Nieodmienne części mowy
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grupa 2

……………………………………………….
Imię i nazwisko

……………….
data
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data

1. W podanym zdaniu podkreśl nieodmienne części mowy:
- Ojej! -krzyknęła Agata na widok jeża, który nareszcie wyłonił się ostrożnie z
kryjówki i wcale nie obawiał się swej obserwatorki.

1. W podanym zdaniu podkreśl nieodmienne części mowy:
- Hurra! Jutro na pewno odbędzie się w naszej szkole bal maskowy, więc dziś
musimy się do niego odpowiednio przygotować.

2. Z powyższego zdania wypisz wszystkie podkreślone nieodmienne części mowy
i nazwij je.
1. ................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
4..................................................................................................................................
5..................................................................................................................................
6.................................................................................................................................
7.................................................................................................................................
8.................................................................................................................................
9.................................................................................................................................

2. Z powyższego zdania wypisz wszystkie podkreślone nieodmienne części mowy
i nazwij je.
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................
7. ................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................
9. ................................................................................................................................

3. Używając odpowiednich partykuł, wyraź swoją opinię o filmie zgodnie z
zaleceniami:
- Podobał mi się ten film. (zaprzecz):
..................................................................................................................................
- Pójdę na ten film jeszcze raz. (wyraź przypuszczenie):
...................................................................................................................................
- To był chyba wartościowy film.(wyraź zdecydowane przekonanie):
...................................................................................................................................
- Aktorzy grali naprawdę świetnie. (wskaż pytaniem na wątpliwości co do tego)
- ..................................................................................................................................

3. Użyj odpowiedniej partykuły, aby:
- (wzmocnić rozkaz): Podaj mi tę książkę.
-...................................................................................................................................
- (zadać pytanie): W bibliotece można wypożyczyć lektury szkolne.
-.............................................................................. …………………………………
- (wyrazić przypuszczenie): Przeczytam komedię Aleksandra Fredry.
- ..................................................................................................................................
- (zaprzeczyć): Lubię powieści Henryka Sienkiewicza.
-.............................................................................. …………………………………

4. Z podanych przyimków zbuduj trzy przyimki złożone i ułóż z nimi po jednym
zdaniu: nad, z, po, za.
1 .................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................

4. Z podanych przyimków zbuduj trzy przyimki złożone i ułóż z nimi po jednym
zdaniu: po, z, przez, między.
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................

5. W poniższym tekście podkreśl przyimki.
Nie widziałam go od trzech miesięcy. Podobno występował na różnych scenach
pośród wielu znanych aktorów. Gdy przyjechał, pobiegłam do teatru i z
zainteresowaniem obejrzałam jego nowy program. Postanowiłam mu
pogratulować, ale nie było to łatwe, bo wejście do garderoby znajdowało się po
drugiej stronie sceny.
6. Zaznacz szereg, w którym nie wszystkie wyrażenia przyimkowe zostały
napisane poprawnie:
a) poza tym, wzdłuż, znienacka
b) w poprzek, wskutek, w ogóle
c) pokrótce, popołudniu, naprawdę
d) na pewno, na co dzień, do widzenia
7. W zdaniu Czy to nie zbyt późna pora występują kolejno (wybierz poprawną
odpowiedź):
a) partykuła, rzeczownik, rzeczownik, przyimek, zaimek, czasownik
b) zaimek, zaimek, przyimek, spójnik, przymiotnik, rzeczownik
c) partykuła, zaimek, partykuła, przysłówek, przymiotnik, rzeczownik
d) partykuła, zaimek, rzeczownik, zaimek, zaimek, czasownik

5. W poniższym tekście podkreśl przyimki.
Już ponad miesiąc nie widziałam jej. Podobno występowała za granicą, bo to
przecież znana aktorka. Gdy przyjechała do naszego teatru, oglądałam jej nowy
program z ciekawością. Pomimo dobrych chęci nie udało mi się jej pogratulować,
bo garderoby były obok szatni, gdzie panował wielki tłok.
6. Zaznacz szereg, w którym nie wszystkie wyrażenia przyimkowe zostały
napisane poprawnie.
a) pomiędzy, wzdłuż, znienacka
b) w poprzek, pomimo, w ogóle
c) wbrew, popołudniu, naprawdę
d) na co dzień, do widzenia, na pewno
7. W zdaniu Nie wszystko złoto, co się świeci występują kolejno (wybierz
poprawną odpowiedź):
a) partykuła, rzeczownik, rzeczownik, przyimek, zaimek, czasownik
b) zaimek, rzeczownik, rzeczownik, spójnik, przyimek, czasownik
c) partykuła, zaimek, rzeczownik, zaimek, zaimek, czasownik
d) spójnik, zaimek, rzeczownik, zaimek, zaimek, czasownik
8. Z poniższego tekstu wypisz spójniki: (4)

8. Z poniższego tekstu wypisz spójniki: (4)
Nowela znanego polskiego pisarza mówi o niezwykłych przygodach grupy
młodzieży na obozie harcerskim. Ich losy i przeżycia ukazane są na tle wspaniałej
górskiej przyrody. Bohaterowie to wasi rówieśnicy oraz osoby od was starsze.
Zachęcam, bo czyta się jednym tchem.

Nowela znanego polskiego pisarza mówi o niezwykłych przygodach grupy
młodzieży na obozie harcerskim. Ich losy i przeżycia ukazane są na tle wspaniałej
górskiej przyrody. Bohaterowie to wasi rówieśnicy oraz osoby od was starsze.
Zachęcam, bo czyta się jednym tchem.
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