
1. B³¹d ortograficzny znajduje siê w zdaniu:

A) Portugalia jest krajem Europejskim. B) Podczas obrad Europejczycy nie zabierali g³osu.

C) Urlop spêdzimy gdzieœ w Europie. D) Niejedn¹ Europejkê interesuje moda retro.

2. B³êdnie napisano rzeczownik w zdaniu:

A) Jestem druhem dru¿ynowym. B) Mój brat jest odwa¿nym zuhem.

C) Harcerze chêtnie pomagaj¹ innym. D) Oddajemy cho³d poleg³ym w walce.

3. B³¹d znajduje siê w zdaniu:

A) Pochyli³a siê nad Ÿróde³kiem. B) Ujrza³a w lustrze sw¹ twarz.

C) Od rana pruszy³ gêsty œnieg. D) Mama upiek³a króche ciastka.

5. B³êdnie napisano wyra¿enie przyimkowe:

A) z nad chmur B) spod œniegu C) po nad drzewami D) z pomiêdzy nas

7. Zgodnie z zasad¹ dotycz¹c¹ wymiany „¿” na „s” piszemy wyraz:

A) ni¿ej B) mê¿ny C) powa¿ny D) ksi¹¿ê

8. „rz” wymienne na „r” znajduje siê w wyrazie:

A) mierzyæ B) marzec C) dworzec D) porz¹dek

9. W s³owniku ortograficznym wyrazy s¹ zapisane w nastêpuj¹cej kolejnoœci:

A) wi¹zaæ, wi¹zka, wiêziæ B) zegar, ¿aba, Ÿrenica

C) stoliczek, stolik, sto, D) owad, owal, ósmy

10. Zgodnie z zasad¹ ortograficzn¹ przeczenie „nie” piszemy ³¹cznie z:

A) rzeczownikami B) przymiotnikami (w stopniu równym)

C) czasownikami D) przys³ówkami (utworzonymi od przymiotników)

11. „ó” piszemy:

A) zawsze na pocz¹tku wyrazu B) w cz¹stce „-ów” wystêpuj¹cej jako koñcówka

C) gdy w wyrazach pokrewnych wymienia siê 
na „o” lub „e”

D) czasem na koñcu wyrazu

12. Zgodnie z wymow¹, lecz b³êdnie, jest zapisany zwi¹zek wyrazów:

A) d³ugi w¹wóz B) ostre zemby C) k³êbek przendzy D) przês³o mostu
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4. Literê ¿ nale¿y wstawiæ w puste okienko wyrazu:

A) na ekaæ     B) po ekad³o     C) wy eczenie     D) za ywaæ     

6. Marek napisa³ e-mail nastêpuj¹cej treœci: 

B I U abc
1
2
3

Czeœæ! 
W³aœnie wróci³em z doliny Koœcieliskiej. Przyjdê do Ciebie dziœ wieczur, 
ale bêdê krótko, bo póŸniej idê na zbiurkê do szko³y.
Pozdrawiam.
Marek

A) pisowni wyrazów z ó niewymiennym

B) pisowni wyrazów z ó wymiennym

C) pisowni nazw geograficznych

D) stosowania interpunkcji

Tekst œwiadczy, ¿e Marek nie zna zasad 
dotycz¹cych:

13. Bez b³êdu ortograficznego wpisano na kopertê adres:

A) Jana B) Piotra C) Anny D) Zofii

Jan Kowalski
ul. Z³ota 3/12
41-506 Horzów

Piotr Nowak
ul. Piêkna 1/7
22-100 Che³m

Anna Nowacka
ul. Dobra 2/9
06-400 Ciehanów

Zofia Maj
ul. Morska 1
84-120 Cha³upy
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14. Poprawnie napisano czasownik w zdaniu:

A) Dzieci zamknê³y drzwi. B) Ch³opiec zdjo³ mokre buty.

C) Czy wzi¹œæ ze sob¹ parasol? D) Podjêliœmy w banku pieni¹dze.

15. Ma³¹ liter¹ piszemy nazwy:

A) œwi¹t i uroczystoœci B) dni tygodnia

C) mieszkañców miast D) obrzêdów i zabaw

16. B³êdnie napisano rzeczownik w zdaniu:

A) Na szyji mia³a korale. B) Dzieci ba³y siê ¿mii.

C) Kurjer przyniós³ przesy³kê. D) Kupi³a w kiosku gazetê.

17. „ch” nale¿y wstawiæ w puste miejsce wyrazu:

A) …omik B) …odowla C) …usarz D) …aber

18. B³¹d znajduje siê w zdaniu:

A) Ten rysunek jest nie gorszy od poprzedniego. B) Twoja ostatnia praca jest nienajlepsza.

C) Mieszka³ niedalej ni¿ 3 km od stacji. D) Owoce s¹ jeszcze niedojrza³e.

20. Wyj¹tkiem od zasady ortograficznej jest wyraz:

A) zasuwka B) wykszta³cenie C) przejrzeæ D) od¿a³owaæ

21. Prawid³owo napisano tytu³ ksi¹¿ki Lucy Maud Montgomery:

A) „Wymarzony dom Ani” B) „W Pajêczynie ¯ycia”

C) „Ania z Zielonego Wzgórza” D) „Dziewczê z Sadu”

22. B³¹d znajduje siê w zdaniu:

A) Dy¿urny zciera tablicê. B) Rycerz nie zhañbi honoru.

C) Dziecko zsinia³o z zimna. D) Pani zczesa³a w³osy z czo³a.

23. Przecinek nale¿y postawiæ w zdaniu:

A) Chcia³bym ¿eby ju¿ by³y wakacje. B) Córeczko przynieœ mi szklankê wody.

C) Bêdzie aktork¹ albo zajmie siê malarstwem. D) Nie mieli ani chleba ani te¿ sucharów.

24. Prawid³owo zaznaczono miejsce przeniesienia wyrazu do nowej linii:

A) pan-na B) dos-tawa C) roz-wi¹zaæ D) owo-cny

25. Prawid³owo napisano zdanie:

A) Do komórki zajrza³ zarz¹dca budynku. B) Wybra³a tê kukie³kê z poœród kilku innych.

C) Wkrótce ha³as wzmug³ siê i spotê¿nia³. D) Zabierz tê ropuchê sprzed moich oczu.

19.

A) „nie” z wyrazem „cnota” piszemy oddzielnie

B) wyraz mo¿na przenieœæ do nowej linii tylko po g³osce e

C) mianownik liczby mnogiej ma w zakoñczeniu cz¹stkê „oty”

D) cz¹stka -otów w zakoñczeniu wyrazu jest niedopuszczalna

Zapis w s³owniku ortograficznym                                                                              informuje o tym, ¿e: nie cnota -ocie, -otê; te -oty, -ot (a. -otów).

26. Uzupe³nij wyrazy literami „h” lub „ch”. Do krzy¿ówki wpisz kolejno, w poziomych rzêdach tylko te 
wyrazy, które zawieraj¹ „ch”. Pamiêtaj, ¿e g³oska „ch” ma zaj¹æ tylko 1 okienko krzy¿ówki. Litery 
z oznaczonych pól utworz¹ rozwi¹zanie. 

nie...êæ, ...aftka, o...rona, ...olewa, ...rabia, ...ultaj, ...rypka, 
...ufiec, pa...olê, ...ajduk, ...uœtaæ, ...rzêst
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TU WPISZ ROZWI¥ZANIE

Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest wyraz:

A) chor¹¿y B) choinka C) p³achta D) puchary
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