
Uczniowie klasy VII, na dzisiejszej lekcji zajmiemy się formami dzierżawczymi.  

Proszę, abyście zapisali w zeszycie temat lekcji. 

Topic: Possesives. Formy dzierżawcze.  

 

Aby wyrazić w języku angielskim przynależność, możemy zastosować: 

-dopełniacz saksoński 

-przymiotnik dzierżawczy 

-zaimek dzierżawczy  

 

Dopełniacz saksońskiego  (‘s) używamy w celu określenia przynależności przedmiotu do 

osoby: 

Np. Mary’s book is on the table.  

 

Dopelniacz saksoński przybiera formę ‘s w zwrotach: 

 

- z rzeczownikami w liczbie pojedynczej np. The man’s car is very fast  

 

-z nieregularnymi rzeczownikami w liczbie mnogiej np. The children’s dinner is ready. 

 

Dopełniacz saksoński może też przybierać formę s’ w zwrotach:  

 

-z regularną liczbą mnogą czasownika np. The boys’ bikes are in the garge 

-z imionami lub nazwiskami które kończą się na s np. Jess’ bike was very expensive.  

 

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze: 

 

Zaimek osobowy Przymiotnik dzierżawczy  

(possesive adjective) 

Zaimek dzierżawczy 

(possesive pronoun) 

I My Mine 

You Your Yours 

He His His 

She Her Hers 

It Its - 

We Our Ours 

You Your Yours 

They Their Theirs 

 



Przymiotniki dzierżawcze występują przed rzeczownikami i określają przynależność np.  

His book is on the table. (Jego książka jest na stole) 

 

Zaimki dzierżawcze również wskazują na przynależność czegoś do kogoś, ale zastępują 

przymiotnik dzierżawczy i rzeczownik np.: 

 

This is my book.             It’s mine.  

This is her mobile phone.         This mobile phone is hers.  

 

Zadania:  

Przepisz do zeszytu poniższe wyrazy i utwórz formy dopełniacza saksońskiego: 

Np. Alicja- Alicja’s  

people 

friend 

Thomas 

Pet 

Emily 

children 

 

Uzupełnij poniższe zdania przymiotnikami dzierżawczymi: 

 

1.  Where is _______ classroom?  We can’t find it.   

  

  2.  Susan, is that _______ pen on the table?  

  

  3.  A: What is _______ name?    B: My name is Thomas.  

  

  4.  I think this is _______ book.  She dropped it on the floor.  

  

  5.  _______ names are Kevin and Stewart.  They are my friends. 

 



 

 

 

 

Uzupełnij poniższe zdania zaimkami dzierżawczymi: 

 

1.  We bought that house last year.  It is _______________.   

  

  2.  This car belongs to Mr. and Mrs. Smith.  It is _______________.  

  

  3.  I think I saw John drop this pen.  I think it is _______________.  

  

  4.  This book is _______________.  It has my name on it.    

  

  5.  My brother and I made that chair.  It’s _______________. 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt: dominikawrobel@psplubniany.pl  
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