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Które zdania wypowiadają niskie osoby (N), a które wysokie(W)? Napisz obok zdania. 
 

1. ......Podskakuję, kiedy kłócę się ze swoim chłopakiem. 

2. ......Na koncertach oglądam scenę tylko na ekranach telefonów innych ludzi. 

3. .....Nigdy nie dotykam dna na basenie. 

4. ......Wszystkie T-shirty są na mnie za krókie. 

5. ......Zawsze muszę stać z przodu na zdjęciu. 

6. ......Zawsze muszę się schylać, żeby słyszeć co mówią do mnie ludzie. 

7. ......Wszyscy myślą, że jestem miła i słodka. 

8. ......Potrzebuję krzesła, żeby zdjąć jedzenie z górnej półki. 

9. ......Czasami nie dosięgam podłogi, kiedy siedzę na krześle. 

10. ......Mogę ubierać się w dziale dziecięcym. 

11. ......Ciąglę chodzę zgarbiony, żeby nie czuć się inny wśród znajomych. 

12. ......Kiedy pada deszcz, parasole są dla mnie prawdziwym zagrożeniem, bo są na wysokości mojej 

twarzy! 

13. ......Długi płaszcz wygląda na mnie jak sukienka do kostek. 

14. ......Ludzie, którzy siedzą za mną w kinie, mnie nienawidzą. 

15. ......Nie zawsze mogę skorzystać z wszystkich atrakcji w wesołym miasteczku. 

16. ......Muszę kucać pod prysznicem, żeby umyć włosy.  

17. ......Ludzie opierają swoje ręce albo głowy na mojej głowie! 

18. ......Ludzie myślą, że jestem starszy, więc kupuję znajomym alkohol bez pokazywania dowodu. 

19. ......Kiedy tańczę z wysokim mężczyzną, moja twarz jest na wysokości jego klatki piersiowej. 

20. ......Moje stopy zawsze wystają spod kołdry. 

21. ......Widzę tylko swoją szyję i klatkę piersiową w lustrze w publicznych toaletach. 

22. ......Nie mogłem skorzystać z pisuaru, bo był na wysokości mojego pępka! 

23. ......Wszyscy mnie pytają, czy gram w koszykówkę. 

24. ......Nie mieszczę się w toalecie w samolocie! 

25. ......Boję się wiatraków na suficie! 

26. ......Muszę prosić chłopaka o pomoc w myciu dachu mojego samochodu! 

27. ......Nie mogę korzystać z wszystkich maszyn na siłowni, bo są zrobione dla wielkich facetów! 

28. ......Żaden chłopak nie chce się ze mną umówić, bo czują się przy mnie mało męscy. 

29. ......Zwykle na zdjęciach jest tylko moje ciało, ale nie mam twarzy. 

30. ......Zawsze muszę zabierać ubrania do krawca, bo wszystkie spodnie mają za długie nogawki, a 

bluzki za długie rękawy. 

31. ......Zawsze muszę myć okna, zmieniać żarówki i  pomagać ludziom zdejmować rzeczy z półek w 

supermarkecie. 
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Odpowiedzi 

1N, 2N, 3N, 4W, 5N, 6W, 7N, 8N, 9N, 10N, 11W, 12W, 13N, 14W, 15N, 16W, 17N, 18W, 19N, 20W, 21W, 

22N, 23W, 24W, 25W, 26N, 27N, 28W, 29W, 30N, 31W 
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