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                 Zestaw ćwiczeń z ortografii wraz z zasadami dla uczniów klasy 5 

                                          -PISOWNIA ŁĄCZNA I ODDZIELNA– 

                                                  Termin: maj 2020 r. 

I Zasady pisowni cząstki „nie”. 

                   Razem z:                    Oddzielnie z: 

- rzeczownikami;  

  np. niepogoda, nieład, niezręczność, 
nieobecność, niezgoda, niewygoda 

- czasownikami; 

np. nie mówić, nie idę, nie piszcie 

*Wyjątki:  

niepokoić,  

niedomagać=źle się czuć, 

niedowidzieć, 

nienawidzić 

- przymiotnikami; 

np. nieporadny, nieładny, niemiła, 
niezły, niemodne, niesmaczny 

 

- przysłówkami niepochodzącymi od 
przymiotników; 

np. nie teraz, nie tamtędy, nie tak 

*wyjątek: niezbyt 

- przysłówkami pochodzącymi od 
przymiotników; 

np. nieładnie, nieporadnie, niemiło, 
nieźle 

-liczebnikami; 

np. nie cztery, nie sto 

*wyjątek: niejeden = wielu 

  

 

II Zasady pisowni przyimków. 

                     Razem                          Osobno 

przyimki złożone; 

np. znad morza, spod stołu, poprzez 
pola, zza domu, sprzed lat, sponad 
szczytów gór, spośród wszystkich, 

-  - w wyrażeniu przyimkowym              
z różnymi częściami mowy; 

np. w domu, pod lasem, do szkoły,       
o siostrze, do szkoły, u babci 
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II Zadania. 

Zadanie 1. Uzupełnij zdania wyrazami z przeczeniem „nie”: 

1. Basia wczoraj .......................................................(odrobić) zadania 
domowego z matematyki. 

2. Wczoraj w telewizji usłyszałam prognozę pogody i już wiem, że czeka nas 
(pogoda)..................................................., czyli deszcz i wiatr . 

3. To doprawdy było bardzo (ładne).............................................zachowanie. 

4. Adaś (zgodzić się) ........................................................na zmianę miejsca  
w autobusie wycieczkowym. 

5. ......................................................(wychylać się) przez okno! 

Zadanie 2. 

Wypisz z tekstu wszystkie wyrazy z cząstką nie wg podanych kategorii: 

Szlak Orlich Gniazd, czyli zamków i warowni usytuowanych na wysokich skałach, 
ciągnie się od Krakowa do Częstochowy i liczy blisko 164 km długości. Te 
średniowieczne twierdze, wybudowane prawdopodobnie na zlecenie 
Kazimierza Wielkiego, chroniły granice państwa przed niebezpieczeństwem 
ataku ze strony nieprzyjacielskich wojsk. Większość budowli nie przetrzymała 
najazdu szwedzkiego w XVII wieku i zaczęła popadać w ruinę. Nie dosyć,                       
że zniszczyły je działania wojenne, to jeszcze zostały zrabowane i podpalone. 
Niesamowite, tajemnicze ruiny stanowią niewątpliwą gratkę dla amatorów 
przygód. Rodzą marzenia o wielkich skarbach zaginionych w niejasnych 
okolicznościach lub ukrytych w trudno dostępnych miejscach. Pobudzają 
wyobraźnię historiami o nieszczęśliwie zakochanych pannach i rycerzach, którzy 
nie zaznali spokoju nawet po śmierci i do dziś błądzą po zamkowych 
krużgankach. 

Nie z 
rzeczownikami 

Nie z 
czasownikami 

Nie z 
przymiotnikami 

Nie z 
przysłówkami 
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Zadanie 3. 

Zapisz pięć wskazówek dla uczniów, którzy bawią się na lodowisku.  

Czasowniki muszą zawierać cząstkę „nie”. 

 

1. .......................................................................................................... 

2. .......................................................................................................... 

3. .......................................................................................................... 

4. .......................................................................................................... 

5. .......................................................................................................... 

Zadanie 4. 

Wpisz w luki zaprzeczone formy przymiotników i przysłówków:  

      głębiej, łatwo, najokrutniej, najpiękniejsza, wyższa, zamożniejsi 

 

Kleopatra ...............................................................spośród egipskich władczyń. 

Rządziła................................................................................. . 

Piramida .........................................................niż wieżowce Nowego Jorku. 

Egipscy faraonowie..............................................................niż kapłani. 

....................................................................... odczytać hieroglify. 

Schowany ............................................................... niż metr pod ziemią. 

 

Zadanie 5. 

Razem czy osobno? Zapisz poprawnie wyrazy z cząstką „nie”(połącz lub nie); 

nie zbyt,   nie cierpliwość,   nie celowy,   nie domagać,   nie jutro,   nie gruby,        
nie bardzo,   nie obrażać,   nie lubię,  nie gram,   nie czuły,   nie cały,   nie teraz, 
nie wczoraj,   nie uprzejmość,    nie pięć,    nie łaska,    nie wszędzie,    nie jeść, 
nie drugi,   nie bolesny,   nie zręczność,   nie frasobliwy,   nie czytaj,   nie ładne 
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Zadanie 6. 

Uzupełnij poprawnie tekst przysłów i związków frazeologicznych; 

1. .................................................drugiemu, co tobie ................................ . 

2. Jedna jaskółka wiosny ............................................... . 

3. Zgoda buduje, ........................................................ rujnuje. 

4. .............................................diabeł straszny, jak go malują. 

5. Jak się ......................................., co się lubi, to się lubi, co się ma. 

Zadanie 7. 

Wpisz do tabelki brakujące formy wyrazów: 

1. rzeczownik 2.czasownik 3. przymiotnik 4. przysłówek 

wzór: nieprzyjaciel nie przyjaźnić się  nieprzyjazny nieprzyjaźnie 

 nie umieć   

  niegrzeczny  

   nieporadnie 

nieobecność    

Zadanie 8. 

Ułóż i zapisz tekst pozdrowień wysłanych przez ciebie do rodziców z 
wakacyjnego wypoczynku nad Bałtykiem. Posłuż się wybranymi przyimkami: 

nad,   znad,   pośród,   we,   pod,   spośród,   ode,   ponad,   przez,   przy,  u 

..........................................                                                           .............................. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

                                                                              .......................................................... 

                                          Gratulacje! Wykonałeś zadania! 
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