
Sprawdzian wiadomości i umiejętności  

z zakresu pisowni „nie” z różnymi częściami mowy 

 

1. Partykułę „nie” piszemy razem: 

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

2. Partykułę „nie” piszemy rozdzielnie: 

a) …………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………… 

 

3. Ułóż parami podane niżej synonimy. 

A. wróg 

B. brak 

C. ofiara 

D. zło 

E. arogancja 

F. zaskoczenie 

G. absencja 

H. trwoga 

I. rozgardiasz 

J. wrogość 

 

1. nieobecność 

2. niedołęga 

3. niespodzianka 

4. niegrzeczność 

5. nienawiść 

6. nieład 

7. nieprzyjaciel 

8. niepokój 

9. niegodziwość 

10. niedobór 

4. Przeczenie „nie” z czasownikami, przysłówkami niepochodzącymi od 

przymiotników, z liczebnikami piszemy oddzielnie, ale są wyjątki od tej 

zasady. Napisz cztery wyrazy będące wyjątkami. 

…………………………………………………………………………… 



5. Dopisz cząstkę „nie” razem lub oddzielnie w niżej podanych przykładach 

 

      ………….czekał cierpliwie.         Czekał ………….cierpliwie 

Słuchał ………….uważnie.          ………….słuchał uważnie 

………….sprzątał starannie.         Sprzątał ………….starannie. 

………….niszczcie książek.         ………….czułe serce. 

 

6. Użyj stopnia wyższego i najwyższego następujących przymiotników  

i przysłówków. Pamiętaj o pisowni partykuły „nie”. 

Niezdolny   - ……………………… 

Niemiły   - ……………………… 

Niegłośno   - ……………………… 

Nieładnie   - ……………………… 

 

7. Dopisz przeczenie „nie” razem lub osobno w niżej podanych przykładach 

wydarzenie.  ………….opisane w prasie 

autor ………….znany 

………….wychylać się 

………….napisawszy 

………….gościnnie 

………….czytając 

………….dziś 

 

 

 

 

 

 



8. Uzupełnij niżej podane zdania, dopisując do wyrazów cząstkę „nie” razem 

lub osobno. 

 

Chłopcy strapili się ………….co. Marian maszerował z miną zrównoważoną 

i spokojną, jakby to wszystko ………….wiele go obchodziło. Potem 

powiedział „Co cię to obchodzi, gdzie idę, ………….twoja sprawa”. Zenek 

słuchał ………….zbyt uważnie tej rozmowy i ………….odpowiedział nawet  

w myśli na stawianie Marianowi i jemu pytania ………….był zadowolony ze 

swego postępowania, ale cała ta rozmowa ………….cierpliwiła go i nużyła. 

 

9. Uzupełnij tekst wpisując „nie” razem lub osobno.  

 

Nasza babcia od czasu do czasu ………….domaga. I teraz coś się staruszce 

przytrafiło. Widać, że dotkliwie cierpi, ale się ………….skarży i ….….domaga 

się specjalnej opieki. Tylko się martwi, że musi leżeć w łóżku, bo 

………….lubi leniuchować, ………….nawidzi bezczynności, ………….pokoi 

się też, czy mama da sobie radę w gospodarstwie bez jej pomocy. 

 

10. Podane zdania uzupełnij partykułą „nie”. 

A. Harcerze ………….znający terenu ………….mogli przyjść pierwsi. 

B. ………….ty i ………….oni to zrobili, lecz cała klasa. 

C. ………….dwa i ………….trzy zastępy to wykonały, zrobił to cały 

hufiec. 

D. ………….jeden z was na pewno chciałby być lotnikiem. 

E. ………….warto zawracać, cel już bowiem jest blisko. 

F. ………….czekając na wytłumaczenie, ukarał go, chociaż 

………….było do tego powodu 

G. ………….zapłacony rachunek musisz jeszcze dziś uregulować. 

H. ………….mam dziś czasu na zabawę w świetlicy, ………….mogę 

też iść do kina. 

I. Człowiek ten miał ………….pohamowany temperament, ciężko z nim 

było pracować. 

 


