
Drogi uczniu, 

masz przed sobą kartę ortograficzną, na jej rozwiązanie masz czas do 

15.10.2019 r.  samo rozwiązanie zadań, nie  gwarantuje dobrego 

przygotowania do dyktanda. Poświęć ten czas na rzetelną naukę zasad. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

Zadania 

1. Uzupełnij wyrazy tak, aby powstały rzeczowniki z Ó 

 …………rka – nie syn 

 k…………. – na tronie 

 g……………. – wysoki szczyt 

 …………….ł – drapieżny ptak 

 ś…………… - centrum miasta 

 w………….. – miejsce gdzie zaczyna się dzień 

 

2. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu 

przeciwstawnym z U. 

pełny …………………… łatwy ………………… 

czysty ………………….. oschły ……………….. 

gruby ……………………delikatny ……………. 

 

3. Podane poniżej wyrazy wpisz do właściwej rubryki, zgodnie z 

zasadą pisowni Ó. 

 

Ó   U 

W innych formach wyrazu lub 

wyrazach pokrewnych wymienia 

się na o; e; a; 

- 

W zakończeniach wyrazów 

–ów, -ówka, -ówna 

 

Wyjątki: zasuwka, wsuwka, 

skuwka 

W zakończeniach: 

 rzeczowników 

-un;-unek;-unia;-us 

 wyrazów zdrobniałych lub 

zgrubiałych 

usia;uszek;-uszka;-uszko;-uś;-utki; 

-uch;-ula 

 czasowników  

-iwać ;-ować;-ywać;-uje;-ujesz;-uj 

W wyrazach nieobjaśnionych 

(do zapamiętania) 

W wyrazach nieobjaśnionych 

(do zapamiętania) 

W wyrazach rodzimych W wyrazach rodzimych i obcych 

Rzadko na początku wyrazu 

Ów,  ówdzie,  ówczesny,  ósemka 

 

Prawie zawsze na początku wyrazu. 

Nigdy na końcu wyrazu. Zawsze na końcu wyrazu. 

równoleżnik, opóźniony, zakłócić, spróbować, wkrótce,  ogólnopolski, krótkometrażowy, 

gotówka,  dachówka, tułów, Augustów, Nowakówna, małomówna, półwysep, dochód, 

powrócić, przeróbka,  szóstka,  wiózł, zamiótł, żałuje, kierujesz, próbuj,  leniuch,  matula                                                                     

opiekun , rachunek , dziadunia,  dzikus, Anusia, staruszek, wolontariuszka, serduszko, 

Jacuś, malutki                                                                                               

                                                                                     



 

Interpunkcja 

 

4. Znajdź w słowniku ortograficznym, przed jakimi spójnikami 

stawiamy przecinek oraz przed którymi tego nie robimy. Wpisz 

podane spójniki w odpowiednie miejsce w tabeli. 

aż, żeby, i, ile, tudzież, aby, albowiem, bądź, innymi słowy, lub, skąd, gdy, oraz, 

dlaczego, zarazem, dlatego że, albo, kiedy, jak, który, na którym, gdyby 

 

Przecinek stawiamy przed:  Nie stawiamy przecinka przed: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne. 

 

Ubrani we właściwe stroje  Jack i Ruthie schodzili z balkonu przy pokoju 

E24 pewni  że nie zostaną zauważeni  U dołu schodów Ruthie odwróciła się i 

spojrzała na pokój  który jak mogła teraz zobaczyć  stanowił część dwupiętrowego 

budynku z wapienia  Był to jedyny budynek w okolicy otoczony przez parkowe  

platany  Starannie obsadzona kwiatami i krzewami ścieżka prowadziła ku laskowi  

a w przeciwnym kierunku wiodła przez niewysokie wzgórze do stawu z fontanną 

po środku Był to przepisowy ogród francuski  nie taki do jakich Ruthie przywykła 

w Chicago  Ogród wydawał się zupełnie pusty- jeśli nie liczyć ptaków  wiewiórek 

i kilku królików- dopóki nie natknęli się na dziewczynkę  siedzącą na trawie za 

wielkim kwitnącym drzewem  Czytała książkę  Dostrzegli ją w chwili  kiedy było 

już za późno  by odejść w innym kierunku 

 

 

 

Dziękujemy za rozwiązanie testu. 
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