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Temat: Pisownia wyrazów obcych. (2h) 

 

Rodzaje zapożyczeń:  

- właściwe: plac, bruk, laser, hol.  

- sztuczne: hydroterapia, autokar, mineralogia,  

- hybrydy: minispódniczka, teledysk, fotokącik,  

- kalki, czyli repliki (polskie elementy słowotwórcze, ale obcy wzorzec): zwischenzeit - międzyczas, Res 
publica - Rzeczpospolita.  

Do podanych nazwisk autorów dopisz odpowiedni tytuł dzieła umieszczony w ramce.  

Sandro Botticelli -  

Niccolo Machiavelli -  

Eugene Delacroix -  

Jean Jaques Rousseau -  

Fryderyk Nietzsche -  

"Wolność wiodąca lud na barykady", "Książę", "Nowa Heloiza", "Tako 
rzecze Zaratustra",  

"Narodziny Wenus"  

Uzupełnij tabelę podanymi nazwiskami we wskazanych przypadkach.  

Lp.  
Nazwisko w 
mianowniku  

Nazwisko w 
dopełniaczu  

Nazwisko w 
narzędniku  

Nazwisko w 
miejscowniku  

1.  Jean d'Alembert (fr.)        

2. 
Guillaune Apollinaire 
(fr.)  

      

3.  Samuel Beckett (fr.)        

4.  Albert Camus (fr.)        

5.  Paul Cezanne (fr.)        

6. 
Niccolo Machiavelli 
(ang.)  

      



7.  John Kennedy (ang.)        

8.  Beaumarchais        

Reguła:  

W przypadkach zależnych nazwiska obce niesłowiańskie zapisujemy:  

a) z apostrofem przed końcówką  

- jeśli nazwisko kończy się na e nieme (zapisywane choć niewymawiane): Sartre- Sartre?a  

( w formach, w których końcówka modyfikuje znaczenie tematu, apostrof jest pomijany:  

Sartre- o Sartrze.  

- jeśli nazwisko (francuskie lub angielskie)kończy się na -y albo ma wymawiane na końcu  

e, choc w zapisie kończy się na literę spółgłoskową (niewymawianą), to apostrof występuje przed 
wszystkimi końcówkami, oprócz tych, które zaczynają się od -y: Debussy- Debussy?ego,ale z 
Debussym, Rabelais - Rabelais?go  

b) bez apostrofu, dołączając końcówkę bezpośrednio do nazwiska - w pozostałych typach nazwisk: 
Monet - Moneta, Z Monetem  

odkreśl właściwy zapis wyrazu, wyciągnij wnioski z obserwacji.  

antywłamaniowy - anty włamaniowy,  

ekstra nowoczesny - ekstranowoczesny - ekstra - nowoczesny,  

hipermarket - hiper market,  

mini aparat - miniaparat - mini-aparat,  

postmodernizm - post modernizm,  

ekspolka - eks-Polka - eks Polka,  

super gwiazda - supergwiazda - super-gwiazda,  

pseudo-Niemiec - pseudoniemiec,  

pseudo-naukowiec - pseudonaukowiec - pseudonaukowiec.  

Przedrostki zarówno rodzime jak i obce piszemy łącznie z wyrazami pospolitymi.  

- jeśli przedrostek jest dołączony do nazwy własnej (pisanej wielką literą), to bezpośrednio po nim musi 
wystąpić łącznik, np. eks-Jugosławianin, anty-Platon, pseudo-Europejczyk  

Podkreśl właściwy zapis wyrazu, wyciągnij wnioski z obserwacji.  



ksero - xero  

elmex - elmeks  

export - eksport,  

Nixon - Nikson,  

exekucja - egzekucja,  

Animex - Animeks  

Alexander - Aleksander  

Pollena Rex - Pollena Reks,  

x. Czrtoryski - ks. Czrtoryski  

ks. Popiełuszko - x. Popiełuszko.  

Połączenia głosek ?ks?, ?gz? dawniej zapisywane były za pomocą łacińskiej litery x. Obecnie w 
większości wyrazów polskich i zapożyczonych piszemy zgodnie z wymową ks, gz.  

Np. księga, eksmałżonek, egzekucja.  

Literę x piszemy w nielicznych wyrazach:  

- w oryginalnej pisowni nazwisk i nazw geograficznych: Huxsley, Marlaux.  

- w nazwach leków, kosmetyków, środków czystości: Ajax, madroxin.  

- w rodzimych skrótowcach tworzonych na wzór nazw obcych (ale tylko w M. i w B.)  

ANIMEX, PAX, TOPEX.  

- jako skrót wyrazów: książę, ksiądz: x. J. Poniatowski.  

Podkreśl właściwy zapis wyrazu, wyciągnij wnioski z obserwacji.  

chomonim - homonim,  

homeopatia - chomeopatia,  

chiperpoprawność - hiperpoprawność,  

hektolitr - chektolitr,  

chemoglobina - hemoglobina,  

heliocentryczny - cheliocentryczny,  



hagiografia -chagiografia,  

chieroglif - hieroglif,  

halogeny - chalogeny,  

Piszemy h w wyrazach zawierających obce cząstki.  

Podkreśl właściwy zapis wyrazu, wyciągnij wnioski z obserwacji.  

chronologia - hronologia,  

polichromia - polihromia  

synchroniczny - synhroniczny  

horesterol - cholesterol  

chryzantema- hryzantema  

horeograf - choreograf  

ehosonda - echosonda  

archaiczny - arhaiczny  

hierarchia - hierarhia  

piszemy ch w wyrazach pochodzących z greki, które zawierają obce cząstki:  

arch- , chrono- , synchro-, chrom- , chir - chol-, chryz- , choreo-, schiz-  

 

 

 

Temat: Użycie nawiasu. (1h) 

Nawias jest znakiem interpunkcyjnym, który służy do wydzielania tekstu o charakterze pobocznym, 

drugoplanowym albo uzupełniającym. Podobną rolę pełnią dwa przecinki oraz dwa myślniki. 

Wydzielenie za pomocą nawiasu jest jednak najsilniejsze. 

 

W języku polskim najczęściej stosuje się trzy rodzaje nawiasów: okrągły ( ), kwadratowy [ ] i prosty / /. 

W tekstach specjalistycznych można spotkać jeszcze nawiasy ostrokątne < > i klamrowe { }. 

 

Zasady użycia nawiasu 

 

Nawiasu okrągłego używamy do: 

 



• wydzielania wypowiedzi uzupełniających lub objaśniających tekst główny, np. Mincel dawał nam 

podarunki, a jego matka w największym sekrecie urządzała nam (i swemu synowi) choinkę. (B. Prus 

„Lalka”) 

       

• wydzielania wtrąconych przykładów i objaśnień, np. Do izby wyższej należą często (np. w Anglii) 

przedstawiciele arystokracji rodowej. 

       

• okrągły nawias zamykający możemy postawić także po liczbach oznaczających kolejne punkty 

wyliczenia, np. 1) „Faraon”, 2) „Lalka”. 

       

Nawiasu kwadratowego używamy do: 

 

• wydzielania wstawek odautorskich. Np. O szczególnej więzi z Minclem Rzecki mówił w ten sposób: 

„Zdaje się jednak, że Jaś Mincel zrobił inną rzecz, choć nie wspomniał o niej do śmierci i nawet nie lubił 

o tym rozmawiać. Oto chodził on do różnych jenerałów, którzy odbyli węgierską kampanię, i tłumaczył 

im, że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu. No i uratowali mnie, tak że już w lutym 1853 

roku [podkreślenie moje — A.A] mogłem jechać do Warszawy”. 

       

• do oznaczania skrótów w cytatach. Służy do tego wielokropek w nawiasie kwadratowym […]. 

       

• do otwierania i zamykania wydzielenia, w którym pojawi się nawias okrągły. Przykład: Bohaterowie 

Lalki [np. Wokulski, Geist, Ochocki (zwłaszcza on)] z nadzieją zwracają się w stronę nauki. 

       

• do zapisu fonetycznego. Przykład: Zapis wymowy słowa „patrz” to [pacz]. 

 

Zbiegnięcie się nawiasu i innego znaku interpunkcyjnego 

 

W sytuacjach, gdy dochodzi do zbiegnięcia się nawiasu i któregoś ze znaków interpunkcyjnych, 

stosujemy następujące reguły: 

 

• pytajnik, wykrzyknik, wielokropek umieszczamy przed nawiasem. Przykład: Czy powinienem to 

zrobić? (Namyślał się przez moment). 

       

• przecinek, średnik, pauzę i kropkę umieszczamy po nawiasie zamykającym. Przykład: Wreszcie w 

pierwszym dniu miesiąca wszyscy dostawaliśmy pensję (ja brałem 10 złotych). (B. Prus „Lalka”). Jeśli w 

nawiasie znajduje się całe zdanie, kropkę możemy postawić przed nim. 

 

• odnoszące się do tekstu wydzielonego w nawiasie pytajniki, wykrzykniki i cudzysłowy umieszczamy 

przed zamknięciem nawiasu. Przykład: Zdaje mi się, że rozmawiałem z nim we wtorek (a może to była 

środa?). 

       

Zaleca się unikać zbiegu nawiasu otwierającego z zamykającym. Wyjątkami są sytuacje, w których po 

nawiasie zamykającym występuje znak skrócenia tekstu (czyli […]) lub po nawiasie zamykającym 

podawana jest informacja o autorach tekstu. 

 

 



Temat: Test podsumowujący ortografię. (1h) 

 

Test z gramatyki dla klasy VI 

 

Ćwiczenie 1: 

Podziel wyrazy na litery, głoski, samogłoski i spółgłoski. Podaj ich liczbę. 

 

auto -  

dżdżownica -  

deszcz -  

 

Ćwiczenie 2: 

W podanym poniżej tekście podkreśl rzeczowniki (jedną linią), czasowniki (dwoma liniami) i 

przymiotniki (linią falistą). 

 

Julian Tuwim był niezwykłym poetą. Zachwycał się egzotycznymi słowami. Wyławiał słowa z różnych 

dzieł podróżniczych i słowników. Śledził wyrazy i porównywał je ze sobą. Potrafił nawet podejść do 

cudzoziemców, spotkanych przypadkowo na ulicy i zapisywać usłyszane od nich wyrazy. 

 

Ćwiczenie 3: 

Do podanych wyrazów dopisz kategorie gramatyczne. 

 

cudzoziemców -  

śledził -  

poetą -  

 

Ćwiczenie 4: 

Odmień związki wyrazowe w liczbie pojedynczej i mnogiej: 

szklane okno, wspaniała przygoda, małe kociątko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 5: 

Odmień w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym czasownik chodzić 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ćwiczenie 6: 

Do czasowników niedokonanych dopisz czasowniki dokonane: 

pleść -  

malować -  

tłuc -  

prać -  

siedzieć -  

jechać -  

 

Ćwiczenie 7: 

Dopisz wyrazy pochodne do wyrazów: stół i pisać. ( Podaj co najmniej 4 wyrazy do każdego przykładu.) 

 

stół -  

 

pisać -  

 

 

Ćwiczenie 8: 

Zakreśl poprawne odpowiedzi: 

 

A. Zetknęliśmy się 

a) dłońmi 

b) dłoniami 

c) obie formy są poprawne 

 

B. Zjedliśmy masę 

a) klusek 

b) klusków 

c) obie formy są poprawne 

 

C. Daj mi swój 

a) durszlak 

b) druszlak 

c) obie formy są poprawne 

 

D. Nie założę 

a) podkoszulki 

b) podkoszulka 

c) obie formy są poprawne 

 

E. Oddaj mi swoją 

a) pomarańcz 

b) pomarańczę 



c) obie formy są poprawne 

 

F. Zobaczyłem białą  

a) myszę 

b) mysz 

c) obie formy są poprawne 

 

Wymień klasyfikację głosek ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy. (3 p.)  

 

 

Wymień rodzaje sylab. (2 p.) 

 

 

Gdzie w języku polskim pada akcent w wyrazie? (1 p.) 

 

 

Wymień nieodmienne części mowy. (2 p.) 

 

 

Dokonaj podziału zaimków ze względu na to, jaką część mowy zastępują. (2 p.) 

 

 

Jak określamy odmianę wyrazów? (1 p.) 

 

 

Wymień rodzaje podmiotów. (2 p.) 

 

 

Wymień rodzaje przydawek. (2 p.) 

 

 

Wymień rodzaje związków składniowych. (2 p.) 

 



 

Wyjaśnij związek frazeologiczny: porywać się z motyką na słońce. (1 p.)  

 

 


