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5 ELEMENT NIE 

Element nie je viacfunkčný. Môže byť samostatnou lexikálnou jednotkou vo funkcii častice 
alebo spojky alebo morfémou. Ak je nositeľom významu syntakticko-lexikálnej kategórie 
negácie, hodnotíme ho ako modifikačnú morfému, ak vytvára nové lexémy, hodnotíme ho ako   
derivačnú morfému. Cieľom tejto kapitoly nie je určovanie funkcií tohto elementu, a preto ich 
pri jednotlivých bodoch nebudeme špecifikovať.  

5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE 

5.1.1 Pred slovesami:  
• nie chcieć, nie odbyć, nie zrywać, nie jestem, nie jedzie, nie telefonowałem, nie 
zawiadomiła, nie świeciło, nie świeciłabym, nie zaskoczyłby, nie przeszkadzaj, nie roznoś, 
niech nie krzyczy, Janka nie ma w domu. Janek nie ma tej książki. Nie wypadało się śmiać. 
(porov. slov. netrhať, neprekážaj, nemá, nie som). 

VÝNIMKY 

◦ Slovesá odvodené od substantív prefixom nie-: niewolić (←niewola). 
◦ Slovesá: niedomagać, niedowidzieć, nienawidzieć (porov. slov. nedovidieť, nenávidieť). 

5.1.2 Pred výrazmi brak, można, potrzeba, trzeba, warto, wiadomo, wolno:  
• nie brak, nie można, nie potrzeba, nie trzeba, nie warto, nie wiadomo, nie wolno (porov. 
slov. nemožno, netreba, nevoľno). 

5.1.3 Pred prechodníkom, činným príčastím minulým a neosobnými tvarmi na -no, -to:  
• nie będąc na przyjęciu, nie zdając sobie sprawy, nie zjadłszy obiadu, nie załatwiwszy 
sprawy do końca, nie znaleziono niczego, nie wykryto bandy złodziei. 

5.1.4 Pred číslovkami:  
• nie trzy, nie dwanaście, nie pierwszy, nie dwunasty, Nie dwoje dzieci, ale troje. Nie jeden 
milion pochłonął mu hazard, lecz ponad dwa miliony. (porov. slov. nie jeden, ale dva). 

VÝNIMKY 

◦ čísl. zákl. neurč. niejeden (porov. slov. nejeden) 

5.1.5. Pred zámenami:  
• nie my to zrobiliśmy, nie każdy to potrafi, nie swój majątek przegrał, nie nasze auto, nie ten 
autobus, nie to zagadnienie, nie wszędzie, nie tu, nie tutaj, nie tam, nie tyle (porov. slov. nie 
naše auto, ale susedovo). 

VÝNIMKY 

◦ zám. neurč. nieco, niecoś, niejaki, niektórzy (porov. slov. nejaký, niektorý). 

5.1.6. Pred predložkovými konštrukciami:  
• nie dla nas, nie z nim, nie przez każdego, nie o Marysi, nie w szkole, nie za długo, nie na 
czasie (porov. slov. nie pre nás, ale pre nich). 
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5.1.7. Pred časticami byle, lada:  
• Jedziecie nie byle gdzie. Nie byle kto nas odwiedził. Nie lada opinię sobie wyrobił. To była 
nie lada propozycja. 

5.1.8 Pred príslovkami, ktoré nie sú odvodené od adjektív:  
• nie bardzo, nie całkiem, nie dosyć, nie dziś, nie wczoraj, nie wnet, nie zaraz (porov. slov. 
nie dnes). 

VÝNIMKY 

◦ niebawem, niezbyt (porov. slov. nie príliš, neveľmi) 

5.1.9 Pred adjektívami a príslovkami v komparatíve a superlatíve:  
• nie lepszy, nie najlepszy; nie łatwiejszy, nie najłatwiejszy; nie gorszy, nie najgorszy; nie 
lepiej, nie najlepiej; nie łatwiej, nie najłatwiej; nie gorzej, nie najgorzej (porov. slov. nie je 
horší, nie je najhorší). 

VÝNIMKY 

◦ V prípadoch, keď adjektívum (príslovka) s nie označuje protikladnú vlastnosť 
alebo v prípadoch, keď adjektívum (príslovka) sa bez nie nevyskytuje. Tieto adjektíva 
a príslovky majú modifikačnú morfému naj- pred nie:  

niegrzeczny – niegrzeczniejszy – najniegrzeczniejszy, 
niedołężny – niedołężniejszy – najniedołężniejszy, 
niegrzecznie – niegrzeczniej – najniegrzeczniej, 
niedołężnie – niedołężniej – najniedołężniej  
(porov. slov. neslušný – neslušnejší – najneslušnejší). 

Význam tvarov: niegrzeczniejszy „bardziej niegrzeczny“, najniegrzeczniejszy „najbardziej 
niegrzeczny“. 
Význam tvarov: nie grzeczniejszy„nie jest grzeczniejszy“, nie najgrzeczniejszy „nie jest 
najgrzeczniejszy“.  

5.1.10. Pred príslovkami, ak sa pomocou nie vyjadruje odporovací význam:  
• Nie dobrze, ale wspaniale. Nie źle, lecz dobrze. Nie mądrze, tylko głupio. (porov. slov. nie 
múdro, ale hlúpo). 

5.1.11. Pred substantívami, ak nie:  
a) Má odporovací význam 
• To nie matka, ale teściowa. Nie przyjaciel, ale twój wróg. Nie las, tylko puszcza. Anioł nie 
człowiek. Anioł nie kobieta. Narzeczona to jeszcze nie żona. (porov. slov. nie les, ale púšť). 

b) Stojí medzi identickými výrazmi 
• Pogoda nie pogoda, pracować trzeba. Święto nie święto, zawsze ubiera się elegancko. 
Spojrzał na mnie przenikliwym wzrokiem ten jej mąż nie mąż. (porov. slov. sviatok – 
nesviatok). 

c) Vystupuje po príslovkách bynajmniej, wcale 
• Napadu dokonała grupa uzbrojonych mężczyzn, bynajmniej nie amatorów. Wcale nie 
szczęście zdecydowało o wygranej. 
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d) Nasleduje po výraze gdyby 
• Gdyby nie przychylność sąsiadów, nocowałbym na klatce schodowej. (porov. slov. Keby 
nie rybárov, boli by naše vody už prázdne.). 

5.1.12. Pred substantívami, ktoré vystupujú ako menná časť prísudku:  
• Nie sztuka gniewać się. Nie koniec jeszcze tych nowin. Nie grzech tak dokuczać? Nie wstyd 
ci tak bałaganić? Nie strach ci opuścić Polskę? Nie szkoda ci tego wyjazdu? Nie sposób ich 
do tego namówić. (porov. slov. To ešte nie je koniec zlých správ.).  

5.1.13. Pred adjektívami a príčastiami s adjektívnou formou, ak nie: 
a) Vyjadruje odporovací význam 
• Nie czarne, ale białe. Nie dobry wybieg, lecz wprost idealny. Nie rozpiłowany, tylko 
rozcięty. (porov. slov. nie čierne, ale biele). 

b) Stojí medzi identickými výrazmi 
•  Samochód stary nie stary, najważniejsze, że jeszcze na chodzie. Skąd pochodzi ten znajomy 
nie znajomy jegomość? (porov. slov. starý – nestarý). 

c) Konfrontuje dva stavy veci alebo dve vlastnosti s cieľom zdôrazniť jeden (jednu) z nich 
• Sytuacja jest zła, ale nie beznadziejna. Była wysoka, lecz nie szczupła. Jest oszczędny, ale 
nie skąpy. (porov. slov. Situácia je zlá, ale nie beznádejná.). 

d) Nasleduje po príslovkách bynajmniej, wcale 
• Urzędniczka, bynajmniej nie opryskliwa, szybko mnie obsłużyła. Wcale nie śmieszny ten 
żart. 

e) Nasleduje po výraze gdyby 
• Gdyby nie szybka reakcja ratownika, dziecko by utonęło. (porov. slov. Na svoj vek vyzeral 
čertovsky dobre a keby nie bielych vlasov, pokojne sa mohol vydávať za mladšieho o desať 
rokov.). 

5.2. PÍSANIE NIE DOVEDNA 

5.2.1 So substantívami:  
• niebezpieczeństwo, niechrześcijanin, niecierpliwość, niedopuszczenie, niedyskrecja, 
niefizyk, niekapitalista, nienaturalność, nieszczęście, niezdyscyplinowanie, nieziemskość, 
niezorganizowanie, nieżyciowość (porov. slov. nebezpečenstvo, nepokoj). 

VÝNIMKY 

◦ V spojení s vlastnými menami písanými veľkým písmenom píše sa medzi nie a vlastným 
menom spojovník: nie-Aleksandrostwo, nie-Europejczycy, nie-Nigeryjka, nie-Polak (porov. 
slov. Neslovák). 
◦ Pri vyjadrovaní odporovania: Nie chrześcijanin, lecz muzułmanin (porov. slov. nie kresťan, 
ale moslim). 

5.2.2. S adjektívami:  
• nieagresywny, niebiedny, niedrogi, niehałaśliwy, niekrakowski, niemiłosierny, 
nieodmienny, nieprzytulny, niesłony, nietykalny (porov. slov. neagresívny, nemilosrdný). 

VÝNIMKY 

◦ V spojení s vlastnými menami písanými veľkým písmenom píše sa medzi nie a vlastným 
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menom spojovník: nie-Szekspirowski dramat, nie-Norwidowski poemat. 
◦ Pri vyjadrovaní odporovania: Nie krakowski, lecz warszawski (porov. slov. nie krakovský, 
ale varšavský). 
◦ V spojení s adjektívom v komparatíve a superlatíve píšeme nie oddelene: nie gorszy, nie 
najciekawszy (porov. slov. nie je horší, nie je najhorší). 

5.2.3. S činným príčastím prítomným a s trpným príčastím (príklady b), vrátane ich použitia v 
adjektívnej funkcii (príklady a):  
• (a) nieoceniony pracownik – (b) obraz nieoceniony jeszcze przez jury konkursu, 
• (a) nieopisane trudności – (b) kraje nieopisane w podręczniku, 
• (a) Matka Boska Nieustającej Pomocy – (b) W Tatrach padał śnieg nieustający od tygodnia.,  
• (a) Przyśnił mi się mój nieżyjący ojciec – (b) Człowiek nieżyjący obecnie w Japonii nie zna 
grozy trzęsień ziemi. 
Porov. slov. neprekvapujúci výsledok – výsledok neprekvapujúci nikoho.  

VÝNIMKY 

◦ Nie píšeme vždy osobitne s činným príčastím prítomným a s trpným príčastím, ak ide o 
vyjadrenie odporovania: Nie leżący, ale siedzący. Nie leżący, lecz siedzący. Nie leżący, tylko 
siedzący. Siedzący, a nie leżący. (porov. slov. Nie ležiaci, ale sediaci.). 

5.2.4. S príslovkami odvodenými od adjektív:  
• niedrogo, niejasno, niemile, nietrudno (porov. slov. nedraho, nejasno/nejasne). 

5.3 BÁSNE S NIE 

Nie z czasownikami 

Każdy uczeń dobrze wie, 
że czasowniki piszemy rozdzielnie z NIE,  

np.: "Czego Jaś się NIE nauczył, 
tego Jan NIE będzie umiał". 

"Bez pracy NIE ma kołaczy". 
(http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm) 

W. Gawdzik 

Z nie przymiotnik i rzeczownik 
Niech się łączy jak brat z bratem. 

Pisz więc razem: niepowrotny, 
Nieuwaga, niedostatek. 

I w przysłówek, co powstanie 
Niespodziany- niespodzianie, 
Niech przeczenie ściśle wnika. 
Lecz przysłówki, mój kolego, 
Które przymiotnikiem gardzą, 

Nic nie mając z nim wspólnego, 
Jak: nie tylko i nie bardzo, 

Nie opodal i nie dzisiaj, 
I nie całkiem, i nie wczoraj- 
Te oddzielnie proszę pisać, 
By kwitł uśmiech profesora. 

http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm
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Na zaimek, na czasownik 
I liczebnik nie się boczy, 

Rozłącz więc, tak każe słownik: 
Nie ten, nie dwa, nie doskoczy. 

 (http://www.awans.profesor.pl/mat/pd7/pd7_o_polis_20071123_1.pdf) 

Zawsze osobno nie z czasownikiem 
Zupełnie odwrotnie zaś z rzeczownikiem! 

Przymiotnik także z nie razem stoi 
Również przysłówek go się nie boi! 

(http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,3844276,Jakie_znacie_wierszykirymowanki_do_ortografii.html) 

Piosenka Jaś przekora 
sł. J. Kałucki, mel. Płynie Wisła, płynie 

Łatwo ciągle mówić: 
Nie chcę, nie, nie lubię, 
Nie chcę, nie, nie lubię, 

Ale jak napisać "nie" z innym wyrazem, 
Tego już nikt nie wie, 
Oddzielnie czy razem? 

Osobno piszemy "nie" z czasownikami, 
"Nie" z czasownikami: 

Nie śpiewam, nie czytam, 
Nie mówię, nie piszę, 
Nie trzeba, nie wolno, 

Nie widzisz, nie słyszę. 

Cząstkę "nie" piszemy 
Razem z rzeczownikiem, 
Razem z rzeczownikiem: 
Nieszczęście, niezgoda, 
Nieśmiałość, niedola, 
Nienawiść, niepokój, 
Nieczystość, niewola. 

Razem "nie" piszemy 
Także z przymiotnikiem, 
Także z przymiotnikiem: 

Niemiły, niedobry, 
Niegrzeczny, niezgodny, 

Nieładny, niezgrabny, 
Nieczysty, niemodny. 

Jakbyś miał wybierać: 
Zgodny czy niezgodny, 
Chciany czy niechciany, 
Wyrzuć "nie" do kosza, 

A będziesz lubiany! 

http://www.awans.profesor.pl/mat/pd7/pd7_o_polis_20071123_1.pdf
http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,3844276,Jakie_znacie_wierszykirymowanki_do_ortografii.html
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Wyrzuć "nie" do kosza, 
A będziesz lubiany! 

(http://chomikuj.pl/slawkos74/Dla+Dzieci/Edukacja/Ortografia/wiersze+o+ort,189042168.DOC) 

5.4 NÁCVIK PÍSANIA NIE 

V diktátoch podčiarknite správnu možnosť. 

Diktát č. 1 

Wczoraj spotkałem kolegę, z którym widziałem się niejeden/nie jeden raz. Nietylko/Nie 

tylko ja się zdziwiłem, on też przybrał nienajmądrzejszy/ nie najmądrzejszy wyraz twarzy. 
Okazało się jednak, że niespodzianki/nie spodzianki niemuszą/nie muszą być miłe. 

Eugeniusz, bo tak miał na imię mój niewysoki/nie wysoki kolega, opamiętał się wkrótce i 
zalał mnie potokiem nieskładnych/nie składnych słów. Miał przy tym niezbyt/nie zbyt 
przyjemny zwyczaj zaglądania mi nietaktownie/nie taktownie w twarz podczas rozmowy. 
Mówił, że niedawniej/nie dawniej niż wczoraj myślał o mnie z nieśmiałą/nie śmiałą 
nadzieją, że się spotkamy. Daleki byłem od podobnej sympatii, więc słuchałem 
z niechęcią/nie chęcią.  

Eugeniusz nieprzyjemnie/nie przyjemnie pociągał nosem i nieomijał/nie omijał żadnej 
kałuży tak, że na moich spodniach niebyło/nie było czystego miejsca. Nieuwaga/Nie uwaga 
kolegi stała się niemożliwa/nie możliwa do zniesienia. Upomniałem go niedwa/nie dwa, ale 
trzy razy. Nienajlepiej/Nie najlepiej mi to wyszło, bo odprowadził mnie pod sam dom i na 
pożegnanie klepnął mnie nielekko/ nie lekko w ramię, aż oparłem się o ścianę. 
Nieprędko/Nie prędko wyjdę znów na spacer. 

Diktát č. 2 

Zachowanie mojego kolegi jest nieładne/nie ładne. Nic do niego niedociera/nie dociera. 
Przez to niejest/nie jest lubiany wśród koleżanek i kolegów. Nigdy niepożyczy/nie pożyczy 
piłki. Nieumie/Nie umie bawić się w grupie. Jest niekoleżeński/nie koleżeński. Chyba ja też 
niebędę/nie będę się z nim więcej bawił. Nielubię/Nie lubię, kiedy się tak zachowuje. 

Dzisiaj jest piękna pogoda, ale dzieci niemają/nie mają pomysłu na zabawę. Niewiedzą/Nie 

wiedzą właściwie, co ze sobą zrobić. Zaczęły robić samolociki z papieru, a potem je 
puszczały. Zabawa nietrwała/nie trwała długo. Dzieci nieposprzątały/nie posprzątały po 
sobie i poszły do domu. Pan dozorca niepochwalił/nie pochwalił takiego zachowania. 
Nieznosi/Nie znosi widoku śmieci. 

Niewiadomo/Nie wiadomo, kiedy przyjedzie autobus. Ludzie na przystanku stoją 
nieruchomo/nie ruchomo. Niewarto/Nie warto się denerwować. Jest niezwykle/nie zwykle 
piękna pogoda, więc nieszkoda/nie szkoda straconego czasu. Rozkład jazdy był 
niedokładny/nie dokładny i stąd te nieporozumienia/nie porozumienia. Gorzej jednak 
mają ci, którzy niezdążą/nie zdążą do pracy. 

Diktát č. 3 

Michał ma zawsze straszny nieporządek/nie porządek w swoim pokoju. Mama ciągle go 
upomina, żeby częściej sprzątał. On jednak jest nieposłusznym/nie posłusznym chłopcem i 
niesłucha/nie słucha mamy. Niewyrzuca/Nie wyrzuca śmieci, niewyciera/nie wyciera 
kurzu, nieodkłada/nie odkłada książek na miejsce. Na jego biurku piętrzą się stosy 

http://chomikuj.pl/slawkos74/Dla+Dzieci/Edukacja/Ortografia/wiersze+o+ort,189042168.DOC
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nieaktualnych/nie aktualnych gazet. Nieporządek/Nie porządek panuje w szafie. Przez ten 
cały bałagan pokój wydaje się nieprzytulny/nie przytulny.  

Niektórzy lubią niebezpieczne/nie bezpieczne zabawy. Niezważając/Nie zważając na 
przestrogi innych, kilku chłopców z mojego osiedla bawiło się w nieodpowiednim/nie 

odpowiednim miejscu. Zjeżdżali na sankach w pobliżu jezdni. Niegrzecznie/Nie grzecznie 
odpowiadali na upomnienia dorosłych. Wystarczyła chwila nieuwagi/nie uwagi i rozpędzone 
sanki niebezpiecznie/nie bezpiecznie zbliżyły się do drogi. Chłopcy nieumieli/nie umieli 

zahamować. Zatrzymali się dopiero na skraju jezdni. W niewielkiej/nie wielkiej odległości 
od nich szybko przejechał samochód. Tak niewiele/nie wiele brakowało do prawdziwego 
nieszczęścia/nie szczęścia.  

Zaplanowaliśmy klasową wycieczkę do lasu. Przedtem jednak pani mówiła nam, czego 
nienależy/nie należy robić w lesie. Ten, kto kocha las niepłoszy/nie płoszy zwierząt, 
nieniszczy/nie niszczy roślin, niehałasuje/nie hałasuje. W lesie nietrudno/nie trudno 
o nieszczęście/nie szczęście, jakim jest pożar. Niemożna/Nie można zatem rozpalać ognia. 
Nienależy/Nie należy wyrzucać żadnych śmieci. Pani ma nadzieję, że niebędzie/nie będzie 
musiała nas upominać. Niektórzy uczniowie niechętnie/nie chętnie słuchali tego, co mówiła 
pani. 

Diktát č. 4 

Magda nieodrobiła/nie odrobiła pracy domowej z matematyki. Niepamiętała/Nie pamiętała 
o klasówce z przyrody. Za nieprzygotowanie/nie przygotowanie do zajęć dostała jedynkę. 
Kasia pocieszała koleżankę, żeby się niemartwiła/nie martwiła. Czasami nieszczęścia/ nie 

szczęścia chodzą parami. Magda zrozumiała, że lepiej być systematycznym i 
nieleniuchować/nie leniuchować. Stare przysłowie mówi: „Czego Jaś się nienauczył/nie 

nauczył, tego Jan niebędzie/nie będzie umiał.” 

Marek otrzymał niedawno/nie dawno karę za nieprzestrzeganie/nie przestrzeganie 
regulaminu klasowego. Nienajlepiej/Nie najlepiej zachowywał się na lekcjach. 
Nieodrabiał/Nie odrabiał prac domowych. Niezbyt/Nie zbyt przejmował się uwagami 
nauczycieli. Przez cały semestr chłopak niewiele/nie wiele czasu poświęcał nauce. 
Niebardzo/Nie bardzo rozumiał, że postępuje niemądrze/nie mądrze. Kiedyś był 
niezłym/nie złym uczniem, ale niedługo/nie długo cieszył się sławą prymusa. Niektórzy 
koledzy niewierzą/nie wierzą, że Marek niezawsze/nie zawsze osiągał takie wyniki. 

Diktát č. 5 

Niedawno/Nie dawno uczniowie szóstych klas pisali próbny sprawdzian kompetencji. 
Zadania okazały się nienajłatwiejsze/nie najłatwiejsze. Niezrozumienie/Nie zrozumienie 
poleceń i nieuważne/nie uważne czytanie to najczęstsze błędy. Ortografia i interpunkcja 
niesą/nie są najmocniejszą stroną szóstoklasistów. Niebardzo/Nie bardzo poradzili oni sobie 
z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Nielepiej/Nie lepiej wypadły zagadnienia z 
przyrody. Uczniowie niezawsze/nie zawsze korzystali z informacji. Z powodu 
nieusprawiedliwionej/nie usprawiedliwionej nieobecności/nie obecności na sprawdzianie 
zewnętrznym grozi powtórzenie klasy. Warto o tym niezapominać/nie zapominać. 

Niedługo/Nie długo rozpoczną się wakacje. Maciek niemoże/nie może doczekać się końca 
roku szkolnego. Niemiłe/Nie miłe chwile nauki odejdą, nadejdzie czas nieróbstwa/nie 

róbstwa i spokoju. Oby tylko niebyło/nie było niespodzianki/nie spodzianki na 
świadectwie! Mama nienajlepiej/nie najlepiej by to zniosła. Maciek niezawsze/nie zawsze 
uczył się pilnie. Czasami niestarannie/nie starannie pisał wypracowania, niebardzo/nie 
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bardzo szło mu z języka angielskiego. Ostatnia klasówka okazała się kompletnym 
niewypałem/nie wypałem. Niełatwo/Nie łatwo jest być pilnym i sumiennym, gdy słońce, a 
świat nieoczekiwanie/nie oczekiwanie budzi się do życia. Tylko nieczuli/nie czuli 
nauczyciele o tym nigdy niepamiętają/nie pamiętają. Uwielbiają patrzeć na niewesołe/nie 

wesołe miny nieszczęśliwych/nie szczęśliwych uczniów. Niechcieliby/Nie chcieliby znaleźć 
się w ich skórze. 

Diktát č. 6 

Nierozważne/Nie rozważne zachowanie Michała stało się powodem niemiłego/nie miłego 
zdarzenia. Chłopiec nieposłuchał/nie posłuchał rady Kasi i ślizgał się po zamarzniętych 
kałużach. Nieuważał/Nie uważał na przechodzących ludzi. W pewnej chwili 
niebezpiecznie/nie bezpiecznie zachwiał się i upadł na chodnik. Teraz leży w łóżku i ma 
nieszczęśliwą/nie szczęśliwą minę. Złamana noga to prawdziwe nieszczęście/nie szczęście 
dla łyżwiarza.  

Chłopcy niezważali/nie zważali na zagrażające im niebezpieczeństwo i bawili się w pobliżu 
jezdni. Niegrzecznie/Nie grzecznie odpowiadali na przestrogi koleżanek. Wystarczyła chwila 
nieuwagi/nie uwagi i rozpędzone sanki niebezpiecznie/nie bezpiecznie zbliżyły się do drogi. 
Chłopcy niemogli/nie mogli w porę zahamować i zatrzymali się dopiero na skraju jezdni. W 
niewielkiej/nie wielkiej odległości od nich przejeżdżała ciężarówka. Już nigdy 
niewybiorą/nie wybiorą niebezpiecznego/nie bezpiecznego miejsca do zabawy. 

Diktát č. 7 

Moja koleżanka jest nieszczera/nie szczera i niesłowna/nie słowna. Nienawidzę/Nie 

nawidzę, gdy ktoś mnie oszukuje i mówi nieprawdę. Niedawno byłam chora i 
niechodziłam/nie chodziłam do szkoły. Wtedy Ala niedała/nie dała mi notatek z lekcji. 
Niepowiedziała/Nie powiedziała, że niedługo/nie długo mamy nauczyć się wiersza  na 
pamięć. Zachowała się bardzo nieładnie/nie ładnie. Jak mogła niepamiętać/nie pamiętać o 
pracy domowej? Między nami zapanowała niezgoda/nie zgoda. Bardzo się niepokoiłam/nie 

pokoiłam, że pani wstawi mi ocenę niedostateczną/nie dostateczną. Jestem  
nienajlepszą/nie najlepszą uczennicą, ale staram się wykonywać swoje obowiązki 
nienagannie/nie nagannie. Dodatkowo  pomagam w domu mojej babci, która 
niedomaga/nie domaga na nogi. Ona tak jak i ja nielubi/nie lubi niesłownych osób. 
 




