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Qué czy cuál?
Odwiecznym problemem osób
początkujących (a nawet nie tylko) jest
mylące się qué z cuál. Kiedy użyć, którego
zaimka pytającego dowiesz się z prostej i
krótkiej teorii poniżej. Na ostatniej stronie
znajdziesz też ćwiczenia, więc nie pomijaj tej
części. W końcu to praktyka czyni mistrza!

Teoria
Qué i cuál mylimy dlatego, że oba te zaimki możemy
przetłumaczyć tak samo, czyli jaki, jaka, jakie,… lub
jako który, która, … To nie znaczy jednak, że możemy je ot tak
wymiennie stosować. Jest mała zasada gramatyczna, która ułatwi
nam wybór i rozwieje wszelkie wątpliwości.
Trzeba pamiętać, że jeżeli qué i cuál tłumaczymy jako jaki, jakie to:
qué zawsze będzie występował z rzeczownikiem
cuál zawsze będzie występował z czasownikiem

Przykłady:
¿Qué libro quieres leer? – Jaką książkę chcesz przeczytać?
¿Qué vestido te gusta más, este corto o ese largo? – Jaka
sukienka ci się bardziej podoba, ta krótka czy tamta długa?
¿Cuál es el típico baile español? – Jaki jest typowy
hiszpański taniec?
¿Cuál prefieres, la camiseta blanca o azul? – Którą wolisz,
koszulę białą czy niebieską?

Pułapki
Trzeba uważać, aby w nie nie wpaść. Pierwsza pułapka to ukryty
czasownik przy zaimku cuál.
¿Cuál de estos niños es tuyo? – Które z tych dzieci jest twoje?
¿Cuál de estos coches te gusta más? – Który z tych
samochodów podoba ci się bardziej?
Czyli mamy tutaj schemat cuál (cuáles) + de + rzeczownik +
czasownik. W tym przypadku możemy potraktować ten
rzeczownik jako takie wtrącenie. Które (z tych dzieci) jest twoje?
Budujemy tutaj szerszy kontekst, aby nas rozmówca nie miał
wątpliwości o co dokładnie się pytamy.
Druga pułapka, to kiedy zaimek qué występuje też z
czasownikiem. Tłumaczymy go jednak wtedy jako co, a nie
jako jaki, który.
¿Qué quieres hacer esta tarde? – Co chcesz robić dzisiaj
popołudniu?
¿Qué te preocupa? – Co cię martwi?
Mam nadzieję, że teraz nie masz już żadnych wątpliwości kiedy
uczyć qué, a kiedy cuál. Poniżej znajdziesz dwa ćwiczenia, aby
móc sprawdzić się w praktyce.
iSuerte!
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Cwiczenia
I. Wybierz prawidłową formę: qué czy cuál?
1. ¿Qué / cuál es lo que haces ahora?
2. ¿Qué / cuáles son tus manías?
3. ¿Qué / cuál de mis primos te cae más?
4. ¿Qué / cuál montaña el la más alta en España?
5. ¿Qué / cuál idiomas hablas?
6. ¿Qué / cuáles son nuestros escritorios, esos o aquellos?
7. ¿Qué / cuáles son tus deportes favoritos?
8. ¿Qué / cuál es tu mejor cualidad?
9. ¿Qué / cuál problemas tienes con tus padres?
10. ¿Qué / cuál te molesta?

II. Który zaimek pytający lepiej pasuje do
zdania, qué czy cuál?
1. ¿ ________ es tu lugar favorito en España?
2. ¿ ________ quieres hacer este fin de semana?
3. ¿ ________ tipo de películas te gusta ver?
4. ¿ ________ de estos coches es tuyo?
5. ¿ ________ es esto? ¿Es un juguete?
6. ¿ ________ cosa te causa más problemas en español?
7. ¿ ________ de ellos es Marcos, el rubio?
8. ¿ ________ es tu opinión de este asunto?
9. ¿ ________ opinas de este asunto?
10. ¿ ________ camiseta te gusta más, esa o esa?

odpowiedzi
I. Wybierz prawidłową formę: qué czy cuál?
1. ¿Qué / cuál es lo que haces ahora?
2. ¿Qué / cuáles son tus manías?
3. ¿Qué / cuál de mis primos te cae más?
4. ¿Qué / cuál montaña el la más alta en España?
5. ¿Qué / cuál idiomas hablas?
6. ¿Qué / cuáles son nuestros escritorios, esos o aquellos?
7. ¿Qué / cuáles son tus deportes favoritos?
8. ¿Qué / cuál es tu mejor cualidad?
9. ¿Qué / cuál problemas tienes con tus padres?
10. ¿Qué / cuál te molesta?

II. Który zaimek pytający lepiej pasuje do
zdania, qué czy cuál?
1. ¿Cuál es tu lugar favorito en España?
2. ¿Qué quieres hacer este fin de semana?
3. ¿Qué tipo de películas te gusta ver?
4. ¿Cuál de estos coches es tuyo?
5. ¿Qué es esto? ¿Es un juguete?
6. ¿Qué cosa te causa más problemas en español?
7. ¿Cuál de ellos es Marcos, el rubio?
8. ¿Cuál es tu opinión de este asunto?
9. ¿Qué opinas de este asunto?
10. ¿Qué camiseta te gusta más, esa o esa?

