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Pisownia wyrazów wielk  
i ma  liter

Podró e ma e i du e

1. Przeczytaj, o czym rozmawiają chłopcy. Następnie podkreśl w ich wypowiedziach 
rzeczowniki i przymiotniki i dopasuj je do kategorii podanych na s. 105. Sformułuj 
wnioski. 

Cześć, 
przeczytałem na twojej plakietce, że masz na imię Andrzej. Ja nazywam się 
Adam Jagodziński, ale wszyscy przezywają mnie Sączek. To dlatego, że urodziłem 
się w Nowym Sączu, jestem nowosądeczaninem. Mieszkałem na Sądecczyźnie 
kilkanaście lat. 
Widzę, że jesteś tu nowy, a w Szkole Podstawowej im. Ambrożego Kleksa 
wszystkich chłopców z imieniem na A witamy szczególnie. Proszę, prezent ode 
mnie – krakowski obwarzanek. Jedz szybko, bo mój pies Krakusik lubi miejscowe 
specjały, szczególnie z ulicy Starowiślnej, chociaż rodowici krakowianie wybierają 
inne cukiernie.

Przyjechałem z Warszawy, mieszkałem tam na różnych osiedlach – najpierw 
na Pradze, a potem na Bemowie. Później przeprowadziłem się do Jabłonny. 
To duża wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, 
nad Wisłą. Moi rodzice pracowali przy konserwacji parku rozciągającego się wokół 
jabłonowskiego pałacu. Zasadzili tam drzewo i nazwali je Jędrek, na moją cześć. 
Teraz mieszkamy niedaleko Wawelu. Moja mama, która jest Włoszką i pochodzi 
z południa Włoch, mówi, że zacznie rządy w Krakowie jak królowa Bona. Ludzie 
z południa Europy mają poczucie humoru – tak mówią na całym świecie, nawet 
na Saharze i w Himalajach, od Bałtyku do Pacyfiku…
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● imiona, nazwiska, przezwiska ludzi

 

 

● imiona własne zwierząt, roślin

 

 

● nazwy kontynentów, państw, regionów, miast, wsi, osiedli, ulic 

 

 

● nazwy mieszkańców państw 

 

 

● nazwy indywidualne obiektów 

 

 

● nazwy oceanów, mórz, rzek, gór, pustyń 

 

 

● nazwy mieszkańców miejscowości  

 

 

● nazwy województw, powiatów 

 

 

● przy miotniki utworzone od nazw geograficznych 

 

 

A

aB b

 literą piszemy: 

 literą piszemy: 
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2. Wyjaśnij Andrzejowi, który mieszka teraz na osiedlu Podwawelskim, w jaki spo-
sób dojść do Starego Teatru w Krakowie. Wykorzystaj jak najwięcej informacji poda-
nych na szkicu sytuacyjnym. 

LEGENDA

1   Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej

2  kościół Mariacki 

3  Sukiennice 

4    wieża ratuszowa

5   Uniwersytet 
Jagielloński

6  Wawel

7  kościół Na Skałce
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Notatki Andrzeja dotyczące geografii świata: 

● największy ocean –  

● najdłuższa rzeka –  

● najmniejsze państwo –   

● najmniejszy kontynent –  

3. Adam i Andrzej biorą udział w konkursie geograficznym. Pomóż im w przygoto-
waniach. Wybierz nazwy z ramki i uzupełnij notatki chłopców.

● Amazonka ● Australia ● Hańcza ● Ochotnica ● Pacyfik 
● Rysy ● Suwalszczyzna ● Watykan

4. Uczestnicy konkursu mieli zaprezentować najciekawszy pomnik w kraju. Uzupeł-
nij brakujące litery w ich opisach zdjęć zgodnie z poznanymi zasadami ortograficzny-
mi. A która z rzeźb ciebie zainteresowała najbardziej? Uzasadnij swój wybór. 

Twórcą pomnika piosenki, który stoi w centrum 

 ogolina, jest  polanin  erzy 

 encel. Wyrzeźbione postacie  arolinki 

i   arliczka to bohaterowie najpopularniejszej 

 ląskiej piosenki ludowej.

(g, o, j, w, k, k, ś)

Nad rzeką  rdą w   ydgoszczy, 

przy moście  erzego  ulimy-

-  amińskiego, zawisł pomnik linoskoczka. 

„  rzechodzący  rzez  ekę” to 

jedyna w   uropie rzeźba wisząca nad rzeką.

(b, b, j, s, k, p, p, rz, e)

Notatki Adama dotyczące geografii Polski:

● najgłębsze jezioro –  

● najzimniejszy region –  

● najwyższy szczyt górski –  

● najdłuższa wieś –  
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● afrykański 
● amazoński
● australijski 
● azjatycki

Swój pomnik ma również bohater wiersza  ana 

 rzechwy – chrząszcz. Stoi oczywiście 

w   czebrzeszynie na  ubelszczyźnie. 

Wyrzeźbili go w lipowym drewnie uczniowie 

 iceum  tuk  lastycznych w   amościu.

(j, b, sz, l, l, sz, p, z)

Jest to chyba najbardziej nietypowy pomnik 

w   olsce. Dziewięciometrowy pomnik Ziemniaka 

powstał 20 lat temu przy  tacji  odowli 

 oślin w   iesiekierzu, w województwie 

 achodniopomorskim. 

 (p, s, h, r, b, z)

 

 

 

5. Chłopcy otrzymali w nagrodę książki podróżnicze autorstwa Alfreda Szklarskie-
go. Podkreśl wielkie litery w tytułach powieści i sformułuj wniosek dotyczący zastoso-
wanych tu zasad pisowni. 

 

 

6. Chłopcy po przeczytaniu powieści poszerzyli swoją wiedzę i bez problemu wy-
pełnili ćwiczenie zadane przez polonistkę. Połącz i  ty przymiotniki utworzone od 
nazw własnych z odpowiednimi rzeczownikami.

●  kangur  ●  słoń

●  tygrys  ●  anakonda

●  las deszczowy ●  lasy eukaliptusowe

●  busz  ●  zebra

Alfred
Szklarski

Tomek 
na Czarnym 

Lądzie

Alfred
Szklarski

Tomek 
na tropach 

yeti

Alfred
Szklarski

Tomek 
u źródeł 

Amazonki

Alfred
Szklarski

Tajemnicza 
wyprawa 
Tomka
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7. Sprawdź, o jakich podróżach marzą Adam i Andrzej oraz ich rodzice. Uzupełnij 
brakujące litery i przejdź trasy labiryntu. 

 merykański 
 aguar

 ińskie 
 erły

 gipska 
 umia

 ustralijski 
 iś  oala

„  niegi 
 ilimandżaro”

 ybetański 
 lasztor

 olski 
 ziennikarz 

i   odróżnik
 meryka 
 ółnocna

 meryka 
 ołudniowa

 iemia 
 gnista

  ielki  ur 
 iński

 ustynia 
 obi

 razylijska 
 laża 

 opacabana

 yspa 
 aiti

 rzeg 
 orza 

 ródziemnego

 orzecze 
 mazonki

dokąd wiedzie 
trasa ze związkami 
wyrazowymi pisanymi 
tylko wielką literą.

dokąd wiedzie 
trasa ze związkami 
wyrazowymi pisanymi 
tylko małą literą.

Egipt

Peru

Chiny

Rodzice 
chłopców
 marzą o 

 ,

Andrzej
 marzy o 

 ,

Adam
 marzy o 

 ,

dokąd prowadzi 
droga ze związkami 
wyrazowymi pisanymi 
i małą, i wielką literą.


