego matka. 3.On często pisze listy i ona też. 

4.On często pisze listy, tak jak ona. 5.On często pisał listy i ona też. 6.On często pisał listy, tak jak ona. 7.On 

ostatnio często wysyła/wysyłał listy i ona też. 8.On ostatnio często wysyła/wysyłał listy, tak jak ona. 

2. 
1. Sales are improving, as is the situation of the firm. 
Sales are improving, as the situation of the firm is. 
Poprawia się sprzedaż, tak jak poprawia się sytuacja firmy. 
 
2. Sales have improved, as has the situation of the firm.  
Sales have improved, as the situation of the firm has. 
Poprawiła się ostatnio sprzedaż, tak jak poprawiła się sytuacja firmy. 
 
3. Sales improved, as did the situation of the firm.  
Sales improved, as the situation of the firm did. 
Poprawiła się wtedy sprzedaż, tak jak poprawiła się sytuacja firmy. 
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4. Sales have been improving, as has the situation of the firm.  
Sales have been improving, as the situation of the firm has. 
Poprawiała się ostatnio sprzedaż, tak jak poprawiała się sytuacja firmy. 
 
5. Sales had improved, as had the situation of the firm.  
Sales had improved, as the situation of the firm had. 
Poprawiła się przedtem sprzedaż, tak jak poprawiła się sytuacja firmy. 
 
6. Sales will improve, as will the situation of the firm. 
Sales will improve, as the situation of the firm will. 
Sprzedaż poprawi się, tak jak poprawi się sytuacja firmy. 
 
7. Sales should improve, as should the situation of the firm.  
Sales should improve, as the situation of the firm should. 
Sprzedaż powinna się poprawić, tak jak powinna się poprawić sytuacja firmy. 
 
1.Przychody hoteli (hotel revenue) rosną (increase), tak jak podróże samolotem. (air travel) 2.Przychody 

hoteli ostatnio wzrosły, tak jak podróże samolotem. 3.Przychody hoteli wtedy wzrosły, tak jak podróże 

samolotem. 4.Przychody hoteli ostatnio rosły, tak jak podróże samolotem. 5.Przychody hoteli przedtem 

wzrosły, tak jak podróże samolotem. 6.Przychody hoteli wzrosną, tak jak podróże samolotem. 7.Przychody 

hoteli powinny wzrosnąć, tak jak podróże samolotem. 8.Zwiększa się teraz popyt (demand), tak jak 

zwiększają się nasze zyski. (profits) 9.Zwiększył się teraz popyt, tak jak zwiększyły się nasze zyski. 

10.Zwiększył się wtedy popyt, tak jak zwiększyły się nasze zyski. 11.Zwiększał się ostatnio popyt, tak jak 

zwiększały się nasze zyski. 12.Zwiększył się przedtem popyt, tak jak zwiększyły się nasze zyski. 13.Zwiększy 

się popyt, tak jak zwiększą się nasze zyski. 14.Popyt powinien się zwiększyć, tak jak powinny zwiększyć się 

nasze zyski. 

3. 
1. I think, as do my friends, that she will write it. 
I think, as my friends do, that she will write it. 
Myślę, tak jak moi przyjaciele (myślą), że ona to napisze. 
 
2. I thought, as did my friends, that she would write it.  
I thought, as my friends did, that she would write it. 
Myślałem, tak jak moi przyjaciele (myśleli), że ona to napisze. 
 
3. She writes it, as does he. 
She writes it, as he does. 
Ona to pisze, tak jak on. 
 
4. She will write it, as will he. 
She will write it, as he will. 
Ona to napisze, tak jak on. 
 
1.Myślę, tak jak oni, że ona wyśle SMSa. 2.Myślałem, tak jak oni, że ona wyśle SMSa. 3.On czasami wysyła 

SMSy, tak jak ja. 4.On czasami wysyłał SMSy, tak jak ja. 5.Ona często chodzi na koncerty, tak jak ja. 6.Ona 
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często chodziła na koncerty, tak jak ja. 7.Nasza drużyna przegra, tak jak drużyna niemiecka. 8.Myślę, że 

zainteresowanie Internetem (interest in the Internet) wzrośnie (increase), tak jak zainteresowanie 

komórkami. 9.Myślałem, że zainteresowanie Internetem wzrośnie, tak jak zainteresowanie komórkami. 

4. 
1.I spend more than do my friends. 
I spend more than my friends do. 
Wydaję więcej, niż moi przyjaciele. 
 
2.I am now spending more than are my friends. 
I am now spending more than my friends are. 
Teraz wydaję więcej, niż moi przyjaciele. 
 
3.I spent more than did my friends. 
I spent more than my friends did. 
Wydawałem więcej, niż moi przyjaciele. 
 
4.I will spend more than will my friends. 
I will spend more than my friends will. 
Wydam więcej, niż moi przyjaciele. 
 
5.I have spent more than have my friends. 
I have spent more than my friends have. 
Wydałem już więcej, niż moi przyjaciele. 
 
6.I had spent more than had my friends. 
I had spent more than my friends had. 
Przedtem wydałem więcej, niż moi przyjaciele. 
 
1.Wysyłam więcej SMSów, niż moi znajomi. 2.Teraz wysyłam więcej SMSów, niż moi znajomi. 3.Wysłałem 

więcej SMSów, niż moi znajomi. 4.Wyślę więcej SMSów, niż moi znajomi. 5.Wysłałem już więcej SMSów, niż 

moi znajomi. 6.Przedtem wysłałem więcej SMSów, niż moi znajomi. 

5. 
1. A: I really like her music. B: So don't I.  
A: I really like her music. B: So do I. 
A: I really like her music. B: I do too. 
A: Naprawdę podoba mi się jej muzyka. B: A mi też się podoba. 
 
2. A: I play the guitar. B: Yeah, so don't I.  
A: I play the guitar. B: Yeah, so do I.  
A: I play the guitar. B: Yeah, I do too.  
A: Gram na gitarze. B: Tak, a ja też gram. 
 
3. Yes, the Somalis should be treated with respect but so shouldn’t the Americans. 
Yes, the Somalis should be treated with respect but so should the Americans. 
Tak Somalijczycy powinni być traktowani z szacunkiem, ale też Amerykanie. 
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4. A: Tom doesn’t drive a car. B: So he doesn’t. What a pity! 
A: Tom nie jeździ samochodem. B: Nie jeździ. Jaka szkoda! 
 
5. A: Tom can’t drive a car. B: So can’t a lot of other people, but that doesn’t stop them from trying. 
A: Tom nie potrafi jeździć samochodem. B: Wiele innych osób też nie potrafi, ale to nie powstrzymuje ich 
od tego, żeby chociaż próbować. 
 
6. A: Susan won’t talk to you. B: So won’t the other girls, but it isn’t really my own fault. 
A: Susan nie chce z tobą rozmawiać. B: Inne dziewczyny też nie chcą, ale to naprawdę nie jest moja wina. 
 
Należy przetłumaczyć na język angielski poniższe zdania wg wzoru podanego powyżej:  
 
1. Ona jest muzykalna (musical), i jej matka też. 

2. Ona jest muzykalna, tak jak jej matka. 

3. Ona czasami wysyła dużo SMSów, i ja też.  

4. Ona czasami wysyła dużo SMSów, tak jak ja.  

5. Ona czasami wysyłała dużo SMSów, i ja też.  

6. Ona czasami wysyłała dużo SMSów, tak jak ja.  

7. Ona ostatnio często wysyła/wysyłała dużo SMSów, i ja też.  

8. Ona ostatnio często wysyła/wysyłała dużo SMSów, tak jak ja.  

9. Poprawia się sprzedaż, tak jak poprawia się sytuacja firmy. 

10. Poprawiła się ostatnio sprzedaż, tak jak poprawiła się sytuacja firmy. 

11. Poprawiła się wtedy sprzedaż, tak jak poprawiła się sytuacja firmy. 

12. Poprawiała się ostatnio sprzedaż, tak jak poprawiała się ostatnio sytuacja firmy. 

13. Poprawiła się przedtem sprzedaż, tak jak poprawiła się sytuacja firmy. 

14. Sprzedaż poprawi się, tak jak poprawi się sytuacja firmy. 

15. Sprzedaż powinna się poprawić, tak jak powinna się poprawić sytuacja firmy. 

16. A: Naprawdę lubię jej tort. (layer cake) B: A ja też go lubię. 

17. A: Gram w koszykówkę. B: Tak, a ja też gram. 

18. A: Tom nie jeździ samochodem. B: Nie jeździ. Jaka szkoda! 

19. A: Tom nie potrafi jeździć samochodem. B: Wiele innych osób też nie potrafi, ale to nie powstrzymuje 

ich od tego, żeby chociaż próbować. 

20. A: Susan nie chce z tobą rozmawiać. B: Inne dziewczyny też nie chcą, ale to naprawdę nie jest moja 
wina. 
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Klucz  
 
1. She is musical and so is her mother. 
2. She is musical, as is her mother. 
She is musical, as her mother is. 
3. She sometimes sends many text messages and so do I.     
4. She sometimes sends many text messages, as do I. 
She sometimes sends many text messages, as I do. 
5. She sometimes sent many text messages and so did I. 
6. She sometimes sent many text messages, as did I. 
She sometimes sent many text messages, as I did. 
7. She has often sent many text messages lately and so have I. 
8. She has often sent many text messages lately, as have I.  
She has often sent many text messages lately, as I have.  
9. Sales are improving, as is the situation of the firm. 
Sales are improving, as the situation of the firm is. 
10. Sales have improved, as has the situation of the firm.  
Sales have improved, as the situation of the firm has. 
11. Sales improved, as did the situation of the firm.  
Sales improved, as the situation of the firm did. 
12. Sales have been improving, as has the situation of the firm.  
Sales have been improving, as the situation of the firm has. 
13. Sales had improved, as had the situation of the firm.  
Sales had improved, as the situation of the firm had. 
14. Sales will improve, as will the situation of the firm. 
Sales will improve, as the situation of the firm will. 
15. Sales should improve, as should the situation of the firm.  
Sales should improve, as the situation of the firm should. 
16. A: I really like her layer cake. B: So don't I.  
A: I really like her music. B: So do I. 
A: I really like her music. B: I do too. 
17. A: I play basketball. B: Yeah, so don't I.  
A: I play basketball. B: Yeah, so do I.  
A: I play basketball. B: Yeah, I don't too.  
18. A: Tom doesn’t drive a car. B: So he doesn’t. What a pity! 
19. A: Tom can’t drive a car. B: So can’t a lot of other people, but that doesn’t stop them from trying. 
20. A: Susan won’t talk to you. B: So won’t the other girls, but it isn’t really my own fault. 
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