
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Drogi uczniu! Oto nowa karta ortograficzna, na jej wypełnienie masz czas do 8 maja. 
Samo rozwiązanie zadań nie gwarantuje dobrego przygotowania do dyktanda. 
Poświęć ten czas na rzetelną naukę zasad. Powodzenia!

„Nie” piszemy łącznie z „Nie” piszemy rozdzielnie z
• rzeczownikami

np. niesprawiedliwość, 
niesamodzielność

• osobowymi formami 
czasownika i 
bezokolicznikami
np. nie wyróżniać się, nie 
czyta

• przymiotnikami w stopniu 
równym
np. nieelegancki, niewysoki

• przysłówkami 
niepochodzącymi od 
przymiotnika 
np. nie bardzo, nie dziś

• Przysłówkami pochodzącymi 
od przymiotnika w stopniu 
równym
np. nieładnie, niewysoko

• przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym
np. nie ładniej, nie 
najrosądniejszy

• liczebnikami
np. nie pierwszy, nie pięcioro
WYJĄTKI:
 niejeden (w znaczeniu wielu);
  niewiele (mało)
  nieraz (czasami)

Piszemy łącznie.

• wyrazami o znaczeniu 
czasownikowym
np. nie warto, nie należy

• zaimkami
Np. nie ja, nie nasze, nie on



1. Podaj zasady pisowni wymienionych wyrazów.

niemało ……………………………………………………………………………………………….

nie więcej ……………………………………………………………………………………………..

niemożliwość …………………………………………………………………………………………

nie ty…………………………………………………………………………………………………..

niesłychany …………………………………………………………………………………………...

nie słyszę …………………………………………………………………………………………….. 

nie najlepszy …………………………………………………………………………………………

nie mogę ……………………………………………………………………………………………..

2.   Do podanych wyrazów dopisz „nie” zgodnie z obowiązującą zasadą. Określ jaka to cześć
mowy.

Wyraz Część mowy

….uwaga

….dziś

…..miły

…..ten

…..dostatek

…..lepiej

…...palący

…..najszczęśliwiej

….trzeba

….każdy

…..dostarczony

…...wesoło

…...wiele

…..oni

…..blisko

…..chętnie

…...tylko

…..rzadszy



3. Znajdź przysłowia i podaj ich znaczenia .  

• …………………………………….

…………………………………….

• …………………………………….

……………………………………..

• …………………………………….

……………………………………..

• …………………………………….

……………………………………..

4.   Zapisz  regulamin  postępowania  gracza,  w  Twojej  ulubionej  grze.  Używaj  zdań  z
partykułą „nie”pisaną łącznie lub rozdzielnie.

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………...

5.  Uzupełnij tekst znakami interpunkcyjnymi.

Wyspa Wielkanocna została odkryta przez Europejczyków niemal 300 lat temu
W Wielkanoc  1722  roku  dopłynął  tam  Holender  Jacob  Roggeveen   To  jedna  z
najbardziej odosobnionych wysp na świecie  Położona jest na Pacyfiku  ok. 2700 km
od  wyspy  Pitcairn  i  3600  km  od  brzegów  Chile  do  którego  terytorium  należy
Pochodzenie moai olbrzymich rzeźb z kamienia wulkanicznego jest  tajemnicze Moai
to  figury  mistyczne  wzbudzające  wręcz  pewną  grozę  Mówi  się  że  to  dusze
wojowników  pierwszego  wodza  wyspy  Hotu  Matu’a  zaklęte  w  kamieniu  Każdy
posąg  wykonany  jest  z  jednego  kawałka  wulkanicznej  skały  Obecnie  stojące  na
wyspie statuy mają czasami nawet 6 metrów wysokości i ważą ponad 20 ton
Powalony posąg moai zwany Paro  miał ok. 10 metrów wysokości i ważył 75 ton 
Jeszcze ciekawsze są niedokończone figury… Znaleziono nieukończony posąg który 
miałby 21 metrów wysokości i ważyłby ok. 270 ton! Wkamieniołomie Rano Raraku 
nadal znajduje się niemal 400 niedokończonych moai 




