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ZASADY ORTOGRAFICZNE DO ĆWICZENIA w styczniu 2020, dla klas 7 i 8 

H czy Ch 

 

H Ch 

Wymienia się na:g,z,ż,np. 
hańba –(staropolska)gańba, 
błahy – błazen, 
druh – drużyna. 

Wymienia się na sz w 
wyrazach pokrewnych 
lub innych ich formach 
gramatycznych, np.: 
mucha – muszka,  
cicho – cisza, 
słuchać – słyszę, itd. 

Występuje w rozpoczynającej 
wyraz cząstce: hekto-, higro-, 
hiper-, hipo-, homo-, hetero-, 
homeo-, helio-, hydro-, np. 
hektolitr, hektopaskal,  
higrometr, higroskop,  
hiperinflacja, hiperpoprawność; 
hipoalergiczny, hipodrom; 
homofonia, homologacja,  
heteroatom, heteroseksualny,  
homeopatia, homeostaza,  
heliocentryzm,helioenergetyczny 
hydrobus,hydroelektrownia, 
hydrologia. 

 

Występuje zawsze na 
końcu wyrazu, np.: 
mech, 
rolnikach, 
puszystych, 
polach, 
pisklętach, 
czerstwych, 
miłych, 
wysokich, itd. 
 
Wyjątki: druh, Boh(rzeka) 

W „hałaśliwych słowach”, np.: 
huk, harmider, hałas, hej, hop, 
hola, hasać, wataha, hejnał, 
hulać... 

Piszemy po spółgłosce 
„s” w wyrazach 
pochodzenia obcego, 
np.: 
schemat, 
pascha, 
schizma, itd. 

W wyrazach nieobjaśnionych (do 
zapamiętania), hotel, huśtawka, 
itd. 

W wyrazach 
nieobjaśnionych (do 
zapamiętania), np. 
chichotać, chochlik, itd. 
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1. Uzupełnij tekst brakującymi literami „ch” i „h”, a następnie wyjaśnij pisownię 

poszczególnych wyrazów. Pisz w słupku. 
 

„Szkolna …arówka” 
 

Za nami najgorętszy okres w szkole, koniec semestru. Mamy już dość 
ciągłego wkuwania, nocy nieprzespany… z powodu lęku o oceny. Przecież 

każdy …ce osiągnąć jak najlepsze wyniki, dlatego nawet bła…ostki 
przyprawiają nas o drżenie rąk i …ybotanie serca. Dziewczyny nawet 

trochę …isteryzują. W naszej klasie konkurencja jest duża. Nikt nie może 
równać się z …anką, gdy trzeba napisać niesły..anie długie opowiadanie. 

Natomiast …eniek ma olbrzymią wiedzę …istoryczną, bez wa…ania 
wymienia ważne wydarzenia ze starożytności. Równania, procenty, kąty i 
pole trójkąta, to specjalność ..uberta. Dla Jurka zaś, nie wiedzieć co jest 

stolicą …iszpanii, lub, jakim językiem mówią …olendrzy, byłoby …ańbą. Ale 
teraz możemy porzucić szkolne rozterki i …uśtawkę nastrojów, 

uporządkować wzburzone myśli i zaopatrzyć się w dobry …umor. Nareszcie 
ferie! 
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2. Dopisz po jednym wyrazie bliskoznacznym zawierającym „ch” lub „h” do podanych 
słów. Wybierz je spośród wyrazów z ramki, w razie potrzeby skorzystaj ze słownika 
wyrazów bliskoznacznych. 

humanitarny, hołubić, chuchrowaty, hojny, anarchiczny, chluba, 
heroiczny, honor, chmara, cecha, chochlik, chóralnie, niepohamowany, 
chciwie, hardo, chwalić się, harmonizować, chwilowo 
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ludzki - ................................................................ 
ozdoba - .............................................................. 
mnogość - ........................................................... 
szczodry - ............................... ……………………………… 
pożądliwie - ......................................................... 
zbiorowo - ........................................................... 
cześć - ................................................................ 
wyniośle - ............................................................ 
wątły - ................................................................ 
bezrządny - .......................................................... 
bohaterski - ......................................................... 
właściwość  - ........................................................ 
skrzat - ................................................................ 
pieścić - ............................................................... 
szczycić się -.......................................................... 
pasować - ............................................................ 
nieopanowany - .................................................... 
czasowo -.............................................................. 
 
3.Do podanych wyrazów dopisz takie, w których ch wymienia się na sz. 
 
grzech - ................................................................. 
strzecha - ............................................................... 
wytrych - ............................................................... 
suchy - .................................................................. 
plucha - ................................................................. 
blacha - ................................................................. 
groch - .................................................................. 
starucha - .............................................................. 
grucha - …………………………………………………………………………. 
 
4. Podane niżej wyrazy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli. 
 
Chiny, archipelag, hufiec, Henryków, Bochnia, szlachta, herbarz, 
monarcha, husaria, Himalaje, Chartum, chorągiew, historyk, Chełm, hełm, 
Podhale, Hel, hrabia, Chęciny, Hrubieszów, chochlik 
 

Rzeczowniki pospolite Rzeczowniki własne 
z h z ch z h z ch 
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5. Podane wyrazy podziel na dwie grupy (ch i h), a następnie każdą z 
grup ułóż według alfabetu i zapisz w dwóch słupkach. 
 
 Choroba, huragan, hełm, choreografia, brzuch, hak, duchy, huśtać, 

chorągiew, Himalaje, słuchać, hektolitr, kichać, architektura, humor, 
choinka, harmonogram, hipopotam, chaos, higiena. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wstaw brakujące litery ch i h, a później uzupełnij wszystkie znaki 

interpunkcyjne. 
Tytuł  ….rabia i …ińska  …erbata 

 
Na Dalekim Ws…odzie  …yba gdzieś w ….ina…. mieszkał pewien …rabia 
…ieronim  Regularnie wzmacniał swoje …ude i ra…tyczne ciało zieloną 
…erbatą 
Dzięki jej mocy za….artował swego du…a stał się też uosobieniem spokoju 
i dobrego …umoru 
Pewnego dnia  gdy słońce już za….odziło  przez rosnące przy murze 
…aszcze próbował się przedrzeć jakiś …ultaj  Za…aczł przy tym o krzew 
różany  a z powodu kolców narobił tyle …ałasu  że z domu …rabiego 
wybiegli wszyscy goście   ….cieli zobaczyć jaki …uligan niszczy 
wy…odowane piękne rośliny  Nieszczęśnik …wiał się  jakby niedawno 
przeszedł jakąś ciężką …orobę 
Wówczas …rabia powiedział 
Nie… wszyscy po…amują gniew i nie wa…ają się pomóc potrzebującemu 
Sam opatrzył przybysza i podał mu filiżankę wybornej …erbaty 
Zaskoczony jej …armonijnym smakiem przybysz wyjął …ustkę i otarł łzy a 
potem uśmie…nął się od u…a do u…a 
Dogadali się  ponieważ włamywacz wyraził ci…o skru…ę i przeprosił  Od 
tego dnia został ogrodnikiem u …rabiego w zamian za s…ronienie i 
codzienny łyk wyśmienitej    erbaty Cudowny napój odmienił …arakter 
młodego ogrodnika 
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