
Strong and weak personal pronoun exercise. In the yellow background are the Subject’s answers. 

 

Ten hałas działa mi na nerwy, a Tobie…………………?  

To jego…………kocham, a nie jego brata.  

Witam cię………….serdecznie. Napijesz się kawy czy herbaty? 

Mogę zadzwonić z twojej komórki? Oddam ci………….. za to pieniądze. 

Powinieneś częściej konsultować się ze swoimi promotorami. To tobie………… powinno zależeć, a nie 

im.  

Uważaj, co przy nim mówisz, jemu ……….. nie można ufać. 

Do tej pory nie oddała mi………….. pieniędzy, które jej pożyczyłam.  

Tobie……….. chyba nie zależy na zaliczeniu tego roku. W ogóle się nie uczysz. 

Zaproponowałam mu…………., żeby się zatrzymał u nas podczas pobytu w Edynburgu, ale odmówił. 

Książę by dumny, że zagraniczna księżniczka okazywała swe względy tylko jemu………… 

Chcesz zobaczyć mój nowy telefon? Pokażę Ci…… 

Mi………się nie chciało jechać do Glasgow. Podziwiam, że Tobie się chciało.    

Ta nagroda należy się tobie………., a nie innym. Twój projekt był zdecydowanie najlepszy.  

Mi…….się już nie przyda mój stary samochód, więc zamierzam go sprzedać.  

Babcia udzieliła mi……….. nagany, bo nie ubrałam się ciepło.  

Pożyczę Ci samochód, ale obiecaj mi……….., że będziesz jechać ostrożnie.  

Aneta zdradziła swój sekret tylko mi………... Cieszę się, że darzy mnie takim zaufaniem.  

Michał to bardzo miły chłopak. Polubiłem go……….od pierwszego spotkania.  

Jan to najlepszy student na wydziale. To jemu………..przypadło jedyne stypendium doktoranckie.  

Możesz mi………….. wytłumaczyć to zadanie? W ogóle go nie rozumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



The magnitude estimation task. The number at the end of each sentence is the value attributed to 

it by the Subject. The first sentence was the modulus: 

 

Rakieta startowała w kosmos wczoraj o ósmej rano z przylądka Canaveral. 20 

 

Wielu mieszkańców Sopotu jeździ do pracy rowerami. 20 

 

Podobno palenie tytoniu zaszkodzi zdrowiu bardziej niż konsumpcja alkoholu w małych ilościach. 10 

 

Będę zmierzył do celu niezależnie od tego, co życie przyniesie. 7.5 

 

Lidia chodziła do szkoły muzycznej wiele lat. 10 

 

W naszym mieszkaniu każdy współlokator sprzątnie raz na trzy tygodnie. 10 

 

Wczoraj w pół godziny dziewczynka odrabiała pracę domową. 10 

 

Nigdy nie wychodzę do klubu w piątki. 20 

 

Na statku odbyły się właśnie ćwiczenia marynarki wojennej. 10 

 

Jeżdżenie samochodem bez praktyki to nie lada wyzwanie. 20 

 

Nie przeszkadzaj mi, kiedy przeczytam gazetę. 10 

 

Dziewczynka skakała na skakance każdego dnia. 20 

 

Ten rowerzysta jedzie zdecydowanie za szybko. 20 

 

Gepard biegł dużo szybciej niż antylopa. 20 

 



Dzisiaj słynny autor podpisuje swoje książki w Empiku. 20 

 

Chodzę na basen w przyszłą niedzielę. 10 

 

Cały dzień wygrzaliśmy się w słońcu w ogrodzie. 7.5 

 

Każdego lata wyślę rodzicom pocztówkę z wakacji. 5 

 

Dwa auta ścigały się po mieście przez blisko godzinę, aż policja przyjechała interweniować. 10 

 

Adam jedzie do Polski dwa raz w roku. 10 

 

Polonista wodził oczyma po kartkówkach w poszukiwaniu błędów. 15 

 

Raz w roku mieszkańcy tej wsi wożą swoje wyroby na jarmark miejski. 20 

 

Po raz pierwszy spotykałem nowego szefa wczoraj w biurowej kantynie. 5 

 

Uwielbiam biec w maratonach, szczególnie wiosną. 10 

 

Będę w pracy, kiedy wracasz do domu. 10 

 

Pan rzucił psu piłkę całe popołudnie. 10 

 

Rok w rok pod dachem tego domu kukułki znoszą jaja. 15 

 

Na ostatnich zajęciach z jogi w końcu stanęłam na głowie. 15 

 

Wąska ścieżka podążyła stromym zboczem aż do wierzchołka wzgórza. 10 

 

Jutro wożę córkę na zajęcia taneczna, a syna na karate. 10 



Studenci w skupieniu wysłuchali wykładu z anatomii. 20 

 

Jeździłam z Łodzi do Warszawy w zeszłą środę aż cztery godziny. 5 

 

Słysząc silny kaszel pacjenta, lekarz kazał mu natychmiast rozbierać się do badania. 10 

 

Przez cały dzień ulotkarz rozniósł dwieście pięćdziesiąt ulotek. 20 

 

Kiedy pada, Daniel wiezie dzieci do szkoły samochodem. 10 

 

Jutro wożę mojego kota na wystawę kotów rasowych. 10 

 

Za młodu wiódł życie pełne wrażeń i adrenaliny. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relative and non-relative possessive pronouns. In the yellow background are the answers given by 

the Subject: 

 

Car Rosji sprawował władzę absolutną nad……swoim………. krajem. 

Premier został skrytykowany przez członków…………swojej………własnej partii.  

Grzegorz codziennie tresuje……swoje………psy, które są dla niego jak dzieci. 

Asia pomogła Natalii wybrać………jej…….. pierwszy laptop.  

Marcin oświadczył się niedawno………swojej……….dziewczynie.  

Po spektaklu do znanego aktora podszedł wielbiciel i powiedział mu, że bardzo ujął go jego występ. 

Starsza siostra zabrała chłopcu……jego………wszystkie zabawki i sama zaczęła się nimi bawić.  

Bracia Grimm poświęcili wiele lat na napisanie…swoich…………bajek.  

Każdy z adwokatów zawzięcie bronił……swojego……..oskarżonego.  

Dziewczynka nie lubiła……swojej……. nowej sukienki i nie chciała jej nosić.  

Po nieudanym występie polityka, członkowie przeciwnej partii wyśmieli……jego……….. przemowę.  

Dziadkowie sami zbudowali…swój…………..dom.  

Po wspaniałej grze Urugwaju na Mundialu, trenerzy innych krajów pogratulowali Urugwajczykom 

świetnego występu…ich……….kraju. 

Ci nauczyciele cieszą się wielkim szacunkiem……swoich………uczniów. 

Królowa rozkazała służącym odmalować…jej…….pałac.  

Tata pomógł mi wybrać………mój……..pierwszy samochód.  

Skłócony z wojewodą król napadał na jego……….zamek.  

Ewa tak często zmienia ……swój….. kolor włosów, ze nikt nie pamięta, jaki jest jej kolor naturalny.  

Rodzice Kasi uwielbiają…jej…. ogród, dlatego Kasia często ich zaprasza.  

Firma prawnicza pomogła Kowalskim rozwiązać…….ich……. problemy.  

 

 

 

 

 

 


