
 

Ćwiczenia ortograficzne dla klasy 4 
marzec 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Na początku  wypowiedzenia.  

Ze względów uczuciowych i grzecznościowych, 
np. zwroty grzecznościowe w listach prywatnych 
i urzędowych. (Pan, Pani, Tobie, Ciebie, Cię) 

 

Imiona, nazwiska i przezwiska własne ludzi, 
zwierząt i roślin, np. Apollo, słoń King, pies 
Karusek, dąb Bartek, Jan Kowalski, Masa, 
Baranina. 

Nazwy pospolite zwierząt, roślin, osób, np. 
ryś, kania, buk, chryzantema, babcia, 
astronom, sprzedawca. 

 Przymiotniki  (jaki?) utworzone od nazw 
własnych : 
polski, rosyjski, angielski, czekoladowy,  

Nazwy  mieszkańców: 
-planet i kontynentów, np. Marsjanin, Azjata 
-krajów i regionów, np. Niemiec, Ślązak.  
 

Nazwy mieszkańców: 
miast i wsi, np. lewinianin, brzeżanin, 
opolanin 
 

Nazwy własne: 
-astronomiczne, np. Mars, Gwiazda Polarna 
-geograficzne, np. Morze Bałtyckie, góra Śnieżka 
-administracyjne, np. Lubuskie (w Lubuskiem) 
-instytucji i przedsiębiorstw, np. Rada Ministrów 
-organizacji, np. Towarzystwo Kultury Języka, 
Rada Języka Polskiego  

Nazwy pospolite: 
-astronomiczne, np. słońce, gwiazdy 
-administracyjne, np. województwo opolskie, 
-powiat brzeski, prezydent, dyrektor 
-w nazwach urbanistycznych i ulic, np. ulica 
Wiosenna, plac Konstytucji , pomnik 
Bohaterów Warszawy, kościół Na Skałce, 
kościół Wszystkich Świętych, pałac 
Potockich, ale ! Pałac Kultury i Nauki! 

W tytułach: 
- książek -wielką literą- pierwszy wyraz, np. 
„Tajemniczy ogród”, „Panna z mokrą głową ” 

 

Nazwy: 
-świąt i dni uroczystych, np. Dzień Dziecka, Dzień 
Kobiet,  Wielkanoc 
-imprez, np. Festiwal Piosenki Polskiej 
- skrótowce, np. PKP( Polskie Koleje Państwowe), 
GOPR( Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe), WSiP( Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne). 

Nazwy: 
-obrzędów i zwyczajów, np. andrzejki, 
mikołajki, śmigus dyngus, droga krzyżowa 
 
-artykułów spożywczych, np. mleko, miód. 

WIELKA        MAŁA 



1. Do podanych nazw geograficznych dopisz utworzone od nich rzeczowniki i przymiotniki. 

 
 

2. Uzupełnij wielkie lub małe litery w tytułach książek 
 

1) „...anna z mokrą ...łową” 
2) „...ajemniczy ...ogród” 
3) „...kademia ...ana ...leksa” 
 

3. Uzasadnij pisownię wielkiej lub małej litery w następujących wyrazach i wyrażeniach.  
a) Dzień Kobiet - …………………………………………………………………………………………..  
b) Krym - ……………………………………………………………………………………………………..  
c) Morze Bałtyckie – ……………………………………………………………………………………... 
d)Gwiazda Polarna - ……………………………………………………………………………………...  
e)warszawianka- ……………………………………………………………………………………....... 
g)„Opium w rosole”………………………………………………………………………………..........  
h) Kaszubi - ………………………………………………………………………………………………….. 
i)mleko -…………………………………………………………………………………………. ............. 
k) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim 

.…………………………………………………………………………………………………… 
5. Uzupełnij tekst wielkimi lub małymi z literami. Pamiętaj o korzystaniu z zasad, które są na pierwszej 
stronie.  
 

Tegoroczne wakacje miałam spędzić podróżując po (E,e) __uropie. Już dawno rodzice wykupili wycieczkę 

wiodącą przez wspaniałe (E,e) __uropejskie kraje: (C,c) __zechy, (N,n) __iemcy, (F,f) __rancję i (W,w) 

__łochy. Miałam pływać w (M,m) __orzu (A,a) __driatyckim i zwiedzać (F,f) __lorencję. Tymczasem tata 

nie mógł wziąć urlopu i razem z mamą pojechałam do cioci (A,a) __ni  mieszkającej w (W,w) __arszawie. 

Zwiedziłam tam (P,p) __ałac (K,k) __ultury  

i (N,n) __auki, (S,s) __tadion (N,n) __arodowy oraz (Ł,ł) __azienki. Miałam okazję zobaczyć także (P, p) 

__lac (T,t) __rzech (K,k) __rzyży, z którym wiąże się ciekawa legenda. 

      W sierpniu pojechałam w (P,p) __olskie góry. Często jeżdżę w (T,t) __atry, ale dopiero  

w tym roku weszłam na (R, r) __ysy, najwyższy szczyt w (P,p) __olsce. Moim przewodnikiem po 

najpiękniejszych zakątkach (T,t) __atrzańskich był wujek Marek - rodowity (Z,z) __akopianin. 

     To były naprawdę udane wakacje! W przyszłym roku zamierzam pojechać nad (M,m) __orze (B,b) 

__ałtyckie oraz zwiedzić (P,p) __aryż, stolicę (F,r) __rancji. Spacer po (P,p) __aryskich uliczkach na pewno 

dostarczy wszystkim wielu wrażeń. Przy okazji będę mogła nauczyć się języka (F,f) __rancuskiego 

Nazwa geograficzna Nazwa 
mieszkańca/mieszkanki 

Przymiotnik 

Mars Marsjanin/ Marsjanka marsjański 
Europa   

Afryka   

Norwegia   

Mazowsze   

Praga   

Opole    

Śląsk   

Francja   


