
ZASADY ORTOGRAFICZNE DLA KLASY 5 
Czas realizacji: 8 – 29 marca 

Kiedy wielka a kiedy mała litera? 

Wielka litera Mała litera 

Na początku wypowiedzenia, 
np. Anna zasnęła. Ucieczka Idy. 

  
 

W zwrotach grzecznościowych,  
w listach, zaproszeniach,  
np. Zapraszam Cię. 
 W nazwach świąt, np. Wielkanoc, 
Nowy Rok. 
 

W nazwach obrzędów i obyczajów, np. 
andrzejki, mikołajki. 
W przymiotnikach pochodzących od 
nazw świąt, np. bożonarodzeniowy, 
wielkanocne. 
Nazwy wydarzeń historycznych, np. bitwa 
pod Grunwaldem, powstanie listopadowe. 

Nazwy kontynentów, państw, 
regionów i miejscowości, np. 
Europa, Śląsk, Lewin Brzeski. 
Nazwy mieszkańców 
kontynentów, państw, 
regionów, np. Europejczyk, 
Amerykanin, Polak, Słowak, 
Niemka, Ślązaczka, Pomorzanin 
Nazwy ulic, placów, rynków, 
budowli,  
np. Mały Rynek, Krzywa Wieża 
Nazwy własne instytucji, lokali, 
np. Muzeum Narodowe w 
Warszawie, restauracja Kot 
Pierwszy wyraz tytułu oraz 
nazwy własne w tytułach 
utworów literackich, np.                   
„W pustyni i w puszczy”, „Ania z 
Zielonego Wzgórza”.  

Nazwy mieszkańców 
miejscowości, np. lewinianin, 
opolanka, brzeżanie. 
 
Nazwy województw,  
np. opolskie, dolnośląskie. 
 
Przymiotniki utworzone od nazw 
kontynentów, państw, 
miejscowości, 
np. afrykańskie plemiona, francuska 
moda, lewiński ryneczek. 
 
Na początku nazwy 
wielowyrazowej słowa ulica, plac, 
kościół, pomnik, katedra, np. ulica 
Piłsudskiego, plac Trzech Krzyży, 
kościół Na Skałce, katedra Notre 
Dame 
 

Imiona, nazwiska, przezwiska, 
pseudonimy, np. 
Alicja Kowalska, Rudy. 

Nazwy pospolite, np. szkoła, pogoda, 
chleb 

 
Zadanie nr 1.    Uzupełnij tabelkę, wpisując brakujące nazwy geograficzne i 
nazwy mieszkańców. 
 



Nazwy 
kontynentów, 
regionów i państw 

Nazwy 
mieszkańców 
regionów 

Nazwy 
miejscowości 

Nazwy 
mieszkańców 
miejscowości 

Azja   wrocławianka 
 

 Pomorzanin Łosiów   
 

Polska   opolanie 
 

 Amerykanin  Namysłów  
 

Prowansja   kantorowiczanka 
 

 Afrykanka Poznań  
 

Irlandia  Paryż  
 

 Szwed  londyńczyk  
 

Norwegia   Praga  
 

 Czeszka  kielczanin 
 

 
 
Zadanie 2.   
 Uzupełnij wymyślonymi danymi druk karty uczestnika wycieczki szkolnej: 
 

• Imię ……………………………………. 
• Nazwisko……………………………….. 
• Pseudonim……………………………… 
• Kraj…………………………………….. 
• Imię matki……………………………… 
• Imię ojca………………………………... 
• Miejscowość……………………………. 
• Ulica……………………………………. 
• Miejscowość……………………………. 
• Gmina…………………………………… 
• Powiat…………………………………… 
• Województwo…………………………… 

 
 
Zadanie 3.     
Odgadnij hasła dotyczące Krakowa, tworząc wyrazy z rozsypanek podanych w 
nawiasach. Zapisz je pod tekstem zadania. 



 
• Legendarny potwór, postrach mieszkańców dawnego Krakowa. (OSKM). 
• Wzgórze w Krakowie, na którym wybudowano zamek królewski. 

(ELWAW). 
• Kraj, z którego pochodziła Bona Sforza, królowa Polski koronowana    

w Krakowie. (OCHWŁY). 
• Imię królowej, która swój majątek zapisała Akademii Krakowskiej 

(GDAJAWI). 
• Malarz związany z Krakowem, autor m.in. obrazu „Hołd pruski”. 

(OMEJATK). 
• Nazwisko poety, którego pomnik stoi naprzeciwko kościoła Mariackiego 

w Krakowie (WICICZKIEM). 
 
 
Hasła:  
 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

Zadanie 4.  

 Dopisz brakujące informacje (imiona, nazwiska, tytuły): 

 

• J. i W. Grimmowie -  „…………………………………………………” 

• Jan …………………… – „Akademia ………………………………….” 

• F. Burnett – „Tajemniczy …………………………….” 

• Kornel ………………………………. – „Panna                                                       

z ……………………...........................................................” 

• Aleksander Puszkin – „Bajka o rybaku i …………………………..” 

• H.Ch………………………………….. – „Ołowiany żołnierzyk” 

Zadanie 5.   
Uzupełnij tekst prawidłowymi formami wyrazów: 
 



Jestem …olką i mieszkam w …olsce od urodzenia. Uczę się dobrze, a 

najbardziej lubię …atematykę i …ęzyk …olski. Z …ngielskiego też nie jest źle. 

Od siódmej klasy będę się uczyć też języka …iemieckiego. Ciekawe, jak sobie 

poradzę z drugim językiem …bcym? Na wakacje chętnie wyjeżdżamy całą 

…odziną w …olskie góry, np. w …atry lub w …eskidy. Dziadkowie uwielbiają 

nasze …olskie morze - …ałtyk,       a szczególnie piękne portowe …iasto 

…stkę.  Mój starszy brat …rtur od kilku lat odwiedza słoneczną …orwację, 

gdzie z zachwytem uprawia …porty wodne, jest surferem. Na wakacje zawsze 

zabieramy kilka książek, ja - wszystkie części „…arrego …ottera”. A wy? 

 

Zadanie 6.* Dla odważnych  . Wyobraź sobie, że grasz w grę o nazwie 

„Państwa – miasta” i wpisz do tabelki odpowiednie wyrazy; 

 

państwa miasta rzeki rośliny zwierzęta książki filmy/piosenki 

Anglia 

 

      

 

 

Brzeg      

 

 

 San     

 

 

  rzodkiewka    

 

 

   lew   

 

 

    „Harry 

Potter” 

 

                                                                                  

                                                                                 Brawo! To już koniec ćwiczeń! 

 

 
 



 
 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 


