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Temat  1: Pisownia partykuł „nie” z częściami mowy. 

 

Nowa wiadomość  !!! 

 

   ŁĄCZNA LUB ROZDZIELNA PISOWANIA PARTYKUŁY  NIE 

Partykułę „nie” piszemy łącznie z: 

 rzeczownikami  np.  niepalenie, niesprawiedliwość 

 przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym, np. nieładnie, 

nieładny, niewysoki, niewysoko 

Partykułę „nie” piszemy  rozdzielnie z:  

 przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np.  nie ładniejszy, nie 

najładniejszy, nie ładniej, nie najładniej, 

 osobowymi formami czasownika i z bezokolicznikami, np. nie słucha, nie słuchać, 

 czasownikami nieosobowymi, np. nie trzeba, nie warto, nie należy, 

UWAGA ! Czasowniki, które nie mają formy niezaprzeczonej , piszemy łącznie, np. niedowidzieć, 

niedomagać. 

 przysłówkami  niepochodzącymi od przymiotników, np.  nie bardzo, nie dzisiaj, nie tutaj, 

 zaimkami, np.  nie ja, nie każdy, nie ten, 

 liczebnikami , np.  nie pierwszy, nie ośmioro. 

UWAGA ! Wyrazy niejeden ( w znaczeniu wielu), niewiele (w znaczeniu mało) i nieraz ( z 

znaczeniu czasami) piszemy łącznie . 

 

1. Od wymienionych poniżej rzeczowników utwórz rzeczowniki z partykułą „nie” i zapisz je 

poprawnie do zeszytu. 

 przyjaciel 

 bezpieczeństwo  

 chęć 

 łaska 

 dyspozycja 

 dyskrecja 

 tolerancja 

 

 



2. Od przymiotników utwórz stopień wyższy i najwyższy z przeczeniem „nie”. 

doskonały/ piękny / wierny/bogaty/silny/ dobry/ mądry  

 

3. Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą „nie”.  
 

 ……………………………….. drugiemu, co tobie ……………………….. ………………………………. 
Kraków zbudowano.  

 Puść to w ………………………… 

 Co ma wisieć, ……………………… 

 Nikt ………………prorokiem we własnym kraju. 

 Szczęśliwi czasu ……………………….  

 . ……………………………… chodzą parami.  

 Mieć ………………………… sumienie.  

 Powiedziały jaskółki, że ……………………… są spółki.  

 Strzeż się ………………………….. , a unikniesz szkody. 

 Żeby kózka ………. skakała, to by nóżki ……… złamała. 

 Powiedziały jaskółki, że ……… dobre są spółki. 

 ……… ma dymu bez ognia. 

 Zgoda buduje, ……… zgoda rujnuje. 

 Kto pyta, ……… błądzi. 

 Z pustego i Salomon ……… naleje. 
 

4. W podanych związkach wyrazowych uzupełnij luki przeczeniem nie pisanym łącznie lub 
rozdzielnie. 

 

 ………… deptać trawników, 

 ………… łamać gałęzi, 

 ………… krzyczeć w parku, 

 ………… ulec namowom, 

 ………… poszanowanie prawa, 

 ………… podjęcie tematu, 

 ………… poprawność wypowiedzi, 

 ………… posłuszeństwo syna, 

 ………… pomyślność działania, 

 ………… sprawiedliwość kolegi, 

 ………… dojrzały owoc, 

 ………… przypadkowe spotkanie, 

 ………… gustowny strój, 

 ………… dostateczny stopień, 

 ………… łaskawe spojrzenie, 

 ………… ciekawy film, 

 ………… daleki krewny, 

 ………… wysoki mężczyzna, 

 wpada ……… spodziewanie, 

 postąpił …….. słusznie 
 

 



5. W odpowiednie miejsca wpisz wyrazy wraz z partykułą „nie”. 
 
miła, bawić się, ćwierć, wczoraj, śpiewa, taki, dzielny, przestrzeganie, który, drugi, zwinność, miło, 
namalowano, dyskrecja 
 
Czasowniki…………………. 
Rzeczowniki……………….. 
Przymiotniki………………… 
Przysłówki………………….. 
Liczebniki…………………… 
Zaimki……………… 
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Temat  2: Co to jest homonim? 

1. Przeczytaj uważnie wiersz Stanisława Barańczaka i zastanów się na czym polega jego humor 

słowny.  

 

 

Stanisława Barańczak 

Gruzja 

 

Kiedy słyszę słowo „Gruzja”, 

Okiem duszy widzę gruz ja. 

Jeży mi się wąs i pejs aż, 

Który, jakże kaukaski, 

Z definicji nie jest płaski. 

Kaukaz, skał kaskada, składa 

Się z gór, z których wciąż coś spada. 

To nam gwizdnie lawin z gór wizg, 

To znów rumor urwań  urwisk. 

Gdy z urwiska głaz odpryska, 

Skutkiem – skalne rumowiska. 

Stawiać zaś na teren stromy 

Domy – efekt znów wiadomy: 

Z gustem się gruzińskim gryzie, 

Coś w rodzaju wieży w Pizie. 

Trwać nie mogąc w tym przechyle, 

Dom przewraca się, i tyle.  

W sumie widok jest fatalny: 

Gruz ceglany plus gruz skalny. 

Gruzin, gór porywcze dziecię, 

Łamie trójnóg  geodecie, 



Przy okazji zaś i goleń, 

Wznosząc okrzyk od pokoleń 

Powtarzany w dumnej Gruzji 

„I co teraz – pies ten gruz zji?!...” 

- Takich przeżyć każdy Gruzin 

W życiu ma co najmniej tuzin.  

Nowa wiadomość  !!! 

Homonimy  - to wyrazy, które mają takie samo brzmienie, ale zupełnie inne znaczenie a niekiedy 

także pisownię, np.  

pokój-  stan, w którym nie ma wojny albo pomieszczenie w domu lub mieszkaniu 

lud-  ludzie , lód-  woda w stałym stanie skupienia 

piła – narzędzie stolarskie albo 3 os. lp. r. ż. czasu przeszłego czasownika pić  

 

2. Wypisz  fragmenty z  utworu Barańczaka, które można uznać za homonimy . 

 

3. Zapisz po dwa różne znaczenia poniższych  homonimów: 

 

 zamek  

 złoty 

 stop 

 donosić 

 tłok 

 kraj 

 

4. Uzasadnij dlaczego podane wyrażenia można różnie zrozumieć? 

 

 Idę na prawo. 

 Skrzynka granatów. 

 Ale pudło! 

 Piękny jaguar.  
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Temat 3: Homonimy – ćwiczenia.  

 

1. Poniżej zapisano wyrazy, które są homonimami. Dopisz do każdego z nich przynajmniej dwa 

znaczenia: 

 pilotka 

 korek 

 bez 

 pory 

 mina 

 golf 

 piec 

 talia 

 mysz 

 bal 

 kula 

 wiersz 

 para 

2. Uzupełnij dania właściwymi  wyrazami. Dostosuj formę gramatyczną. 

 

Chełm/chełm    kolaż/kolarz      masarz/masaż 

 

……………………dojechali na metę.  

Ta artystka robi piękne………….   . 

Chyba pójdę na ……………………….relaksacyjny.  

…………………….. to ktoś, kto wyrabia wędliny. 

Na ławce w mieście …………………siedział żołnierz  w ……………….. . 

 

3. Do środkowej kolumny wpisz wyrazy, które odpowiadają znaczeniom podanym w lewej i 

prawej rubryce.  

 

hebluje 
 

struga mała rzeczka, potoczek 

wysoka budowla 
 

 sprzęt grający 

część pojazdu 
 

 obok, w pobliżu 

rodzaj pocisku  
 

 owoc południowy 

kołysać 
 

 zmyślać 

instrument  Wojskiego 
 

 kartka ma cztery 

trafny  związany z cłem 



pojazd kosmiczny 
 

do gry w tenisa 

podrzeć  uprowadzić 
 

kłoda 
 

 zabawa taneczna 

 

 

4. Przeczytaj podane fraszki. Na czym polega zawarty w nich dowcip? 

 

 

Złe wróżby  

Źle wróżysz mi, jaśminie, 

Bo wróżysz mi: Jaś minie.  

  

Pomówienia 

To są niecne  domniemania, 

Że przychodzi do mnie Mania. 

 

 Samopoczucie 

 Każda ważka. 

Czuje się ważka. 

 

Dobra żona. 

Żona mi odpowiada, 

Bo mi nie odpowiada.  

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  7 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego 
oraz- zasoby Internetu ( podane linki).  

 


