ZAIMKI
DZIERŻAWCZE
Zaimków dzierżawczych
używamy gdy chcemy
powiedzieć czyje coś jest

1. UŻYCIE ZAIMKÓW DZIERŻAWCZYCH
Zaimków dzierżawczych używamy aby mówić o przynależności. Są to zaimki odpowiadające na
pytanie Whose? (czyj? czyja? czyje?)

ZAIMKI DZIERŻAWCZE
mój – my
Twój – your
jego – his
jej – her
tego – its
nasz- our
wasz – your
ich - their

2. ZAIMKI DZIERŻAWCZE
mój MY [♪ maj]
Twój YOUR [♪ jor]
jego HIS [♪ hyz]
jej HER [♪ her]
tego ITS [♪ yts]
nasz OUR [♪ ałer]
wasz YOUR [♪ jor]
ich THEIR [♪ wejr]









This is my family. (To jest moja rodzina.)
Where are your books? (Gdzie są Twoje książki?)
Charles and his wife. (Charles i jego żona.)
Camilla and her husband. (Camilla i jej mąż.)
Poland and its cities. (Polska i “jej” miasta.)
This is our house. (To jest nasz dom.)
We are their parents. (My jesteśmy ich rodzicami).

3. ITS
ITS UŻYWANE JEST DO
WSZYSTKICH
PRZEDMIOTÓW

Często pojawia się problem z właściwym użyciem zaimka its. W języku angielskim wszystkie
przedmioty traktowane są jako „to‟. Po polsku powiemy Książka i jej okładka, lub Stół i jego nogi;
jednak w języku angielskim przedmioty nie mają rodzaju męskiego ani żeńskiego więc musimy
mówić Książka i tego okładka (A book and its cover) oraz Stół i tego nogi (A table and its legs).
Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami.
To jest moja książka.
This is ____ book.
Mark jest jej bratem.
Mark is ____ brother.
Tony i Suzan są naszymi przyjaciółmi.
Tony and Susan are ____ friends.
To jest ich samochód.
This is ____ car.
Ania jest jego żoną.
Ann is ____ wife.
To jest wasz pokój.
This is ____ room.
Czy to jest Twój syn?
Is this ____ son?

4. FORMA DZIERŻAWCZA ‘S ORAZ S’
‘S LUB S’
Formę dzierżawczą wyrazu
tworzy się dodając na końcu ‘s.
a boy’s toy (zabawka chłopca)
Jeśli wyraz kończy się już na
literę „s” to dodajemy sam
apostrof.
boys’ toy (zabawka chłopców)

Przynależność możemy też pokazać używając słowa opisującego właściciela danej rzeczy
użytego w odpowiedniej formie. W języku polskim robimy to odmieniając rzeczownik przez
przypadki, np. Tomek  Tomka siostra, lub Marta  Marty mąż. Angielski odpowiednik takiej
formy tworzymy dodając na końcu wyrazu ‘s, np. Tom  Tom’s sister. Martha  Martha’s
husband.
Jeśli na końcu wyrazu znajduje się już litera „s” to po niej dodajemy sam apostrof ( „ ).
a boy (chłopiec)
 a boy‟s toy (zabawka chłopca)
boys (chłopcy)
 boys‟ toy
(zabawka chłopców)

NAPISZ ANGIELSKIE ODPOWIEDNIKI ZAIMKÓW









mój
Twój
jego
jej
tego
nasz
wasz
ich

- _________
- _________
- _________
- _________
- _________
- _________
- _________
- _________

UZUPEŁNIJ ZDANIA ODPOWIEDNIMI ZAIMKAMI








To jest mój dom.
Kate jest jego siostrą.
Oni są naszymi rodzicami.
To jest ich samochód.
To są wasze klucze.
Jakie jest Twoje imię?
Jej brat jest lekarzem.

This is ______ house.
Kate is ______ sister.
They are ______ parents.
This is ______ car.
These are ______ keys.
What is ______ name?
______ brother is a doctor.

POŁĄCZ PODANE INFORMACJE PRZY POMOCY ‘S lub S’
Przykład: Tom / his keys.

 Tom’s keys.









 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________

My parents / their house.
Lucy / her dog.
My mother / her car.
My brothers / their girlfriends.
My sister / her boyfriend.
Mary / her husband.
My uncle / his name.

