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Anotace: pracovní  list určený k procvičení tvoření otázek v minulém jednoduchém čase 
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PAST TENSE                                                                                name: 

QUESTION 

                                                                  I play tennis.                 Did  you play tennis yesterday ? 

 

                                                                  He wrote an e- mail.   Did he  write the e-mail to his friend?      

 

1) Re-write the sentences. Use the past simple . 
 
a) Does he play chess ?   ___________________________________________yesterday ? 
b) Does she watch Tv every day ? ___________________________________ last night  ? 
c) Do you read books? ___ _________________________________________yesterday ? 
d) Do you visit your grandma? ______________________________________last week   ? 
e) Do they go to the theatre?________________________________________yesterday ? 
f) Do you eat pizza?  ______________________________________________ on Sunday? 

 
 

2) Write questions. Use the past simple : 
 
a)  have / you / a good time   _____________________________________________ ? 
b)  meet / he / where / Jane   ___________________________________________ ? 
c)  she / how / sleep /   _______________________________________________ ? 
d)  go / she  / why / there ____________________________________________? 
e)  you / do / when / your homework _______________________________________ ? 
f)  they / see / where / him _________________________________________ ? 

 
 

3) Make the questions to the underlined part of the sentences : 
 
a) We met Paul on Wednesday.  ________________________________________________ 
b) They visited Italy in June. ____________________________________________________ 
c) He called me yesterday.   ____________________________________________________ 
d) We stayed at home because it was raining. _____________________________________ 
e) The postman brought the letters in the morning. _________________________________ 

 

 

 

                              

        

                                                        
 
 
 
 
 
 

DID ….. ? 

What/when/why/how/ 

where + did ….. ? 

 

 

 

 

 

 

 

Who, what – otázka na podmět  kdo? co? 

Columbus discovered America.  Who discovered America? 
Shakespeare wrote Hamlet. Who wrote Hamlet ?                              
The accident happened last week. What happened last week? 

 



Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  procvičení a upevnění učiva o minulém čase sloves se zaměřením na tvoření otázek 

Forma práce : individuální, společná 

Časová dotace: 25 min. 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 

      1.  shrnutí učiva o tvoření otázek s pomocí DID 

      2.  žáci převedou otázky z přítomného času do minulého 

Řešení :  Did he play chess yesterday ? 
                Did she watch Tv last night  ? 
                Did you read books yesterday ? 
                Did you visit your grandma last week   ? 
                Did they go to the theatre yesterday ? 
                Did you eat pizza on Sunday? 

 

      3.  sestaví otázky na základě uvedených slov 

 Řešení :  Did you have a good time ? 
                 Where did you meet Jane ? 
                  How did she sleep ? 
                  Why did she go there ? 
                 When did you do your homework  ? 

                                       Where did they see him? 

      4.  utvoří otázku na podtržené slovo 

  Řešení :  When did you meet Paul? 
                 What did they visit in June? 
                 When did he call me? 
                 Why did you stay at home? 

                                       What did the postman bring in the morning ? 

      5.  upozornění v rámečku se týká podmětových a předmětových otázek 

Každé cvičení nejprve žáci zpracují samostatně, poté následuje společná kontrola. 

K přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart programu Word 2010 

 

 


