
ANGLICKÝ JAZYK 

6.A 

HAVE GOT – OTÁZKY 

(krátké odpovědi YES / NO, tázací zájmena – Wh) 

 

DVA TYPY OTÁZEK  

 v angličtině (stejně jako v češtině) můžeme rozlišit dva základní typy otázek 

ZJIŠŤOVACÍ otázka 

o odpověď  YES / NO (ANO / NE) 

DOPLŇOVYCÍ otázka 

o otázkou chceme od druhého získat nějakou další informaci 

o otázka může začínat mnoha způsoby např. KDO?, KDE?, PROČ?  a další 

ZJIŠŤOVACÍ OTÁZKA se slovesem HAVE GOT  

 pokud je v angličtině položena zjišťovací otázka, odpověď má jasná pravidla 

 NEMŮŽU pouze odpovědět YES nebo NO (ANO nebo NE) 

 MUSÍM odpovědět krátkou, ale celou větou 

NAPŘ. HAVE YOU GOT A CAR?    - MÁŠ AUTO? 

 YES, I HAVE.     - ANO, MÁM. 

 NO, I HAVEN’T. (NO, I HAVE NOT) - NE, NEMÁM. 

po odpovědi NO 

  většinou následuje další věta s informacemi 

např. I HAVE A MOTORBIKE.  - MÁM MOTORKU 



 

JAKÉ ZÁJMENO POUŽÍT U ODPOVĚDI 

V OTÁZCE BYLO ZÁJMENO 

 použiju STEJNÉ ZÁJMENO jako v otázce 

 použiji JINÉ ZÁJMENO než v otázce (šipka 1 a 2)  

o otázka HAVE YOU GOT…? – znamená: Máš (ty)…? 

odpověď: Ano, já mám. NEBO Ne, já nemám 

o otázka HAVE YOU GOT…? – znamená: Máte (vy)…? 

odpověď: Ano, my máme. NEBO Ne, my nemáme. 

o angličtina nezná vykání a tykání jako čeština, co se tím myslí, musím pochopit ze souvislostí 

V OTÁZCE NEBYLO ZÁJMENO 

 musíš se zamyslet a přijít na to, jaké zájmeno by mohlo ve větě být místo podmětu, který tam je 

NAPŘ.  Has Mr. Kovačka got  good pupils this year? 

 přelož: Má pan Kovačka letos dobré žáky? 

 najdi podmět (Kdo): Mr. Kovačka – pan Kovačka 

 vyměň ho za zájmeno: pan Kovačka  ON 

 přelož do angličtiny: ON  HE 

 odpověz: Yes, he has. /  No, he hasn’t. 
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DOPLŇOVACÍ OTÁZKA se slovesem HAVE GOT  

 stejně jako u ostatních otázek v angličtině používáme tázací slova 

 pořadí slov ve větě zůstává stejné jako u otázek zjišťovacích, pouze na první místo se 

předsune tázací slovo (Wh question word) 

LIST OF WH-QUESTION WORDS (seznam tázacích slov v angličtině) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


