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Ortografia 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt oraz jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: Pisownia wyrazów z ą i ę oraz wielką i małą literą . 

 

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Literę ą piszemy: 

• w wyrazach rodzimych, gdy ą wymienia się na ę, np. mącić – mętny, mąż – mężny; 

• przed literą ł w niektórych formach czasowników w czasie przeszłym zakończonych w 

bezokoliczniku na -ąć, np. zasnąć – zasnąłem, zamknąć – zamknął; 

• w 3. osobie liczby mnogiej czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym, np. idą, umieją, 

napiszą; 

• w zakończeniach niektórych rzeczowników i przymiotników, np. drogą, krętą (Jechał krętą 

drogą); 

• w wielu wyrazach, których pisownię trzeba zapamiętać, np. brązowy, flądra. 

Literę ę piszemy: 

• w wielu wyrazach rodzimych, np. trębacz, prędko; 

• przed literami l i ł w niektórych formach czasowników w czasie przeszłym, zakończonych w 

bezokoliczniku na -ąć, np. wziąć – wzięła, przyjąć – przyjęli, minąć – minęły; 

• w 1. osobie liczby pojedynczej niektórych czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym, 

np. patrzę, robię; 

• w zakończeniach niektórych rzeczowników, np. babcię, wystawę (Zaprosiłem babcię na 

ciekawą wystawę prac uczniów). 

3. A teraz wykonaj ćwiczenie w zeszycie. 

Wypisz z wiersza do zeszytu trzy rzeczowniki zakończone na ę lub ą. Dopisz do każdego z nich trzy 

różne przymiotniki pasujące formą. 

Wzór: tęczą – wielobarwną, jasną, wspaniałą 



Adam Asnyk „Słonko”(fragment) 

Wędrowało sobie słonko 

uśmiechnięte, jasne, złote; 

szło nad gajem, szło nad łąką, 

napotkało w łzach sierotę. 

 

Ten się żali: – „Tak wesoło 

świecisz światu, słonko moje, 

uśmiechami sypiesz w koło, 

gdy ja smutny we łzach stoję; 

 

Obojętnie patrzysz na to, 

jak się ludzkie serca męczą… 

i nad każdą ludzką stratą 

promienistą błyskasz tęczą.” […] 
 

IV. Przeczytaj uważnie przepisz lub jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej do zeszytu. 

ZAPAMIĘTAJ! 

Wielką literą piszemy: 

• nazwy kontynentów, państw, regionów, miejscowości (miast, wsi), np. Europa, Polska, 

Mazowsze, Warszawa, Lipce; 

• nazwy mieszkańców kontynentów, państw, regionów, np. Amerykanin, Słowak, Mazur; 

• nazwy indywidualne szkół, np. Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie, jednak występujące w 

tych nazwach wyrazy takie jak: w, we, z, imienia, im., numer, nr piszemy małą literą, np. Szkoła 

Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu; 

• pierwszy wyraz tytułu oraz nazwy własne w tytułach utworów literackich, np. Duch starej 

kamienicy, Chłopcy z Placu Broni. 

Małą literą piszemy: 

 

• nazwy mieszkańców miejscowości, np. gdańszczanin, opolanka; 

• nazwy województw, np. województwo świętokrzyskie; 

• przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, państw, miejscowości, np. kultura europejska, 

sztuka japońska, rogale poznańskie. 

V. A teraz poćwicz. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie. 



W wężu ukryło się siedem tytułów utworów literackich, na podstawie których nakręcono filmy 

animowane w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Zapisz w zeszycie ich tytuły w porządku 

alfabetycznym. 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

• zasadę pisowni wyrazów z ą i ę 

• zasadę pisowni wyrazów wielką i małą literą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ortografia 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt oraz jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u,h,ch. 

 

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to uważnie tylko przeczytaj. 

 

ZAPAMIĘTAJ! 



 

3. A teraz poćwicz. Ćwiczenia wykonaj w zeszycie. 

 

I. Wypisz z treści e-maila do zeszytu wyrazy z”ó”i „u”. 



 

II. Rozwiąż w zeszycie działania, a dowiesz się, co wystraszyło tchórzliwego obozowicza podczas 

pierwszej nocy pod namiotem. 

• szus – s + rak − k + niebo – bo =…………... 

• puszcza – a + y + kot – ot = ……………….. 

• wierzch – rzch + wiór + kant – nt = ………... 

• s + tukan – an + i =………………... 

• jajo – jo + szczur + kasa − sa =……………. 

• ch + rok – k + bok – k + taniec – c = …………. 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

• zasadę pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch 

 



 

Pożegnanie IV klasy. 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy.To już ostatnia lekcja języka polskiego w klasie IV. 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: I już wakacje. Podsumowanie pracy na lekcji języka polskiego w klasie IV. 

 

2. I już wakacje :-). Za dwa miesiące będziesz uczniem klasy V. Brawo! 

Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. Gdy ogarnie Cię nuda, poczytaj. 

Książki mają magiczną moc i można wyruszyć z nimi w wielką podróż nie wychodząc z domu. 

Spis lektur klasa V 

1. „Katarynka” Bolesław Prus 

2. „Chłopcy z Placu Broni” Ferenc Molnar 

3. „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” Clive Staples Lewis 

4. „Alicja w Krainie Czarów” Lewis Carroll 

5. „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicza 

6. „Pajączek na rowerze” Ewa Nowak 

 

3. Napisz w zeszycie w 3-5 zdaniach która lektura klasy IV najbardziej Ci się podobała. 

Radosnych, bezpiecznych, zdrowych i słonecznych wakacji! 

 

 

 


