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„MISTRZ ORTOGRAFII” 
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI 
6 maja 2008 r. 

 

Imię i nazwisko, szkoła, klasa …………………………………………………………… 

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

 

Witamy Cię na III Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Przed Tobą test oraz dyktando 

sprawdzające. Najpierw napiszesz test, potem – dyktando. Zanim rozpoczniesz pracę uważnie 

przeczytaj instrukcję. 

Instrukcja: 

 Poniżej znajduje się 20 zadań testowych. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.  

 W każdym zadaniu wybierz prawidłowe odpowiedzi spośród czterech proponowanych.  

                             Uwaga! Na jedno pytanie może być więcej poprawnych odpowiedzi.  

 Wybrane odpowiedzi zaznacz krzyżykiem. Pisz tylko długopisem. Nie używaj ołówka ani 

korektora.  

 Jeśli się pomylisz, otocz krzyżyk pętlą, a dobrą odpowiedź zaznacz jeszcze raz krzyżykiem. 

 Na rozwiązanie zadań masz 40 minut. 

 

Ż y cz y m y  p o w o d z e n i a ! 
 

 

1. Na co się wymienia „ó”? Tam, gdzie jest to możliwe dopisz przykład. 

      a)   „a”, np. ………………………………………………………………………. 

b) „e”, np. ………………………………………………………………………. 

c) „o”, np. ………………………………………………………………………. 

d) „u”. np. ………………………………………………………………………. 

 

2. W którym zestawie znajdują się tylko wyrazy z „ó” wymiennym? 

a) szósty, powtórzyć, pogróżka, 

b) pagórek, wschód, ziółko, 

c) podróż, królowa, różowy, 

d) zbiórka, twórczość, wśród. 

 

3.  W miejscu kropek brakuje „ó” lub „u”. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy      

     z „u”? 

a) opiek...nka, maj...wka, tęcz...wka, 

b) sk...wka, gat...nek, handl...ją, 

c) kr...l...ją, szczeg...lnie, pod...szka, 

d) rys...je, dw...je, post...j. 
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  4. Co piszemy wielką literą? 

a) nazwy miesięcy, 

b) nazwy członków rodziny, 

c) imiona i nazwiska, 

d) nazwy gwiazd. 

 

5. W którym zestawie dopisałbyś wszędzie wielkie litery? 

a) (G, g) …óry  (Ś, ś) ...więtokrzyskie, (W, w) ...ielkanoc, 

b) (M, m) ...orze (B, b) ...ałtyk, (W, w ) ...ielka (B, b) ...rytania, 

c) (B, b) ...elweder, (G, g) ...azeta (W, w) ...yborcza, 

d) (W, w) ...arszawiak, (E, e) …uropa, (E, e) ...uro. 

 

6. Kiedy piszemy „rz”? 

a) gdy wymienia się na „r”, 

b) po spółgłoskach: l, m, n, 

c) po spółgłoskach: b, j, t, 

d) w zakończeniach rzeczowników rodzaju męskiego. 

 

7. W miejscu kropek brakuje „rz”, „ż” lub „sz”. W którym zestawie występują wyrazy       

     tylko z „rz”? 

a) k...tałt, bu...a, ch...est, 

b) ...adko, ja...ębina, kątomie..., 

c) rowe...ysta, ...ędy, w...eciono, 

d) w...ask, najlep...y, t...miel. 

 

8. W którym zestawie wszystkie wyrazy zawierają „rz” niewymienne? 

a) dworzanin, kurz, 

b) pancerz, marzec, 

c) korzeń, talerz, 

d) orzech, wierzba. 

 

9. Kiedy piszemy „ż”? Wybierz odpowiedzi, w których wszystkie wymienione spółgłoski     

     są prawidłowe. 

a) gdy wymienia się na: z, s, g, h, 

b) gdy wymienia się na: sz, cz, rz, 

c) po spółgłoskach: l. ł, m, 

d) po spółgłoskach: p, d, w. 

 



 3 

10. W miejscu kropek brakuje „rz” lub „ż”. W którym zestawie nie ma wyrazów z „ż”? 

a) ...eka, tak...e, skar...yć; 

b) wzo...ysty, zda...enie, gara...; 

c) g...ebień, tchó..., u...ądzenie; 

d) ul...yć, dru...yna, in...ynier. 

 

11. Wskaż zestaw, w którym wszystkie wyrazy z partykułą „nie” zapisane są poprawnie. 

a) nie wiem, nie chciało, 

b) nie nawidzić, nie jedząc, 

c) nie każdy, nie mój, 

d) niedrogo, niecierpliwość. 

 

12. Wskaż zestaw, w którym jest wyraz z błędem ortograficznym”. 

      a) źródło, córka, brzózka, 

      b) maluję, rysuję, wędruję 

      c) stalówka, zasówka, surówka 

      d) humor, chaos, tulejka. 

 

13. W którym zestawie na końcu wszystkich wyrazów dopisałbyś(abyś) jeszcze jedno „i”? 

a)  poezji(?), lekcji(?), 

b) histori (?), Austri(?), 

c) Azji(?), Klaudi(?), 

d) Kasi(?), ziemi (?). 

 

14. W miejscu kropek brakuje „h” lub „ch”. W którym zestawie znajduje się tylko jeden  

       wyraz z „h” i dwa pozostałe z „ch”? 

 

a) brzu..., s...ody, dru..., 

b) ...inka, ...uśtawka, mu...a, 

c) ...ałas, ...erbata, wa...adło, 

d) ...omogenizowany, ...urtownia, ar...itekt. 

 

15. Wskaż zdanie, w którym pojawia się błąd w pisowni wyrazów z „ą, ę, em, om, en, on”. 
 

a) Jacek ma wysoką tęperaturę. 

b) Dentysta plombował Kasi ząb. 

c) Wieczorem pójdę z bratem do kina. 

d) Nie umię wytłumaczyć moim młodszym siostrom zadania domowego. 
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16. Wpisz skojarzenia (wyrazy z trudnością ortograficzną) w miejsce kropek. 

a) ciepło, piach, słońce, leżenie ............................................................................................... 

b) stolica, smok, ołtarz Wita Stwosza ...................................................................................... 

c) zwierzę, skóra, futro, ciepło, odzienie ................................................................................. 

d) pszczoła, słodycz, plaster .................................................................................................... 

 

17. Wytłumacz pisownię podanych wyrazów, dopisując ich uzasadnienie. 

       (np. zgrzyt - rz po spółgłosce g) 
 

a) hiperbola - ................................................................................................................................ 

b) złotówka - ................................................................................................................................. 

c) masarz - ................................................................................................................................... 

d) cichy - ....................................................................................................................................... 

e) pieniążek - ................................................................................................................................. 

f) niegrzeczny - ............................................................................................................................ 

g) Europejczyk - ........................................................................................................................... 

 

18. Przepisz podane wyrazy, zmieniając tam, gdzie to potrzebne litery podane 

w nawiasach na wielkie litery. 

 

(p)olak, (a)merykanka, (k)asprowy (w)ierch, (z)akopane, (a)rab, (e)uropa, (z)łoty (k)rzyż (z)asługi, 

„(v)ictor (j)unior”, (w)ielka (s)obota, (b)oże (c)iało, (b)ory (t)ucholskie, (w)yspa (r)odos, (k)anał 

(l)a (m)anche, (p)ustynia (s)ahara, (p)lac (t)rzech (k)rzyży, (u)niwersytet (j)agielloński, 

(s)amochód (m)arki (f)iat, (b)itwa (g)runwaldzka, (t)raktat (w)ersalski. 

 

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

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

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

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

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

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

 

19. Dopisz zakończenia bezokoliczników: 

  wzią….. się w garść                     dać się ponie…… fantazji                          przystrzy….. włosy 

  odnale….. zgubę                          wywie….. kogoś w pole                             wywie…... śmieci 

 

20. Napisz cząstkę „by” razem lub oddzielnie: 

warto……… to przeczytać           zatańczyć……… się chciało         zrobiła……… to z ochotą 

rozmawiać……… o tym               można……… dyskutować            znaleziono……… rozwiązanie 

 


