1. Zamiast cyfr wpisz liczebnik.
Mam na imię Maciej i mieszkam w Pelplinie. Mam wielu przyjaciół, którzy mieszkają w różnych
miejscowościach, np. mój kolega Janek mieszka (735) .................................................................
metrów dalej, Jacek mieszka jeszcze dalej, aż (356) .......................................................................
kilometrów na południe od Pelplina. Z Jankiem widuję się bardzo często, co (3) .....................dni,
a z Jackiem (1) .................. w roku, z powodu dzielącej nas odległości.
2. Wpisz odpowiednie liczebniki główne.
Kot zawsze spada na .................. łapy.
Wszystko robi na ...................... kopyto.
Każdy kij ma.................... końce.
Powiedział coś ni w ......................, ni w .............................
3. Zapisz słowami podane liczby i utwórz od nich liczebnik porządkowy.
Wzór 1 – jeden- pierwszy.
17500 –
199954234. Odmień przez przypadki rzeczownik z liczebnikiem zbiorowym: pięcioro dzieci, dwie uczennice

5. Napisz słowami podane daty: 18 I 1954 r, 12 X 2013 r, 28 VII 1655 r, 31 XII 1301 r.

6. Zamiast kropek wpisz w odpowiednim przypadku wyrażenie pięćdziesięcioro dzieci.
Pojedziemy do lasu z..........................................................
Na wyjeździe integracyjnym dla szkół nie było...............................................................
Pani Ewa opiekuje się ..................................................................
Lekarz zbadał dziś...............................................................
7. W podanych powiedzeniach podkreśl przyimki wraz z wyrazami, przy których stoją.
Wybić się ponad przeciętność. Wyciągnąć coś zza pazuchy. Ładnemu we wszystkim ładnie.
Nie ma jak u mamy. U Pana Boga za piecem. Komu w drogę, temu czas. Poznać pana po cholewach.
8. Zamiast kropek wpisz przyimki z nawiasów łącznie lub osobno. Sprawdź w słowniku
ortograficznym, czy poprawnie wykonałeś to zadanie.
..... widzenia (do)

...... przykład (na)

.....prostu (po)

.....darmo (za)

......południem (przed) ......kolei (po)

.......niedawna (do)

.....pewno (na)

......wczoraj (przed)

.........wczasu (za)

.....jutro (na)

......środku (w)

9.Podkreśl wyrażenie przyimkowe w podanych zdaniach. Określ przypadek i liczbę rzeczownika
będącego składnikiem wyrażenia przyimkowego.
Wzór: Moja ciocia mieszka w Warszawie. – miejscownik l. poj.
Ranne zwierzę zaryczało z bólu.
Mąż umiera z tęsknoty.
Drzewa rosły między domami.
Wyjdę z domu przed obiadem.
Poczta znajduje się obok dworca kolejowego.
Spotkamy się w restauracji „Pod Dębami”.
Mama wysłała kilka pocztówek znad morza.
Jan został ukarany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy.

