
JĘZYK POLSKI KL IV i V 

TEMAT:  Pisownia wyrazów z h i ch. Utrwalenie wiadomości 

Data: 25.03.2020 ( 1 h) 

 

Przypomnijcie sobie zasady pisowni: 

1. „Ch” piszemy zawsze wtedy, kiedy w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach jemu 
pokrewnych to „ch” wymienia się na „sz”, np. mucha – musze. 

2. W wyrazach rodzimych, np. chodzić, chować, chorować. 
3. Z reguły po literze – s, np. schludny. 
4. „Ch” zwykle znajduje się na końcu wyrazu. 
5. „Ch” zwykle piszemy przed spółgłoską. 
6. Literę „h” piszemy zawsze wtedy, kiedy w innych formach tego wyrazu lub w formach 

jemu pokrewnych to „h” wymienia się na g, ż, z, lub dz, np. wahać się – waga. 
7. Literę „h” zawsze piszemy na początku wyrazów, jeżeli to „h” może być opuszczone, 

np. harfa (Arfa), Hanusia (Anusia). 

 

 



Uzupełnij: 

oży zając asa po łące. Za nim biegnie yży zajączek. ytry lis natomiast chowa się za 

drzewem. łopczyk o imieniu ipolit patrzy na łąkę. Krzyczy: ura, ale ładne zwierzątka.  

 abry kołyszą się wśród zbóż. Pies arcuje w polu. ania biegnie obok. Jaki ładny dzień! 

Ale eca! ultaj biegnie ulicą. Potrącił jakiegoś malua. Ludzie uciekają z odnika na trawnik.  

 umorzasty nauczyciel nie zapowiada nic dobrego. Nasz kolega nie przestrzega zasad igieny. 

Na korytarzu wielki armider. Pierwszy dzień w szkole mi się niestety nie udał.  

Dopisz wyrazy pokrewne do: 

a) bohater –  
 

b) wahać się –  
 

Wpisz w brakujące miejsca „ch” lub „h”. 

...alny 

...abit 

...ektar 

pe...owy 

tro...ę 

s...ab 

zapa... 

...yłkiem 

...aracz 

...ipokryta 

...ryzantema 

...ór 

...urt 

leniu... 

odde... 

zama... 

kru...y 

...art 

czy...ać 



...arcmistrz 

...ołd 

bu...nęły 

przesłu...anie 

...łopcy 

psy...oterapia 

 

Utwórz zdania z podanymi wyrazami. 

odruch 

 

szach 

 

schlebiać 

 

łańcuch 

 

filharmonia 

 

herbata 

 

wichura 

 

komputeroholik 

 
 KARTA PRACY- ZASADY PISOWNI ‘CH”  
1. Uzupełnij stosując powyższą zasadę.  

 

mucha bo……………….. ucho bo………………  

blacha bo……………….. cicho bo………………..  

piechoto bo………………. sucho bo……………  

2. Utwórz rodzinę wyrazów.  

 

słuch- słuchać, słuchacz, posłuch……………………………………………  

zuch-…………………………………………………………………………..  

zapach-……………………………………………………………………….  

3. Uzupełnij.  



 

okno- na dwóch……………. …… pióro- na kilku…………………….  

przerwa- na wielu……………………. drzewo- na trzech………………….. 

 

Odszukaj w diagramie 10 wyrazów z ch po s. Zaznacz te wyrazy i przepisz je. Wyrazy zostały 

wpisane poziomo, pionowo i po skosie.  

s  c  h  r  o  n  i  s  k  o  

s  c  h  o  l  a  l  s  k  a  

w  s  h  f  g  h  s  c  s  z  

s  c  p  o  u  s  c  h  a  b  

c  h  a  s  d  k  h  y  u  p  

h  e  s  h  m  y  r  ł  y  l  

ó  m  c  j  n  i  o  e  t  j  

d  a  h  c  b  r  n  k  r  h  

p  t  a  w  f  g  t  y  u  i  

s  c  h  l  e  b  i  a  ć  o  

Uzupełnij tekst brakującymi literami: „h” i „ch”.  
Kłopoty …enia  
Rzecze …enio raz do …ani: „Jak mnie ta pisownia gniewa! …iny , …emia, …aft, 
…arak- ter, …ufiec, …aber, …ołd, …olewa. Człek się wa…a, jak …ołd pisać, jak 
…oinkę, jak …arcerza. …ardy rycerz się spod …ełmu z …i…otaniem złym 
wyszczerza. Wciąż się kłócą: bo…ater i ….uligan, …ór i …asło, …usteczka i 
…erbata. Istny …aos mam już w głowie. Jakże słów spamiętać tyle? Gdy 
dyktando pisać przyjdzie, pewnie znowu się pomylę.” Na to …ania mu odpowie: 
„Weź się raźno do roboty, a zaręczam ci, że wkrótce miną wszystkie twe 
kłopoty.”  
Ćwiczenie 2.  
Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne, w których ch wymienia się na 
sz. strych - ....................... uciecha - .................... gmach – ………………………  
suchy - ........................ kicha - ......................... skrucha - ......................  
mnich - …………………. zawierucha - ................. cecha - ………………………..  
uśmiechać się - …………………… ucho - ……………………… grzech- ………………………..  
Ćwiczenie 3.  
Do podanych wyrazów dopisz te, w których „h” wymienia się na „g”, „z”, „ż”, 
„dz”.  
druhna - ………………. błahostka- ………………….. wahanie - …………………..  
Ćwiczenie 4.  
Do podanych wyrazów dobierz określenia z ramki. Podkreśl wyrazy z „h”.  
porównanie……………………… kultura ………………………… źródła ……………………………  
skrzydła ………………………….. studia …………………………… kształty 
…………………………..  
wiatr……………………….. zabiegi…………………………… powód ……………………………  
wyraz…………………………. pomoc …………………………… zwierzęta……………………….  
kodeks………………………… linia ………………………………. człowiek ……………………….. 



humanitarna, homeryckie, honorowy, hasłowy, husarskie, rehabilitacyjne, 
hodowlane, historyczne, błahy, hellenistyczna, halny, harmonijne, 
humanistyczne, humorystyczny, horyzontu, hojny  
 

 

W wykropkowane miejsca wpisz wyrazy wybrane spośród niżej wymienionych, 
nadając im właściwą formę.  
chyłkiem • charytatywny • chlapa• hospicjum • Hollywood • hop-siup • hity  
W grudniu grałem na skrzypcach na koncercie ................................ w 
miejscowym ................................, które zajmuje się nieuleczalnie chorymi 
dziećmi.  
Na dworze ................................, a ja ................................ przez płot do 
sąsiadów, ................................ pod ich oknami i już jestem w szkole.  
Wiele światowych ................................ filmowych powstało w najsłynniejszym 
ośrodku kinematografii – w ................................, dzielnicy Los Angeles w 
Stanach Zjednoczonych. 
 
Uzupełnij wyrazy brakującą literą.  
…chron …chludnie …chab …schemat …chyłek …chowek …schronisko …chody  
Zapisz regułę ortograficzną uzasadniającą pisownię tych wyrazów. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzupełnij tekst literami: „h” lub „ch”.  
Hultaj namówił raz chuligana  
__eca zdarzyła się niesłychana, __ultaj namówił raz __uligana, by ład w 
słowniku zburzyć dla psoty. Powstał __armider, okropny __aos. Wszystko 
__aniebnie się pomieszało: __ińczyk z __indusem, __oryzont z e__em, __angar 
założył na siebie strze__ę. __ol w jednej parze stanął z __olewą, z __oinką 
__eban(dość cenne drzewo). I, __oć kłócili się do tej pory, pod rękę idzie z 
__igieną __ory.__ołd gromko woła swej racji pewny: jak __łód mnie piszcie, bo 
to mój krewny. __ultaj, __uligan, dwaj przyjaciele cieszą się: „Będzie zamętu 
wiele. Nas też pomylą, no bo jest faktem, że __armonijny mamy __arakter”. 
Ten niesły__any słysząc __armider, __enryk zawołał: „Dość __ec !Już idę zrobić 
porządek. Nie gnębcie ludzi. Słownik jest po to…”- i wtem się zbudził. Nawet w 
słowniku, rzecz to jest znana, trzeba uważać na __uligana. 
 
Co oznaczają wymienione wyrazy obcego pochodzenia? Dopisz je do 
właściwych wyjaśnień w odpowiedniej formie.  
hostessa • honoris causa • hospitalizacja • homologacja  



Pacjent musi być umieszczony w szpitalu, czyli musi zostać poddany 
........................ Zezwolenie na używanie jakiegoś sprzętu nazywamy 
........................ .  
Honorowy stopień naukowy nadany przez uczelnię osobie szczególnie 
zasłużonej dla nauki i kultury nazywa się doktoratem ................................ .  
Dziewczyny zachęcające z uśmiechem na ustach do kupowania towarów w 
supermarketach lub witające gości na konferencjach czy targach to ....................  
 



 
 
 



 
 
 


