
Pisownia wyrazów wielką i małą literą
Marzec 2020

Drogi uczniu!
Oto nowa karta ortograficzna, na jej wypełnienie masz czas do 31 marca.
Samo rozwiązanie zadań nie gwarantuje dobrego przygotowania do dyktanda.
Poświęć ten czas na rzetelną naukę zasad.
Powodzenia!

Wielką literą piszemy: Małą literą piszemy:

• Imiona, nazwiska, pseudonimy, 
przezwiska, przdydomki

np. Bolsław Chrobry, Maria Kowalska,
Sabała

• Nazwy pospolite
np. policjant, tulipan, szafa

• Nazwy własne bogów, postaci 
mitologicznych i literackich

np. Afrodyta, Czerwony Kapturek, 
Bilbo Baggins

• Nazwy mieszkańców miast, wsi, 
osiedli 
np. krakowianie, białostoczanin,

łodzianka

• Nazwy mieszkańców planet, 
kontynentów, krajów, regionów, 
narodów, ras i plemion 

np. Afrykańczyk, Pomorzanin,
Latynos, Marsjanin

• Przymiotniki utworzone od nazw 
narodów, plemion, regionów
np. afrykański, łowicki, lapoński

• Nazwy geograficzne 
np. Australia, Nowy Targ, Wigierski

Park Narodowy, Zatoka Pucka, Iwonicz-
Zdrój

• Przymiotniki utworzone od nazw 
geograficznych
np. polski, amerykański, 
tatrzański

• Nazwy astronomiczne
np. Księżyc, Słońce, Mars,

Gwiazda Polarna

• Nazwy członków bractw i 
zgromadzeń
np. franciszkanin

WYJĄTEK: Krzyżak

• Nazwy ulic, placów,dzielnic, 
zabytków

np. Złota Brama, ul. Bohaterów
Warszawskiej Starówki, Bielany

• Nazwy obrzędów i zwyczajów, 
zabaw, nabożeństw

np. roraty, śmigus-dyngus, walentynki

• Nazwy urzędów, instytucji, banków,
szkół, uczelni

np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Bank Millenium, 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Prusa

• Nazwy dni tygodnia

WYJĄTEK: Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek, Wielka Sobota



• Nazwy świąt i imprez
np. Nowy Rok, Wielkanoc,

 Dzień Babci

• Tytuły dzieł malarskich, 
muzycznych, rzeźbiarskich

np. Dla Elizy, Kobieta z parasolką



1. W twojej okolicy otwarto nową restaurację. Uzupełnij nazwy potraw wielką i małą 
literą.

2. W marcu obchodzimy wiele świąt nietypowych. Podaj przykłady aktywności, które
możemy wykonywać w tym dniu. Pamiętaj o poprawnym zapisie nazw wielką i małą 
literą.

3 III
Międzynarodowy Dzień Pisarzy – czytanie serii książek J. K. Rowling

o ….arrym …..otterze

…………………………………………………………………………….

20 III
Międzynarodowy Dzień Szczęścia- jedznie ….ieszanki 

…..rakowskiej z ….awelu

………………………………………………………………………………….

Menu
 
…..luski ….ląskie                         12 zł
…...arszcz ….kraiński        10 zł
….ledź po ….apońsku          8 zł
….omowy ...ost ze ….wajcarskim
...serem       6.50 zł
….elgijskie ...rytki                        4 zł

Napoje:

…..erbata ….ngielska 5 zł

Pyszny sok ….omarańczowy z .....iszpanii
     3.70 zł



21 III
Międzynarodowy Dzień Poezji- czytanie wierszy ..isławy ….ymborskiej

……………………………………………………………………………………

25 III
Światowy Dzień Czytania Tolkiena – czytanie literatury tolkienowskiej,

oglądanie filmów ….etera ….acksona

……………………………………………………………………………………

3. Do podanych nazw dopisz nazwę województwa lub regionu, w którym znajduje się
podany obiekt.

• Giewont - ……………………………………………………
• Odwrócony dom w Szymbarku (Dom do góry nogami)-……………………….
• Rynek Wielki w Zamościu- ……………………………………………………..
• Kanał Elbląski- ………………………………………………………………….
• Kościół Pokoju w Świdnicy-…………………………………………………….
• Dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli- …………………………………..

4. Uzupełnij adresy wielkimi i małymi literami.

a) ….ubliczna …..zkoła ….odstawowa im. ….ikołaja ….opernika 
w ….ewinie ….rzeskim
ul. .... …..ościuszki 61

49-340 …..ewin …..rzeski 

b) ….ałac …..ultury i ….auki
…..lac ….efilad 1

00-901 ….arszawa

c) ….towarzyszenie ….abryka …..nicjatyw ….oklanych
….lac ….yzwolenia 21,

40-423 ….atowice ….ikiszowiec 

d) Ryszard Malinowski
….matorski ….eatr ….liczny

...e ….ronkach
…..leja ...asztanowa 8 

….ronki ….okło ...rasnego ….tawu



5. Uzupełnij schemat.

✔ ………………………………….
✔ ………………………………….
✔ ………………………………….
✔ ………………………………….
✔ ………………………………….

✗ ………………………………….
✗ …………………………………..
✗ …………………………………..
✗ …………………………………..
✗ …………………………………..

6. Rozwiąż krzyżówkę. Uzupełnij hasła wielką i małą literą.

Poziomo

Pionowo

Przecinki stawiamy 

Przecinków  nie 
stawiamy 



7. Uzupełnij tekst brakującymi przecinkami.

Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca) obchodzimy w 
tym roku po raz 59. Święto ustanowiono by upamiętnić 
inaugurację Teatru Narodów w Paryżu - festiwalu na którym 
spotkały się teatry z obu stron "żelaznej kurtyny". 
Międzynarodowemu Dniu Teatru zawsze towarzyszy orędzie 
przygotowywane przez wybitnego człowieka teatru adresowane 
do całego teatralnego świata.

„[..] Dla młodych ludzi przychodzących po raz pierwszy do
teatru  efekt  jest  elektryzujący   wręcz  zniewalający.  Wszystko
rozgrywa się na ich oczach – opowieść  spektakl muzyka światło
ruch dźwięk aktorzy. Takie doświadczenie może zmienić nie tylko
życie  młodego człowieka.  To uczy i  wzbogaca nas wszystkich.
[...]”.


