
Kysymyslauseet, perusaikamuodot - pariharjoitustehtävä (sivu 1)       1st year 

A aloittaa sanomalla suomenkielisen lauseen englanniksi, B kuuntelee, antaa vihjeitä, korjaa... ja 

sanoo sen jälkeen oman ensimmäisen lauseensa englanniksi jne. 

 

A     

1. Miksi vauva itkee? 

2. What do (the) babies eat?  

3. Mitä sinä olet tehnyt?   

4. Who says so?   

5. Miksi Bob ei antanut meille avainta?  

6. Doesn’t he trust us?   

7. Kuka oli ampunut mustarastaan?  

8. Did somebody want to get rid of it?  

9. Miltä mustarastas näyttää? 

10.Whose car did you break into? 

11.Kuka on kirjoittanut Sherlock Holmesit? 

12.Have those jeans shrunk? 

13.Millaista ruokaa on ’vindaloo’? 

14.Which of you were at home last night? 

15.Mihin aikaan lapset menevät nukkumaan? 

16.How many apples had you picked? 

17.Missä te olette pitäneet kokouksianne? 

18.Why was the dog wagging his/its tail? 

19.Milloin Michael Jackson on syntynyt? 

20.Is he ashamed of his face? 

21.Onko hän pelännyt menettävänsä 

kasvonsa?  

22.Weren’t you going to tell us about it? 

23.Oletko koskaan lentänyt Ouluun? 

 

 

 

 

 

 

24.Where are you taking that picture? 

25.Millaista oli syödä puikoilla? 

26.Which of the players hit first? 

27. Kuinka paljon on kello? 

28.Had the hikers been hot? 

29.Kenet isä näki äidin kanssa kaupungilla? 

30.Whose bike had been in the middle of the 

street?  

31.Kenet pomo valitsi työpaikkaan? 

32.Does boxing hurt?                    

33.Olivatko kaikki lähteneet lomille? 

34.Did they keep coffee in the fridge? 

35.Kuka heitti lumipallon ikkunaan? 

36.Doesn’t Ann hate driving? 

37.Mitä sinä pelkäsit lapsena? 

38.Whose cat caught the biggest mouse? 

39.Kumman näistä leivoksista Kalle haluaa? 

40.How much butter milk are you able to 

drink?  

41.Has daddy burnt the tip of his nose? 

42.Where had the accident happened? 

43.Kuka on repinyt T-paitani? 

44.Why don’t you want to answer my 

questions?  

 

45.Väsyitkö?



Kysymyslauseet, perusaikamuodot - pariharjoitustehtävä (sivu 2)       1st year 

A aloittaa sanomalla suomenkielisen lauseen englanniksi, B kuuntelee, antaa vihjeitä, korjaa... ja 

sanoo sen jälkeen oman ensimmäisen lauseensa englanniksi jne. 

 

B 

1. Why is the baby crying? 

2. Mitä vauvat syövät? 

3. What have you done? 

4. Kuka niin sanoo? 

5. Why didn’t Bob give us the key? 

6. Eikö hän luota meihin? 

7. Who had shot the blackbird? 

8. Halusiko joku päästä siitä eroon? 

9. What does a blackbird look like? 

10. Kenen autoon sinä murtauduit? 

11.Who wrote the Sherlock Holmes stories? 

12. Ovatko nuo farkut kutistuneet? 

13.What kind of food is ‘vindaloo’? 

14. Ketkä teistä olivat kotona eilen illalla? 

15. What time do the children go to bed? 

16.Kuinka paljon omenia olit poiminut?  

17.Where have you held your meetings? 

18.Miksi se koira heilutti häntäänsä? 

19.When was Michael Jackson born? 

20.Häpeääkö hän kasvojaan? 

21.Has he been afraid of losing face? 

22.Etkö aikonut kertoa meille siitä?  

23.Have you ever flown to Oulu? 

 

 

 

 

 

 

24.Mihin te viette sitä taulua?  

25.What was it like to eat with chopsticks? 

26.Kumpi pelaajista löi ensiksi? 

27. What time is it? / What is the time? 

28.Oliko vaeltajilla ollut kuuma? 

29.Who did father see with mother in town? 

30.Kenen pyörä oli ollut keskellä katua? 

31.Who did the boss choose for the job? 

32.Sattuuko nyrkkeily?   

33.Had everybody gone on holiday? 

34.Pitivätkö he kahvia jääkaapissa? 

35.Who threw the snowball at the window? 

36.Eikö Ann inhoa autolla ajamista? 

37.What were you afraid of as a child? 

38.Kenen kissa pyydysti suurimman hiiren? 

39.Which of these pastries does Kalle want? 

40.Paljonko pystyt juomaan piimää? 

41.Onko isi polttanut nenänpäänsä? 

42.Missä onnettomuus oli tapahtunut? 

43.Who has torn my T-shirt? 

44.Miksi et halua vastata kysymyksiini? 

45. Did you become / get tired?



 


