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Jak  zostać  MISTRZEM  ORTOGRAFII 2019 
szkół podstawowych z gminy Brzesko 

- instrukcja dla ucznia. 
 

Miły Uczniu! 
 Witamy Cię na kolejnych międzyszkolnych eliminacjach konkursu  
o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII 2019 Gminy Brzesko. 
 Przed Tobą test, który pozwoli Ci wykazać się wiadomościami              
i umiejętnościami z zakresu poprawności ortograficznej i językowej. 
Na  jego  rozwiązanie  masz  30  minut, więc  nie  spiesz się. Uważnie  
czytaj   polecenia,  skoncentruj  się  na  pytaniu   i   udzielaj  odpowiedzi 
w wykropkowanych miejscach. Wykonuj zadania w dowolnej kolejności. 
Na końcu sprawdź, czy  wszystko  uzupełniłeś, bo  każde  zadanie  jest  
punktowane. Zadbaj  też o estetykę pisma. 
        Życzymy  Ci  przyjemnej   pracy  i  doskonałych   wyników. 

                                                                                                  
Organizatorzy 

 
 
 

 
 
 

  zdobyte punkty                                                                          numer 
                                                                                                  uczestnika      
         

kategoria: kl. V-VI 
 

TEST   WIADOMOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI 
 

1. W puste miejsca wpisz brakujące litery „ę”, „ą” lub połączenia literowe 
„en”, „em”, „on”, „om”. 
 

Wiele leg….d opowiada o górskich szczytach i kr….tych strumieniach. 

Oto w pot….żnej skale nad Morskim Okiem kryje się ponoć diam….towa 

pieczara. Jej wejście skrywają spl….tane gał….zie kosodrzewiny. Jeśli 

ktoś zdob….dzie się na odwag…., by wejść do środka, może posi….ść 

skarby. W gł….b ciemnej jak atram….ent pieczary prowadz…. kr….te 

niczym serp….tyna chodniki. 

14p. / 
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2. Dopisz wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyróżnionych liter w 
podanych wyrazach: 
 

   pogróżka- ............................               suchy-……………………………..  

   niżej-………………………...                   druh-………………………………. 

   marzec-……………………...                miażdżyć-………………………… 

                                                                                                           6 p. /  
 
3. Ułóż z podanych sylab pięć wyrazów z ,,ż”. 
 
a, żant, ba, na, giel, żur, bot, ża, ło. 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

5 p. / 
 

4. Uzupełnij podane niżej przysłowia wyrazem „nie” pisanym razem lub 
osobno. 
 
…….daleko pada jabłko od jabłoni. 

Czego Jaś się …….nauczy, tego Jan ………będzie umiał. 

……..szczęścia chodzą parami. 

Na naukę nigdy …….jest za późno. 

Słuchaj uchem, a ……brzuchem. 

6 p. /     

5. Pomyśl i wstaw wielką lub małą literę. 
 
Mieszkańcy – (E/e)….uropy to (E/e)….uropejczycy. Nasza miejscowość 

jest położona na (M/m)….azurach. Polska leży nad (M/m)….orzem 

(B/b)….ałtyckim. Wszyscy (K/k)….rakowianie uwielbiają spacery nad 

(W/w)….isłą, u podnóża (W/w)….awelu. W wakacje Michał odwiedzi 

Anglię z jej piękną stolicą– Londynem. Chłopak podszkoli język 

(A/a)….ngielski. Ciocia Wojtka jest (W/w)….ęgierką, ale bardzo lubi 

kuchnię (P/p)….olską. 

11 p. / 
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6. Uzasadnij odpowiednią zasadą łączną lub rozdzielną pisownię      

cząstek –bym, -byś, -by... z podanymi wyrazami. 

  rozrysowałbym -……………………………………………………………… 

  byśmy rozwiązali -……………………………………………………………. 

  jeśliby -………………………………………………………………………… 

  trzeba by -……………………………………………………………………... 

  wiedzieć  by -………………………………………………………………….. 

  zaśpiewalibyście -…………………………………………………………….. 

6 p. / 

7. Uzupełnij związki wyrazowe brakującymi literami „u” lub „ó”, „rz” lub 
„ż”, „ch” lub „h”.  

 

pe….owy wa….adłowiec                          świe….e wa….ywa  

o….eźwiająca oran….ada                        pł….cienna bl….zka 

dru….  ….ipolit                                         dzi….pla wiewi….rki 

 

12 p. /           

8. Uzupełnij znaki interpunkcyjne w poniższym dialogu: 
 
Ojciec, widząc czerwoną i spoconą twarz Przemka, zapytał…. 

…. Gdzieś ty się podziewał przez całe popołudnie…. 

…. Byłem w szkole…. 

…. Tyle godzin…. Co można robić w szkole do szóstej…. Pewnie grałeś 

z chłopcami w piłkę…. 

…. Ja…. Ja nie zauważyłem… że jest już tak późno…. Nie gniewaj się, 

tatusiu …. Pokornie tłumaczył się chłopiec…. 

…. Nie o mój gniew chodzi…. Najważniejsze, żebyś zdążył odrobić 

lekcje…. 

18 p. / 
 
 

Razem 78  punktów 


