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W historiach baśniowych wyrazy schowane, 
przez h i ch pisane

Pisownia wyrazów z h i ch

1. Krasnoludki z baśni o Królewnie Śnieżce zgubiły czapki. Odszukaj je na wkładce 
nr 8 i dopasuj do każdej postaci. Połącz słowo z odpowiednią regułą ortograficzną.

WKLEJ

WKLEJ

Niestety, pisownię wielu 
wyrazów z H musisz 

po prostu zapamiętać.

Pamiętaj jednak 
o wyjątku. W tym wyrazie 
na końcu zapiszemy H.

Pisz literę H, gdy w innych formach 
tego samego wyrazu lub w wyrazach 

pokrewnych zachodzi wymiana 
głoskowa: h na g lub h na ż.

Pisz CH na końcu 
wyrazów.

Podobnie jest z CH 
niewymiennym. Pisownię wielu 

wyrazów z tym dwuznakiem 
musisz zapamiętać.

Litery CH pisz 
po spółgłosce s.

Pisz litery CH, gdy w innych 
formach tego samego wyrazu 
lub w wyrazach pokrewnych 

ch wymienia się na sz.

WKLEJ

musisz zapamiętać.

WKLEJEJ

na końcu zapiszemy H.ch wymienia się na sz.

WKLEJ WKLEJ WKLEJ
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2. Ropucha, która chce porwać Calineczkę, może przejść tylko po trasie, na której 
zapisano wyrazy z ch wymiennym oraz h wymiennym. Zaznacz jej drogę.
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3.  Przystosuj różne przedmioty do wymiarów Tomcia Palucha. Podaj ich zdrobniałe 
nazwy. Podkreśl wymieniające się głoski w parach wyrazów.

● paluch –   ● pielucha –   

● kożuch –   ● fartuch –   

● łańcuch –  ● poducha –   

● blacha –   ● kielich –   
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4. Zaznacz w każdym strąku ziarnko grochu, które nie pasuje do pozostałych. Na-
stępnie dopisz wyraz z odpowiednim zakończeniem.

● brzuch 
● bucha 
● burczymucha 
● pochyły 
● klucha 
● tchórzyły
● łakomczucha 
● wichrzyły 
● skrucha 
● słuch 
● zawierucha 
● zuch
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5.  Ułóż razem z Jasiem i Małgosią dach piernikowej chatki. Postępuj według wska-
zówek podanych w instrukcji.

● Zapisz wyrazy z ramki tak, aby stojące obok siebie słowa się rymowały. 

●  Najwyżej wpisz wyrazy jednosylabowe, niżej – dwusylabowe, potem trzysylabowe, 
najniżej – czterosylabowe.

● Pokoloruj ch wymienne na zielono, a ch niewymienne na czerwono.



O r t o g r a f i a  i  i n t e r p u n k c j a60

6. Uzupełnij brakujące litery i  zapisz w  koszyczku Czerwonego Kapturka nazwy 
specjałów. Podkreśl te, które są przeznaczone dla babci (nie są pisane przez h). 
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7. Umieść właściwe obrazki z wkładki nr 9 w kufrach ze skarbca. W jednym wklej 
te, które w nazwie mają h, a w drugim – te z ch. Podpisz je. Ułóż z liter wskazanych 
w wyrazach hasło otwierające drzwi do skarbca.
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8. Aladyn rozkazał dżinowi z cudownej lampy poukładać sylaby tak, aby w każdym 
wyrażeniu jeden wyraz zawierał h, a drugi ch. Pomóż duchowi wykonać zadanie.  

WKLEJ

WKLEJ

WKLEJ

WKLEJ

ch

D4 B5 C5 D7 A6 B8

 SIĘ

hoj

zuch hu
hu mo

ność

nar

chy

●  

●  

●  

●  

wa
hra

łość

go

bie

mo

ry

charku

ki

cze

dziar

nie
chło

ki

Kufer schwytanego

A 

B 

C 

D 

A

C

B

D



O r t o g r a f i a  i  i n t e r p u n k c j a62

9. Zaznacz najkrótsze trasy dla latających przedmiotów. W tym celu poszukaj po-
trzebnych informacji w encyklopedii lub atlasie geograficznym, wpisz nazwy miejsc 
na mapie i kolorowymi liniami połącz odpowiednio punkty lotu. 

HAITI HOLANDIA
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●  Trasa latającego dywanu:  

 

● Trasa latającego kufra:  
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10. Chcesz zdobyć wodę życia. Musisz poddać się próbie słów. Uzupełnij tabelę 
wyrazami z ramki.

● bohaterski ● cicho ● tyrać (potocznie) ● hałaśliwie ● harówka
 ● heros  ● huk ● leniuchować ● tchórz

Wyraz bliskoznaczny Wyraz pokrewny Wyraz o znaczeniu 
przeciwstawnym

bohater 

hucznie 

harować 

11. Napisz trzy życzenia do złotej rybki.

● W pierwszym wykorzystaj wyrazy z dwuznakiem ch.

● W drugim użyj wyrazów z literą h.

● W trzecim zastosuj wyrazy z literami h oraz ch.
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Nietypowe lekcje i słów z nie kolekcje

Pisownia nie z różnymi 
częściami mowy

1. Opisz, co robią osoby przedstawione na rysunku. Wykorzystaj związki wyrazowe 
z ramki. 

● chwila nieuwagi ● nie puści pary z ust ● niecierpliwie wyczekuje
 dzwonka na przerwę ● nieszczęśliwy z powodu bólu brzucha 

● nie spuszcza z niego oka ● papużki nierozłączki
● ten podpis jest nieczytelny ● usta jej się nie zamykają

1  
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3  

4  

5   

6  

7  

8  
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2. Określ, jakimi częściami mowy są wyrazy z ćwiczenia 1., przed którymi znajduje 
się nie. Uzupełnij wniosek.

Nie

z 

z 

z 
piszemy  

Nie
z 

z  piszemy 

3.  Uzupełnij dialogi brakującymi wyrazami. Wpisz w odpowiednie miejsca czasow-
niki z ramki.

● nie ma ● nie mieści się ● nie potrafi ● nie postanie 
● nie powiedział ● nie powiem ● nie skrzywdził ● nie śniło się 

● nie widział ● nie wypadł ●  nie zdąży

To 

w głowie! Moja noga więcej tu 

!

Pani syn ma tak duże zaległości 

z matematyki, że do końca roku 

 

wszystkiego nadrobić. Cudów 

 

On  

jeszcze ostatniego słowa. 

Przekona się pan, że 

 

sroce spod ogona.

Pański syn  

odpowiednio się zachować. 

Podczas przerw potrąca 

wszystkich.

Kubuś!?? Przecież on muchy by 

 . 

To dobry dzieciak, 

 

o nim złego słowa.

Tego jeszcze świat 

 . 

W moich czasach uczniom 

 

nawet o takich wybrykach.
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4. Na lekcji języka polskiego uczniowie będą charakteryzować bohaterów o kontra-
stowych cechach. Przygotuj dla nich zestawy przydatnych słów. Połącz przymiotniki 
o znaczeniach przeciwstawnych. 

niechlujny energicznyzdolny niezmierny

niefortunny mały zadbanynieudolny

pomyślnyzręczny niezdarny

niemrawy grzeczny niesforny

danger  

aversion   

impatience   

deficit  

indisposition    

confusion  

enemy 

 

 

 

 

 

 

 

● Podaj przykład pary kontrastowych bohaterów. Wymień ich cechy, używając kilku 
przymiotników z nie. 

 

 

5.  Na lekcji języka angielskiego uczniowie poznają nowe słówka. Odczytaj w luster-
ku, co znaczą podane słowa, i zapisz obok ich tłumaczenie. 

 niebezpieczeństwo

 niechęć

 niecierpliwość  

 niedobór 

 niedyspozycja 

 nieład  

 nieprzyjaciel
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6. Na lekcji historii nauczyciel poprosił o poprawienie notatki. Należało zamienić 
wyrazy powtarzające się w tekście na rzeczowniki, które zaczynają się na nie. Wykonaj 
to zadanie – skorzystaj z wyrazów podanych w ramce. 

● niesprawiedliwość ● niezależność ● nietolerancja

● Brak wyrozumiałości dla innych bywa powodem konfliktów społecznych. 

Brak wyrozumiałości prowadzi do wojen. 

● Naród cierpiał z powodu bezprawia. Prawie każdy obywatel doświadczył 

bezprawia. 

● Samodzielność polityczna państwa jest niezwykle istotna. Samodzielność 

gospodarcza gwarantuje rozwój państwa. 

7. Na lekcji plastyki nauczycielka komentowała obrazy. Dowiesz się, kim byli ich 
twórcy, jeżeli policzysz przysłówki w opisach. 

Klucz do odpowiedzi

Piotr Michałowski 
– jeden przysłówek.

Józef Chełmoński 
– dwa przysłówki. 

Vincent van Gogh 
– trzy przysłówki.

Niezwykle intensywne 
kolory. Słoneczniki, 
które nieruchomo tkwią 
w wazonie, niesamowicie 
przykuwają moją uwagę.

Kompozycja  „Bitwy 
pod Somosierrą” jest 
nieprawdopodobnie 
dynamiczna. Niewielu 
malarzom udało się w tak 
wierny sposób oddać 
atmosferę walki.

Niespokojnie 
i niebezpiecznie. 
Rozpędzone zwierzęta 
z „Czwórki” niepokoją. 
Wyglądają, jakby za 
chwilę miały wpaść na 
widza.
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● niedoświadczony ● nieludzki ● niestrudzony ● niesumienny 
● niedorosły ● niezmordowany ● nieobowiązkowy ● niemiłosierny

8. Na przerwie uczniowie próbowali ułożyć tekst na szkolny festiwal piosenki. Pod-
kreśl przysłówki z przeczeniem nie i uzupełnij brakujące słowo. 

Nie zawsze są tu miłe chwile, 

nie tylko radość odczuwamy, 

ale nie wszędzie malkontenci*,

więc miło szkołę wspominamy.

Nie całkiem też poważnie podchodź

do rymów tych nieprzemyślanych,

bo o przysłówki tutaj chodzi,

które z „nie” czasem są pisane 

(jak?) –  .

9. Na lekcji wychowawczej uczniowie dyskutowali o  cechach charakteru. Jedno 
z ćwiczeń polegało na ustawieniu wyrazów bliskoznacznych w odpowiednich ław-
kach. Wykonaj to zadanie. Dopasuj przymiotniki bliskoznaczne, podane w  ramce, 
do odpowiednich ławek.

* malkontent – osoba ze 
wszystkiego niezadowolona.
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10. Kasia była pytana na lekcjach, na których zostały wypowiedziane tylko słowa 
pisane z nie łącznie. Sprawdź, jakie to były przedmioty.  

Klucz do odpowiedzi

Informacje o Sinobrodym z baśni Charles’a Perraulta są podane za pomocą 
wyrazów z nie w układzie: przymiotnik, rzeczownik, czasownik, przysłówek.

Informacje o najmłodszym z braci z baśni Kot w butach francuskiego pisarza są 
podane za pomocą wyrazów z nie w układzie: rzeczownik, czasownik, przysłówek

Informacje o chłopcu z baśni Braciszek i siostrzyczka braci Grimmów są podane za 
pomocą wyrazów z nie w układzie: rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, czasownik. 

Nie masz bladego pojęcia o nierównościach.

Te komórki są niewidoczne gołym okiem, 

ale proszę obejrzeć je pod mikroskopem.

Nie mogę oderwać od niej oczu. 

Mona Liza uśmiecha się tylko do mnie.

Niepoprawnie zapisałeś to słowo. „Nieuważny” 

piszemy przez ż z kropką. Ale nie wszędzie 

zmieniaj – w „rozrzutnym” zostaw rz. 

To miasto, w którym podpisano rozejm, leży 

niedaleko wschodniej granicy.

11. Polonistka zapowiedziała sprawdzian z baśni. Podała przykładowe zadanie, aby 
uczniowie dobrze się przygotowali. Rozwiąż je. Zaznacz wyrazy z nie, a następnie 
odgadnij, o jakie postacie chodzi. Wykorzystaj podpowiedzi z klucza.

●  niedołęga życiowy, nie potrafił zadbać o swoje interesy, niechętnie 

wyruszył w drogę

●  nieszczęśliwiec, niecierpliwy, niejednoznacznie przedstawiony, 

nie posłuchał dobrych rad 

●  nieprzejednany, niegodziwiec, nie dowierzał nikomu, niemiłosiernie 

potraktował żonę
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