
ZAGADNIENIE GRAMATYCZNE: PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

4.8
Zapoznaj się z odmianą przymiotników dzierżawczych, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Przymiotniki dzierżawcze występują przed rzeczownikami, określając ich 

przynależność.

liczba pojedyncza liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj żeński

mi (mój) mi (moja) mis (moi) mis (moje)

tu (twój) tu (twoja) tus (twoi) tus (twoje)

su 

(jego / jej / pana)

su 

(jego / jej / pani)

sus 

(jego / jej / panów)

sus 

(jego / jej / pań)

nuestro (nasz) nuestra (nasza) nuestros (nasi) nuestras (nasze)

vuestro (wasz) vuestra (wasza) vuestros (wasi) vuestras (wasze)

su (ich) su (ich) sus (ich) sus (ich)

Uwaga! Przymiotnikowi dzierżawczemu nie towarzyszy rodzajnik, np.

> mi tía (moja ciotka)

> sus hijos (jej dzieci)

> vuestra madre (wasza matka)

> tus gatos (twoje koty)

Uzupełnij zdania przymiotnikami dzierżawczymi w odpowiedniej formie.

Przykład: > Tus padres son simpáticos. (tu)

1.  ……………  novia habla bien español. (mi)

2.  ¿Cómo se llama …………… hija? (vuestro)

3.  ……………  tíos viven en Francia. (nuestro)

4.  ¿Cómo se llaman …………… gatos? (tu)

5.  ……………  mujer tiene los ojos verdes. (mi)

6.  ¿De dónde es …………… amiga? (tu)

7.  ¿Qué hacen …………… hijos? (su)

8.  ……………  profesora es muy inteligente. (nuestro)
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4.11
Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij poniższe zdanie.

1.  ……………… hijo. (wasz)

2.  Mi novio es muy ……………… . (ładny)

3.  Mi ……………… tiene dos nietos: mi hermano y yo. (dziadek)

4.  Nuestra profesora es ……………… . (gruba)

5.  Mi ……………… trabaja en una tienda. (córka)

6.  ……………… casa es muy luminosa. (nasz)

7.  Mi mujer es ……………… . (wesoła)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La hija de mi hermana es mi …………………… .

4.12
Na podstawie obrazka uzupełnij luki w tekście odpowiednimi wyrazami z tego rozdziału.

Esta chica se llama Lola y este 

(1) …………………… se llama Iñaki. Son 

(2) …………………… y marido. Ella es 

alta y tiene el (3) ………………… liso 

y muy largo. En cambio, él es bastante 

(4) …………………… , tiene los 

(5) …………………… marrones y el pelo moreno y (6) …………………… 

Lola e Iñaki tienen dos (7) …………………… : Sara y Miguelito.

minisłowniczek:
luminosa – jasna

tienda (f) – sklep

trabaja – pracuje

minisłowniczek:
en cambio – 
natomiast 

liso – proste 
(włosy)

marrones – 
brązowe
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