
Trochę ortografii – TEST nr 2 dla klasy V i VI 

 

 

1. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami "ó" lub "u". 

 

pag…..rek, poł…..dnie, źr……dło, przyp…..szczać, gr….nt, śl….b, wzg…..rze,  

r…..wnowaga, str….mień, r…..wnoległobok, reg…..ła, zar…..wno, pocz…..ć, pr…..cz,  

 

2. Uzasadnij pisownię "ó", "rz", "ż", "ch" w następujących wyrazach. 

 

"ó":  

województwo-  

odniósł-  

wiódł-  

sól-  

 

rz":  

wynurzył się-  

szczerze- 

odmierzyć- 

bohaterze- 

 

"ż":  

wiążą-  

zjeżdżać-  

wyższy-  

przybliżyć-  

 

"ch":  

wysłuchać- 

strych- 

ucichło- 

kożuch- 

 

3. Uzupełnij brakujące litery: 

 

p….ecież, przyb…..eżny, powst…..ymać, mod…..ew, sk…..ywił, g……ać, w……esień,  

doj……eć  

 

4. Podane związki wyrazowe uzupełnij brakującymi literami "h", "ch". 

 

s….ronić się pod dach,  

umieć ob…..odzić się z aparatem, 

doświadczenie ……emiczne,  

uśmiechnąć się …..ytrze, 

…..erb z syreną,  

chmury na ……oryzoncie, 

…..ufiec ……arcerski, 

grać na ……armonii 

 



5. Uzupełnij luki brakującymi literami "ę", "ą" lub połączeniami literowymi en,  

em, on, om. 

 

Ch……tnie przeczytałem "Wysp….. skarbów". 

Ze specjaln…… uwag…… śledziłem losy głównego bohatera. 

W takim t……pie bez tal……tu nie sk…….ponowałby utworu. 

Zawsze interesował się k…..tyn…..t…… afrykańskim. 

Cz……sto mówi się o b……zynie bezołowiowej. 

K……strukcja piramidy fascynuje naukowców całego świata. 

 

6. Wstaw brakujące przedrostki: wes-, wez-, wz-, ws- lub przyrostki: 

-ctwo, -dztwo, -zca, -żca. 

----budzić, ----kórać, ----trzymać, ----tchnienie, ----przeć, ----brać, ----piąć się 

wojew----, kupie----, sąsie----, rolni----, grabie----, zwycię---- 

 

7. Uzupełnij nazwami mieszkańców: 

W Tarnowie mieszkają ……………………. 

Mieszkańcy Szwecji to ………………………. 

Na Pomorzu mieszkają …………………..a w Wielkopolsce……………………………. 

 

8. Uzupełnij luki przeczeniem "nie". 

 

………….jeden już raz tłumaczyłem mu, aby …………wpuszczał nikogo do domu w czasie 

mojej …………obecności. 

Kierowałem się swoja …………ufnością i liczyłem na jego …………śmiałość.  

Popełniłem jednak …………mały błąd.  

…………przypuszczałem, że…………chęć do mnie wywoła tak …………dobre skutki. 

…………chętnie się do tego przyznaję. 

…………wątpliwie się myliłem. 

 

9. Uzupełnij tekst brakującymi literami.  

 

Kla….. dia….. parcie wk..... wała nazwy stolic poszczeg….. lny.... państw: .Japon..... -.….. 

okio, Norweg….. -..... slo, Szwecji - Sztok..... olm, Belg ..... - Br..... ksela. 

Pr….. bowała wyobrazić sobie..... ycie...... apończyków czy..... orwegów. Najchętniej..... 

ciałaby być..... aryżanką, mieszkać w pięknej dzielnicy i k..... pować..... biory w słynnych 

domach mody. Ma….. enia….. niosły d….. cha Kla .... d….. daleko nad….. ekwanę. Powr.... t 

do….. eczywistości był sm….. tny, ale konieczny. Z..... alem d….. mała o cię….. kim losie 

uczennicy, kt….. ra m...... si zapamiętać pisownię r….. żnych wyraz….. w: "g..... eg..... ółka z 

…..ółtą pieg….. ą siedziały na k..... aku je….. yn obok..... ywopłotu z bukszpanu"! Co za..... 

orror! Kto wymyśla te ortograficzne..... istorie? Na pewno jakiś polonista - dręczyciel 

młodzie….. y, wy….. ywający się na p..... ekór..... umanistycznym ideałom!  

 

10. Uzupełnij związki wyrazowe: 

instrukc.... obsług....  kolekc.... a fotograf....  

zdjęc.... a z Belg....  recytac.... a poez....  

histor.... a Holand....  w.... eczna nadzie....  



11. Uzupełnij wyrazy odpowiednio cząstką "by" pisaną razem lub osobno: 

 

przeczytała.... 

jeśli.... 

można.... 

wymyśliła.... 

 

12. Wstaw odpowiednie litery "h", "ch". 

.... ojna ofiara  o.... ydny zapa....  

.... inska.... erbata  sezamowa.... ałwa 

....erb szla.... ecki  .... abrowa.... ustka 

 

13. Uzupełnij wyrazy literami "z", "s"  

ro.... bestwić  be.... troski 

Francu.... ka  we.... tchnąć 

be.... pieczny  we.... przeć  

 

 

 


