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Trochę ortografii – TEST nr 1 dla klasy VII i VIII 

1. W którym z podanych niżej wyrazów w liczbie mnogiej występuje wymiana "ó" w "o"? 

A. góra 

B. król 

C. wróg 

D. tchórz 

 

2. W którym zestawie występują wyłącznie wyrazy z "ó" wymiennym? 

A. ogród, brzózka, spóźniać się 

B. mówić, zachód, czwórka 

C. skrócić, uniósł, główka 

D. kłócić się, powódź, zrób 

 

3. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z "ó" niewymiennym? 

A. łóżko, nóżka, włóczka 

B. trójka, wózek, mrówka 

C. stóg, miód, późno 

D. krótki, próżny, żółty 

 

4. Wyjaśnij pisownię następujących wyrazów: 

A. siódmy - .................................................................................... 

B. opiekun - ................................................................................... 

C. krótko - ..................................................................................... 

D. próba - ...................................................................................... 

E. rysunek - .................................................................................... 

F. nastrój - ...................................................................................... 

 

5. Uzupełnij związki wyrazowe brakującymi literami. 

A. p...źny powr...t 

B. p...sty w...r 

C. l...bię og...rki 

D. tw...j w...z 

E. fr...wają jask...łki 

F. sm...tny kr...l 

 

6. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z "rz" niewymiennym? 

A. korzeń, blacharz, górzysty 

B. rzadko, burza, orzeł 

C. porządek, rzucać, talerz 

D. kurz, rycerz, drukarz 

 

7. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z "rz" wymiennym? 

A. urząd, marzenie, morze 

B. marzec, malarz, mierzyć 

C. krzaczasty, parzysty, grzeczny 

D. rzodkiewka, tokarz, tchórz 

 

8. Wyjaśnij pisownię następujących wyrazów: 

A. łodyżka -.................................................................................... 
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B. wożę - ....................................................................................... 

C. każę - ....................................................................................... 

D. książka - .................................................................................... 

 

9. Wyjaśnij pisownię następujących wyrazów: 

A. brzoza - .................................................................................... 

B. rzeźba - .................................................................................... 

C. kątomierz - ................................................................................. 

D. na dworze - ................................................................................ 

E. pszenny - ................................................................................... 

F. rząd - ....................................................................................... 

G. starzec - .................................................................................... 

H. wykształcenie - ........................................................................... 

I. wrzawa - .................................................................................... 

 

10. Uzupełnij podane niżej związki wyrazowe brakującymi literami. 

A. wa….yć o….echy 

B. wzo....ysta g....ądka 

C. k....tałtne d....ewo 

D. sp….edawać ko....uchy 

E. go….ki ko….eń 

 

11. Uzupełnij podane niżej wyrazy wpisując w miejsce kropek "s" lub "z".  

A….. charakteryzować 

B….. hańbić 

C….. hołdować 

D..... chodzić 

 

12. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z "h"?  

A. bo….ater, .... leb 

B. kru….y, te….nika 

C….. istoria, …. arcerz 

D. ko....ać, .... uta 

 

13. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z "ch"? 

A. wa. ..adło ,.. . ytry 

B. ma. ..ać, ....  uśtać 

C... . ojny, .... ufcowy 

D.... ór, ... rapać 

 

14. Wskaż zestaw z wyrazem, w którym na końcu znajduje się "h". 

A. gro..., kieli... 

B. gma..., dru... 

C. malu..., zama... 

D. pia..., fartu... 

 

15. Wyjaśnij pisownie następujących wyrazów z "ch". 

A. dwóch - .................................................................................... 

B. zawierucha - .............................................................................. 

C. węch - ...................................................................................... 
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D. cichy - ...................................................................................... 

E. wybuch - .................................................................................... 

 

16. Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wyrazy, które należy pisać przez "om", "em".  

A. goł….b, k….pa 

B. d….b, kr....py 

C. k....pot, t....perować 

D. z....b, k….piel 

 

17. Uzupełnij podane niżej związki wyrazowe podanymi obok literami wyboru. 

A. szy….ki prą.... (b, p - d, t) 

B. zró.... to ta….że (b, p - g, k) 

C. cię....ki arbu…. (ż, sz - z, s) 

D. wą....ka kła….ka (z, s - d, t) 

 

18. Napisz podane niżej nazwy zmieniając tam, gdzie należy, małą literę na wielką. 

A. (a)meryka (p)ołudniowa ............................................................. 

B. (g)óra (g)ubałówka ................................................................... 

C. (m)orze (b)ałtk ........................................................................ 

D. (m)orze (b)ałtyckie .................................................................... 

 

19. Napisz podane niżej tytuły czasopism i książek zmieniając, tam gdzie należy, małą literę 

na wielką. 

A. "(e)kspres (w)ieczorny" ........................................................................................ 

B. "(d)ookoła (ś)wiata" .............................................................................................. 

C. M. Konopnicka - "(o) (k)rasnoludkach (i) (s)ierotce Marysi"  

......................................................................................................................................  

 

20. Do podanych niżej wyrazów dopisz "nie" - razem lub osobno. 

A. brała - ....................................................................................... 

B. wygodny - ................................................................................. 

C. brzydko - ................................................................................... 

D. ma - ......................................................................................... 

E. porządek - ................................................................................. 

F. dobrze - .................................................................................... 

G. dobry - ..................................................................................... 

H. wesoły - .................................................................................... 

I. dotrzymać - ................................................................................ 

J. urodzaj - .................................................................................... 

 

21. W którym zestawie znajduje się wyraz z błędem ortograficznym? 

A. nie zasługuje, nie robić 

B. niewie, nie tańczy 

C. nie odmawia, niepokoić się 

D. nie rozumiem, nienawidzi 

 

22. W którym zestawie znajduje się wyraz z błędem ortograficznym? 

A. nie ładnie, nieszczęście 

B. nie śmiej się, niekorzyść 

C. nieprawda, nie zatrzymywać się 
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D. niepowodzenie, niewygoda 

 

  


