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Temat: Przecinek w zdaniu. (2h) 

1. Przypomnienie, przed jakimi spójnikami nie stawiamy przecinka (i oraz albo lub bądź czy ani ni) 

2. Przed jakimi spójnikami stawiamy przecinki? (że, żeby, bo, lecz, ponieważ, ale, aby, by, jednak, więc, 

dlatego, jeżeli, mimo że, itp.) 

3. W podanych zdaniach podkreśl przecinek. Wstaw przecinek tam, gdzie go brakuje. 

- Świnka morska jest gryzoniem więc stale rosną jej siekacze 

- Lubię psy ale wolę koty. 

- Weterynarz zaszczepił pieska oraz dał nam kilka wskazówek dotyczących żywienia szczeniaków. 

- Chciałbym hodować papużki faliste albo kanarka. 

4. Z podanych wyrazów ułóż zdania. Zaznacz na kolorowo przecinki i uzasadnijcie ich pisownię. 

- rzadko, ale, Marcin, go, Pawła, lubi, odwiedza 

- pietruszkę, sałatę, planuje, w, ogrodzie, ciocia, marchewkę, zasiać 

 

Interpunkcja zdania pojedynczego 

 

……………………………………… 
imię i nazwisko  

 

Zadanie I  

Z podanych niżej wyrazów ułóż i zapisz zadania. Podkreśl przecinki i uzasadnij (ustnie) ich postawienie. 
Napisz, dlaczego w jednym z tych zdań nie postawiłeś przecinka. 

 

a) jest, Żelazko, przyrządem, ale, niewielkim, pożytecznym 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) dzieci, W, wszystkie, Japonii, do, chodzą, szkoły, w, jednakowo, czarne, ubrane, garnitur, 
skarpetki, białe 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) w, Rolnictwo, Japonii, ważne, tak, jest, produkcja, jak, czy, samochodów, komputerów 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Japonki, Młode, urocze, z, dokładnością, wielką, sadzonki, flancują, ryżu 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Zadanie II 

Napisz z pamięci po trzy dowolne spójniki, przed którymi: a) stawiamy przecinek, b) nie stawiamy 
przecinka. 

 

a) …………………………., ……………………….., …………………………… 

b) …………………………., ……………………….., …………………………… 

 

Zadanie III 

W podanym zdaniu postaw brakujące przecinki. 

 

Panowanie nad słowami to panowanie i nad myślą i nad swoim działaniem i nad stosunkami z ludźmi. 

 

 

Zadanie IV 

Przeczytaj podane niżej zdania, zwróć uwagę na wyróżnione przecinki i wyrazy lub zwroty po nich 
następujące, a następnie uzupełnij niekompletne zdanie. 

 

Wyjeżdżam nad morze, to znaczy do Międzyzdrojów. 

Zabiorę ze sobą sprzęt sportowy, to jest łódź oraz materac. 

Podobają mi się takie sporty wodne, jak na przykład wioślarstwo czy kajakarstwo. 

Wyjadę już wkrótce, czyli pojutrze. 

 

Przed następującymi wyrazami i zwrotami poprzedzającymi wyjaśnienie lub wyliczenie: ………………., 
………………….., …………………., ……………………., stawiamy przecinek. 

 

Zadanie V 

Ułóż wypowiedzenia, w których użyjesz podanych części zdania połączonych spójnikami. 

 

a) przydawka + ale + przydawka 

................................................................................................................................................................. 

 

b) dopełnienie + lub + dopełnienie 

................................................................................................................................................................. 

 

c) podmiot + oraz + podmiot 

................................................................................................................................................................. 

 



d) okolicznik + ani + okolicznik 

................................................................................................................................................................. 

 

e) orzecznik + i + orzecznik 

................................................................................................................................................................. 

 

Zadanie VI 

Uzupełnij podaną regułę. 

 

W zdaniu pojedynczym przecinkiem rozdzielamy ………………… części zdania. 

 

 

 

 

Temat: Podsumowanie wiadomości z zasad pisowni. (2h) 

 

http://testwiedzy.pl/game/2998.html 

 

Test z zasad ortograficznych 

W każdym pytaniu jest tylko jedna w pełni prawidłowa odpowiedź.  

1. "ó" piszemy, gdy wymienia się: 

a. na o, a, e, 

b. tylko na o i a, 

c. na samogłoski. 
2. "rz" piszemy po spółgłoskach: 

a. p, b, t, d, ch, j, w, 

b. p, b, t, d, k, g, ch, j, w, 

c. p, b, t, d, k, g, ch, j, z. 
3. Wyraz p...czoła piszemy przez: 

a. rz, 

b. sz, 

c. ż. 
4. W zakończeniach męskich nazw zawodów, np. pieka..., stola... piszemy zawsze:  

a. rz, 

b. ż, 

http://testwiedzy.pl/game/2998.html


c. sz. 
5. Wyraz ws...wka piszemy przez: 

a. "ó", 

b. "u". 
6. Nazwy planet i gwiazd piszemy: 

a. z wielkiej litery, 

b. z małej litery,  

c. z wielkiej lub z małej litery - nie ma to znaczenia.  
7. Cząstkę nie piszemy: 

a. osobno z czasownikami i rzeczownikami, 

b. razem z czasownikami, 

c. razem z rzeczownikami. 
8. Literę j piszemy:  

a. zawsze po s, c, z, 

b. tylko po s, c, z wymawianych miękko, 

c. tylko po s, c, z wymawianych twardo. 
9. Dwuznak "ch" piszemy, gdy wymienia się na: 

a. s, 

b. sz, 

c. s lub sz. 
10. "ż" piszemy, gdy wymienia się na: 

a. g, z, s, sz 

b. g, z, dz, ź 

c. g, z, s, dz, h, ź. 

 

........................................ 

imię i nazwisko 

 

1. Uzupełnij „rz” lub „ż” w brakujące miejsca. ( 5 p.) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Uzupełnij brakujące wyrazy w przysłowiach: ( 3 p.) 
Ziarnko do ziarnka, aż .............................się miarka. 

Z...........................chmury mały deszcz. 

Uderz w stół, a ....................................się odezwą.  

 

3. Wymień trzy wyjątki( trzy wyrazy) od reguły pisowni wyrazów z „rz”. ( 3 p.) 
................................................................................................................................................. 

 

4. Uzupełnij brakujące wyrazy w podanych zdaniach: ( 3 p.) 
a) ............................to taki mały deszczyk. 
b) .......................45 kilo.  
c) .............................zajmuje się konstrukcją mostów.  
 

5. Ułóż dwa zdania z wyrazami: żegluga, orzech. ( 2 p.) 
........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

6. W podanym zdaniu uzupełnij „rz” lub „ż” zgodnie z zasadami. 
Prawdziwy król zwie.....ąt nigdy nie podró.....uje, nie poluje ani nie od...ywia się w stadzie, sfo...e czy 

t...odzie.  

 

7. Odpowiedz. ( 3 p.) 
a) twórca filmu 

....................................................................................................................................................... 

b) przeciwieństwo bałaganu 
....................................................................................................................................................... 

c) Np. pożarna 
....................................................................................................................................................... 

 

 

Odpowiedzi: 

1. rz, rz, rz, ż, ż, ż, ż, rz, ż, rz 



2. zbierze, dużej, nożyce 
3. np. pszenica, wszystko, bukszpan 
4. a) mżawka, b) ważę, c) inżynier 
5. należy zwrócić uwagę na poprawną konstrukcję zdania 
6. rz, ż, ż, rz, rz 
7. a) reżyser, b) porządek, c) straż 

 

  

 

 

 


