
21.05.2020, język polski, kl.ITEO (8) 

Temat: Podstawowe zasady polskiej pisowni 

Notatka ( wpisujemy do zeszytu). 

Ortografia to zbiór zasad poprawnego zapisu wyrazów i zwrotów. 

Nasza pisownia opiera się na alfabecie łacińskim, który z czasem przystosowano do polskiej 

wymowy, wprowadzając dodatkowe znaki – kropki, kreski, ogonki, dwuznaki. Określają ją 

cztery podstawowe zasady ortografii polskiej: 

1. Zasada fonetyczna – wyrazy piszemy tak, jak słyszymy. Każdej głosce odpowiada 

litera, np. domek, kot słońce. Zasady tej nie stosuje się bezwzględnie. Używamy jej, 

gdy np. zapisujemy wyraz obrazek, ale już nie wtedy, gdy piszemy obrazki ( wtedy 

słyszymy „s” i musielibyśmy napisać obraski, co jest formą błędną). 

 

2. Zasada morfologiczna  - wyrazy piszemy nie zawsze tak, jak słyszymy, lecz tak, jak 

to nam podpowiada budowa innych wyrazów pokrewnych, np. babka – bo baba, 

prośba – bo prosić. 

 

3. Zasada historyczna – wyrazy piszemy tak, jak chce tradycja, jak zostało to niegdyś 

ustalone, np. król, rzeka, hrabia. Dotyczy ona zapisu głosek raz jako rz, h, i ó, a innym 

razem – jako ż, ch i u. 

 

4. Zasada konwencjonalna, czyli umowna – wyrazy piszemy tak, jak chce ustalona 

zwyczajowo konwencja, np. pisownia wielkiej litery, pisownia łączna i rozłączna.  

 

Doczytaj wiadomości na temat zasad polskiej pisowni z podręcznika – str. 98 – 99. 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

1. Które podstawowe zasady pisowni regulują zapis podanych wyrazów? 

a) biało – czerwony, Wielkanoc, poszedłbym - …………………………….. 

b) rybka, staw, twój - ……………………………………………………….. 

c) hełm, rzeka, córka - ……………………………………………………… 

d) komin, mowa, pismo - …………………………………………………… 

2. Z którą ogólną zasadą pisowni mają związek oboczności głosek w tematach 

fleksyjnych i w tematach słowotwórczych? 

3. Wyjaśnij, po co są zasady ortograficzne. Jak wyglądałaby komunikacja bez tych 

zasad? 

4. Dowiedz się, jaką regułę dotycząca pisowni imiesłowów przymiotnikowych 

wprowadziła Rada Języka Polskiego w 1997 roku. Którą z ogólnych zasad 

ortograficznych reprezentuje ta reguła? Zastanów się, co mogło skłonić 

językoznawców do jej wprowadzenia. Udziel odpowiedzi pisemnej. 

 

 



22.05.2020, język polski, kl.ITEO (8) 

Temat: Kiedy używamy wielkich, a kiedy – małych liter? 

Przypomnij sobie, kiedy stosujemy wielkie litery – podręcznik str. 101 – 103. 

 



 



 

 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

1. Odwołując się do znaczenia podanych wyrazów, uzasadnij ich pisownię wielką i małą 

literą. 

a) Węgierka i węgierka  - 

b) Arab i arab –  

c) Maltańczyk i maltańczyk –  

d) Kanadyjka i kanadyjka –  

e) Chińczyk i chińczyk –  

 

2. Ułóż zdania z powyższymi wyrazami. 

 



3. Uzasadnij pisownię podkreślonych wyrazów: 

a) komedia Fredrowska –  

b) komedia fredrowska –  

c) rzymianin –  

d) Rzymianin –  

 

 

22.05.2020, język polski, kl.ITEO (8) 

Temat: Łącznie czy rozdzielnie? Pisownia partykuł nie i by 

Korzystając z wiadomości z podręcznika ( str. 105 - 106) i innych dostępnych Ci źródeł 

sporządź notatkę na temat pisowni partykuł nie i by. 

I.     

1. Partykułę nie piszemy łącznie z: 

a) ………………………………….. 

b) ………………………………….. 

c) …………………………………. 

d) …………………………………. 

Wyjątki: …………………………….. 

2. Partykułę nie piszemy rozłącznie z: 

a) …………………………………… 

b) …………………………………… 

c) …………………………………… 

d) …………………………………… 

e) …………………………………… 

f) …………………………………… 

g) …………………………………… 

h) …………………………………… 

Wyjątki: ………………………………………………. 

II. 

1. Cząstkę by piszemy łącznie: 

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

c) ……………………………………….. 

d) ………………………………………. 

e) ………………………………………. 

2. Cząstkę by piszemy rozdzielnie: 

a) ………………………………………. 

b) ………………………………………. 

c) ………………………………………. 



Wykonaj ćwiczenia: 

1. Jakie wady, których nazwy zaczynają się od nie, najbardziej utrudniają ludziom współpracę? 

Podaj kilka przykładów i krótko je skomentuj. 

2. Podaj takie synonimy wyrazów groźny, wrogo, okazały, łatwo, absencja, krótki, które 

powstały przez dodanie cząstki nie do wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym. 

3. Uzasadnij pisownię wyrazów: 

a) warto by –  

b) zanuciłbym –  

c) kochać by –  

Odpowiedzi proszę zachować w zeszycie. 

Marzena Sipińska 

 


