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Imię i nazwisko ................................... 

Liczba punktów ...... / 19 Ocena ............. 

Przyimek 

  Ćwiczenie 1.           2 pkt 

Znajdź w zdaniach wyrażenia przyimkowe. Linią pojedynczą podkreśl wyrażenia wskazujące 

miejsce, a linią podwójną – wyrażenia wskazujące czas.     

 

Mój pokój znajduje się na parterze, a sypialnia rodziców na piętrze. 

Jacek ćwiczy przed południem, a Marta po lekcjach. 

Kasia poszła do teatru, a Wacek pobiegł na basen. 

Tato pije herbatę po śniadaniu, a mama przed kolacją. 
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Ćwiczenie 2.           5 pkt 

 Opisz swoje ulubione miejsce, używając przynajmniej sześciu przyimków. Możesz skorzystać  

z podanych propozycji. 

 

na, obok, pod, nad, za, przed, w, wzdłuż, ze, spod, z, do 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ćwiczenie 3.           3 pkt 

Zastąp przymiotniki wyrażeniami przyimkowymi. 

porcelanowa lalka – lalka z porcelany 

kraciasty szalik – szalik .............................................. 

przygraniczna wieś – wieś .......................................... 

podziemne źródło – źródło ......................................... 

owocowe dżemy – dżemy ........................................... 

złota korona – korona ................................................. 

kolej podziemna – kolej .............................................. 

bezcenny klejnot – klejnot .......................................... 

b) Ułóż trzy zdania z wybranymi wyrażeniami przyimkowymi z punktu a). 

 Wyrażenia powinny odpowiadać na wymienione pytania. 

 

(z czego?) .............................................................................................................................. 

(w co?) ................................................................................................................................... 

(pod czym?) ........................................................................................................................... 
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Ćwiczenie 4.           5 pkt 
a) Do podanych przyimków dopisz wyrazy tak, żeby powstały z nich zdania. Wymyśl 

inne zdania niż w przykładzie. 

 

np. Poduszka leży na sofie. 

 

................................................................. przed ................................................................... 

................................................................. za ......................................................................... 

................................................................. obok ..................................................................... 

................................................................. nad ....................................................................... 

................................................................. o ........................................................................... 

................................................................. z ........................................................................... 

................................................................. na ......................................................................... 

................................................................. pod ....................................................................... 

 

b) Podkreśl w powstałych zdaniach wyrażenia przyimkowe. 

 

Ćwiczenie 5.           1 pkt 

Wpisz wyrażenia przyimkowe w odpowiednie miejsca  

siatkówka po lekcjach, siatkówka na boisku, wyjazd w niedzielę, wyjazd nad morze, 

wyjście do teatru, wyjście po obiedzie, kąpiel po kolacji, kąpiel w wannie 

 

miejsce - .………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

czas - .……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

… Ćwiczenie 6.          3 pkt…3 

……3 pkt…………………………………….. 6 

7 a) Uzupełnij wyrażenia odpowiednimi przyimkami. 

 

(bez/beze) ................... mnie .................. czapki 

(pod/pode) ................ stołem ...................... mną 

(we/w) .......... Warszawie .............Wrocławiu 

(z/ze) .................... stołu ................... kuchni 

(przed/przede) .......... wszystkim ................ drzwiami 

b) Wśród podanych wyrazów podkreśl przyimki. 

 

na, jutro, ode, moc, nad, pod, zwykle, we, strach, w, beze, pode, woda, do, ze 

 


