


ĆWICZENIE CZYNI MSTRZA 

 

Język polski ma ortografię o jakieś sto razy łatwiejszą niż inne języki świata! Nawet 

gramatyka nie jest tak trudna. Tym się jednak różnimy od innych narodów, że przykładamy 

szczególną uwagę do poprawności językowej. 
Jan Miodek: – Polski nie jest trudny!,  

http://www.gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/art/7808317,jan-miodek-polski-nie-jest-trudny,id,t.html  

[dostęp: 20 VI 2017] 

 

Zadanie 1. (1 p.)  

Uzasadnij pisownię podkreślonych wyrazów i wyrażeń, odwołując się do zasad 

ortograficznych. 

 

polski …………………………………………………………………………………...………. 

nie jest ………………………………………………………………………………………….. 

narodów ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 2. (2 p.)  
Do rzeczownika twórca dopisz po sześć określeń w postaci przymiotników, w których 

wystąpi „h” lub „ch”. 

 

Przymiotniki z „h” Przymiotniki z „ch” 

  

  

  

  

  

  
 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

a) Zapisz w porządku alfabetycznym po sześć rzeczowników rozpoczynających się literą „ż” 

i „rz”. 

 

Rzeczowniki rozpoczynające się literą „ż” Rzeczowniki rozpoczynające się literą „rz” 

  

  

  

  

  

  
 

 

http://www.gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/art/7808317,jan-miodek-polski-nie-jest-trudny,id,t.html


b) Zapisz w porządku alfabetycznym po sześć rzeczowników kończących się literą „rz” i „ż”. 

 

Rzeczowniki kończące się literą „ż” Rzeczowniki kończące się literą „rz” 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

Zadanie 4. (2 p.) 

Od podanych nazw własnych utwórz pochodne przymiotniki w rodzaju żeńskim liczby 

pojedynczej lub rzeczowniki będące nazwą mieszkańca kraju, miasta. 

 

Nazwa własna Przymiotnik Nazwa własna Rzeczownik będący 

nazwą mieszkańca 

kraju, miasta 

Żmudź  Indie  

Suez  Indonezja  

Kłodzko  Dania  

Dolny Śląsk  Lublin  

 

 

 

Zadanie 5. (1 p.)  

Utwórz formy dopełniacza liczby  pojedynczej podanych  w tabeli rzeczowników. 

 

Rzeczowniki Formy dopełniacza liczby pojedynczej 

orchidea  

Persja  

unia  

daktyloskopia  

żmija  

ziemia  

 

 

Zadanie 6. (1 p.)  

Do podanych czasowników dopisz przedrostki: z-, s- , ś-.  

 

.......parafrazować   .........heblować  .........siekać  

.......charakteryzować   .........cisnąć   .........cierpieć 

 



Zadanie 7. (4 p.) 

Zredaguj historyjkę o przygodach chrząszcza w Szczebrzeszynie. W treści zastosuj pięć 

wyjątków w pisowni „rz” i  cztery różne partykuły. Każdą z partykuł zastosuj tylko jeden raz. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

    

 

Zadanie 8. (1 p.)  

Do podanych wyrazów  dopisz ich antonimy zawierające „ż” lub „rz”.  

 

niejadek  ............................................ często  ................................................................... 

radośnie - ............................................. prośba  .................................................................. 

każdy  .................................................. żartobliwy ………………………………………. 

 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Do podanych czasowników dopisz synonimy zawierające „ż”. 

 

egzystować  ........................................... wyodrębniać  ....................................................... 

pragnąć  ................................................. wstydzić się .......................................................... 

 

Zadanie 10. (1 p.) 
Podaj trzy przykłady rzeczowników, w których  piszemy „ż” po spółgłosce. 

 

................................................................................................................................................. 

 

 



Zadanie 11. (4 p.)  

Wyobraź sobie, ze spotkałeś znanego miłośnika ptaków, który jest jednocześnie znawcą 

polskiej ortografii. Opisz przebieg spotkania, stosując w zredagowanym tekście dziesięć nazw 

ptaków. W nazwach zastosuj „u”, „ó”, „rz”, „ż”. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

   

Zadanie 12. (1 p.)  

Do podanych przysłówków dopisz ich synonimy zawierające „ch”. 

 

lekkomyślnie-.............................................. zaszczytnie-......................................................... 

nieporządnie-................................................ szybko-................................................................ 

 

 

Zadanie 13. (1 p.)  

Zapisz formy wołacza podanych rzeczowników. 

 

Rzeczowniki Formy wołacza 

prokurator  

ksiądz  

drużba  

 

 



Zadanie 14. (1 p.)  

Od podanych wyrazów  utwórz rzeczowniki pochodne za pomocą podanych przyrostków:  

-dztwo, -ctwo, -stwo. 

 

śledzić-............................................................. kłamać ....................................................... 

zwyciężyć-......................................................... świadczyć .................................................. 

 

Zadanie 15. (1 p.) 
Z podanych w ramce siedmiu przyimków prostych utwórz i poprawnie zapisz siedem 

przyimków złożonych. 

 

za, nad, między, z, przed, po, przez 

 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 16. (1 p.) 
Utwórz formy 1 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasowników podanych 

w tabeli. 

 

Czasowniki Formy 1 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego 

móc  

piec  

rozumieć  

kłaść  

 

 

Zadanie 17. (2 p.) 

Ułóż po jednym zdaniu pojedynczym rozwiniętym z rzeczownikami: podróż, źródło. 

W każdym ze zdań zastosuj po trzy wyrazy pisane wielką literą. 

 

1) .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

  



Zadanie 18. (4 p.) 

Ułóż komunikat meteorologiczny zawierający sześć wyrazów zawierających co najmniej 

dwie trudności ortograficzne. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej całego 

zapisu komunikatu.  

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

   

Zadanie 19. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę, dopisując do podanych wyrazów ich synonimy, a następnie antonimy. 

W każdym z dopisanych wyrazów powinna wystąpić trudność ortograficzna. 

 

wyrazy synonim antonim 

skąpstwo   

odwaga   

egoizm   

pokora   

 

 

Zadanie 20. (2 p.) 

Zapisz poprawnie liczebniki.  

 

200  

8657  

661  

20537  

1000020  

1596  

 

 

 



Zadanie 21. (5 p.)  

Poniższy tekst został zapisany wyłącznie małymi literami. Brakuje w nim znaków 

interpunkcyjnych. Przepisz tekst, uzupełniając wszystkie wskazane braki. 

 

kiedy władca zasiadł na tebańskim tronie w okolicznych górach pojawił się dziwny stwór 

który porywał ludzi i rzucał ich w przepaść miał twarz kobiety a  z lwiego tułowia wyrastały 

mu skrzydła ogłosił że nie opuści miasta dopóki nie otrzyma odpowiedzi na swoją zagadkę co 

to za istota obdarzona głosem która z rana chodzi na czterech nogach w południe biega na 

dwóch a kiedy nadchodzi wieczór idzie na trzech nogach odbywały się długie narady ale nikt 

nie mógł znaleźć rozwiązania na miasto padł wielki strach bowiem stwór każdego dnia 

porywał i zabijał ludzi wówczas władca ogłosił że ten kto rozwiąże zagadkę zostanie królem 

nazajutrz do miasta przybył młodzieniec który oświadczył że zna rozwiązanie tajemniczej 

zagadki rankiem udał się do potwora i oświadczył  istotą tą jest człowiek który w dzieciństwie 

porusza się na czworakach gdy urośnie chodzi na dwóch nogach a na starość która jest życia 

wieczorem podpiera się laską usłyszawszy rozwiązanie zagadki potwór rzucił się w przepaść 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

   

 


