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Kiedy wielka a kiedy mała litera? Zestaw dla klasy siódmej i 
ósmej 

(2020 ) 

  

Na początku wypowiedzenia.    

Ze względów uczuciowych i 
grzecznościowych, np. zwroty 

grzecznościowe w listach prywatnych i 
urzędowych. 

   

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 dzierżawcze 
(czyj?)utworzone od imion własnych, np. 
bajki Sabałowe, poemat Mickiewiczowski, 
komedie Fredrowskie. 

Przymiotniki pospolite (jaki?) utworzone 
od nazw własnych : 

- imion, np czasy zygmuntowskie,  
- nazw własnych (m. in. geogr.), rosyjski, 
język włoski 

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

Nazwy członków: 
- ludów i ras, np. Arab, Murzyn, Indianin 
- narodów i plemion, np. Francuz, Polanie  
- dynastii i rodów, np. Jagiellonowie, 
Potoccy. 

Nazwy mieszkańców: 
- miast i wsi, np. lewinianin, poznaniak, 
opolanin 
- dzielnic i osiedli, np. zatorzanin, 
prażanin 

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

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! 
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- organizacji, np. Towarzystwo Kultury 
Języka 

W tytułach: 
- książek  -wielką literą- pierwszy 
wyraz,np. „Dobra pani”, „Żyjmy dłużej” 
-  czasopism – wszystkie wyrazy wielką 
literą z wyjątkiem spójników i przyimków, 
np. „Gazeta Wyborcza”, „Świat Młodych”  
- serii wydawniczych, np. Arkady, 
- artykułów i utworów, np. „ Bogurodzica” 
- programów RTV, np. „ Boso przez świat” 
- oprogramowania komputerowego np, 
Windows. 

Nazwy:  
- wyznawców religii, np. żyd, ewangelik, , 
muzułmanin 
- członków zrzeszeń, zakonów, np. skaut. 
harcerz, franciszkanin, dominikanin 
- tańców, np. kujawiak, polka 
- wszelkich miar czasu, np. wtorek, luty, 
średniowiecze, jesień 
- wydarzeń dziejowych( historycznych), 
np. bitwa pod Grunwaldem, powstanie 
kościuszkowskie, pokój toruński. 

Nazwy: 
- świąt i dni uroczystych, np. Dzień 
Górnika, Wielkanoc 
- imprez, np. Festiwal Piosenki Polskiej 
- firm i marek, np. samochód „Honda” 
- ugrupowań, np. Stronnictwo 
Demokratyczne 
- orderów i odznaczeń, np. Krzyż 
Walecznych, Order Uśmiechu 
- 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 
- er, epok, okresów i prądów, np. 
romantyzm, odrodzenie, impresjonizm 
- artykułów przemysłowych- pojedynczych 
egzemplarzy wyrobów firmowych, np. 
przejechała honda, skoda; fotografuję 
kodakiem, zorką 
- artykułów spożywczych, np. mleko, 
miód. 

 

Zadanie 1.Na kartce na brudno zagraj z domownikami w  „Państwa – miasta”. 

Następnie sprawdź wszystkie kartki i  wpisz do tabelki odpowiednie wyrazy. 

Uważaj, żeby nie popełnić błędów. 

 

państwa miasta rzeki rośliny zwierzęta książki filmy/piosenki 

Niderlandy 

 

      

 

 

Rzym      

  Odra     
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  jabłoń    

 

 

   pies   

 

 

    „Latarnik”  

 
 
 
Zadanie 2. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w konkursie geograficznym. 
Sprawdź w dostępnych źródłach, wybierz nazwy z ramki i uzupełnij zadania 
konkursowe. 
 
Amazonka / Australia / Hańcza / Ochotnica / Pacyfik / Rysy/ Suwalszczyzna 
/Watykan 
 

Świat 
 największy ocean - ……………………………………………. 

 najdłuższa rzeka - …………………………………………….. 

 najmniejsze państwo - ………………………………………... 

 najmniejszy kontynent - ……………………………………… 

Polska 

 najgłębsze jezioro - …………………………………………... 

 najzimniejszy region - ……………………………………….. 

 najwyższy szczyt górski - ……………………………………. 

najdłuższa wieś - …………………………………………….. 

  

Zadanie 3.   Do podanych nazw kontynentów, państw i miejscowości dopisz                
wg wzoru nazwy ich mieszkańców. 
 
Azja – Azjata, Azjatka / Czechy – Czech, Czeszka /  Łosiów – łosiowianin, 
łosiowianka,  
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1. Chiny - 

…………………………………………………………………………. 

2. Wrocław - 

………………………………………………………………………. 

3. Lewin Brzeski - 

………………………….......................................................................... 

4. Opole - 

………………………….......................................................................... 

5. Europa - 

………………………………………………………………………… 

6. Ameryka - 

……………………………………………………………………… 

7. Australia - 

……………………………………………………………………… 

8. Francja - 

……………………………………………………………………….. 

 

9. Paryż - 

…………………………………………………………………………. 

10. Nowa Zelandia - 

……………………………………………………………….. 

 
Zadanie 4. Wstaw wielką lub małą literę w dwuczłonowych nazwach 
geograficznych zgodnie za zasadą:  
 
A) W dwuczłonowych nazwach geograficznych, zawierających słowa, np. 
góra, rzeka  
kanał, jezioro itp., piszemy oba człony wielkimi literami, jeśli:  
- drugi człon jest przymiotnikiem, np. Kanał Sueski, Góry Świętokrzyskie. 
 
B) Wielką literą piszemy tylko drugi człon, jeśli jest wyrażony 
rzeczownikiem  



5 
 

w mianowniku, np. morze Bałtyk, góry Tatry, jezioro Bajkał. 
 
…orze …zarne …ustynia …łędowska  
…ezioro …amry …ustynia …obi  
…cean …ndyjski …yspa …reta  
…óra …nieżka …zeka …isła  
…anał …ugustowski …zioro …opło 
…cean …acyfik …anał …a …anche  
…orze …driatyckie …ierzeja …iślana  
…orze …driatyk …alew …zczeciński  
 
 
 
Zadanie 5.   
Wstaw brakujące części wyrazów , następnie uzupełnij brakujące znaki 
interpunkcyjne. 
 

Jestem …olką i mieszkam w …olsce od urodzenia Uczę się raczej dobrze 

a najbardziej lubię …iologię i …ęzyk …olski Z …ngielskiego też nie jest źle 

Od siódmej klasy będę się uczyć też języka …osyjskiego Ciekawe jak sobie 

poradzę z drugim językiem …bcym Mam nadzieję że dobrze bo jest trochę 

podobny do …olskiego Na wakacje chętnie wyjeżdżamy całą …odziną w 

…olskie górynp.  w …atry lub w …eskidy Dziadkowie uwielbiają nasze 

…olskie  …orze …ałtyckie       a szczególnie piękne portowe …iasto 

…dańskKażdego roku odwiedzają okręt – muzeum o nazwie …ołdek i 

oczywiście …esterplatte Mój starszy brat …ukasz od kilku lat odwiedza 

słoneczną …orwację gdzie z zachwytem uprawia …porty wodne jest surferem 

Na wakacje zawsze zabieramy kilka książek ja - wszystkie części …ni  z 

…ielonego …zgórza A wy 

 

 


