Przyimek
1. Podane zdania uzupełnij odpowiednimi formami następujących
rzeczowników: klasa, szkoła, teatr.
1.Idę do ..................................... .
2.Cała nasza klasa zebrała się koło ..................................... .
3.Przed naszą ..................................... stoi tablica ogłoszeń.
4.Umówiłam się z tobą w ..................................... .
5.Za ..................................... znajduje się jezioro.
6.Przed ..................................... nie wolno siadać na podłodze.
Określ przypadki, z jakimi łączą się podane przyimki:
Do, koło – ..................................... .
Przy, w – ....................................... .
Za, przed – ..................................... .
2. Do podanych wyrazów dobierz właściwy przyimek z nawiasu:
........................... wodą ........................... mną
(pod, pode)
........................... nami ........................... wszystkim
(przed, przede)
........................... kolegi ........................... mnie
(bez, beze)
........................... domu ........................... władzy
(w, we)
........................... stołem ........................... mną
(nad, nade)
........................... braćmi ........................... sobą
(z, ze)
........................... lady ........................... łba
(spod, spode)
3. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi przyimkami zgodnie ze wzorem:
Książka leży (gdzie?) na stole.
1.Wracam (...................) ........................ szkoły (.................) ........................ domu.
2.(..........................) .................... lekcjach jadę do Warszawy.
3.Stanąłem (...........................) ...................... nim.
4.(..................) .................... obiedzie pójdziemy (...........) ............................ spacer.
5.Idź do sklepu (.................) ............................. chleb.
4. Uzupełnij podane powiedzenia następującymi wyrażeniami przyimkowymi:

8.Kupić kota ..................................................... .
5. Uzupełnij przyimkami:
…… imieniny kupiłam ……. mamy cztery czerwone róże i śliczny kolorowy
obrus. Mama bardzo się ucieszyła. Kwiaty wstawiła ……. wazonu, a obrus
rozłożyła ……. stole. ………… uroczystym nastroju usiedliśmy ……. stołu. Mój
brat zajął miejsce ………….. babcią a tatą. ……… stołem zaś rozłożył się nasz
pies Bobik. Mama ………. uroczystą miną postawiła ………. nami wspaniały tort
i świąteczny samowar aromatycznej herbaty. Jej woń unosiła się wysoko …..…..
nami i wypełniała cały pokój. Wieczór był naprawdę wspaniały. Będę ……… nim
pamiętała ………. długie lata.
6. W wierszu Jana Brzechwy, „Mucha” podkreśl wszystkie przyimki oraz
rzeczowniki, z którymi tworzą one związek.
Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.
W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek w rosole,
We wtorek – w czerwonym winie,
A znowu w środę - w czerninie
A potem w czwartek – w bigosie,
A w piątek – w tatarskim sosie,
W sobotę – w soku z moreli...
Co miała z takich kąpieli?
Co miała? Zmartwienie miała,
Bo z brudu lepi się cała,
A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.

7. Podkreśl odpowiednie wyrażenia przyimkowe:

za zębami, w worku, w płot, na głowie, w nosie, na skrzydłach, spode łba, pod psem

(od zdenerwowania, ze zdenerwowania) ........... rozbolała mnie głowa.

1.Mieć muchy .................................................... .
2.Patrzeć ............................................................ .
3.Trafić jak ........................................................ .
4.Pogoda ............................................................ .
5.Lecieć jak ....................................................... .
6.Trzymać język ............................................... .
7.Stawać ............................................................ .

Zaspałem i (wskutek tego, dzięki temu) ................ spóźniłem się na ważne zebranie.
Wszyscy, (za wyjątkiem, z wyjątkiem) .......... Adama, mogą iść do domu.
(za pomocą, z pomocą) .......... wujka Pawła udało się nam naprawić rower.
To zdarzyło się już trzy razy (pod rząd, z rzędu) .......... .
(za pomocą, przy pomocy) .......... Arka na pewno uda się to zorganizować.

