
Test dla uczniów klasy V 
sprawdzający opanowanie wiadomości i umiejętności 

ortograficznych 
 
 

Drogi uczniu, masz przed sobą test sprawdzający twoje wiadomości i 
umiejętności ortograficzne. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Powodzenia! 
 
 

1. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ó lub u. 
Sk...ra,  l...dzie,  M...rzynów,  szczeg...lnie,  tch...rz,  J...zef,  wyr...Ŝnić,  
l...bię,  kł...tnia,  dr...Ŝyna,  p...źno,  bi...ro. 
                                                                                                       12 pkt. 
 
2. Uzasadnij pisownię ó, Ŝ, rz, ch w następujących wyrazach: 
ó: mówić - ................................................. 
    odwrócić - ............................................. 
    pióro - ................................................... 
   wędrówka - ............................................ 
 
rz: Ŝołnierzy - ............................................ 
     brzoza - ................................................ 
     lekarz - .................................................  
    zegarmistrz - ......................................... 
 
Ŝ: pokaŜę - ................................................ 
   bliŜej - ................................................... 
   pieniąŜek - ............................................ 
   waŜyć - ................................................. 
 
ch: mucha - ............................................. 
     dach - ................................................. 
     schab - ............................................... 
                                                                                                             15 pkt. 
 
3. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami Ŝ lub rz 

     ...ądził,   ...aden,   świe...e,   wa...ywa,   ...adko,   łó...ko,  po...eczka,  
...emiosło,  ...ąd,  ko...uch.                                                                         
                                                                                                                  10 pkt. 
 

4. Uzupełnij podane związki wyrazowe brakującymi literami h lub ch  



...wycić za rękę,  słaby  ...arakter,  ...orągiew  narodowa,  słowo  ...onoru,  
grupa  ...arcerzy,  ...ektar  ziemi.                                                   
                                                                                                                6 pkt. 
5. Uzupełnij luki brakującymi literami ę, ą lub en, em, on, om. 
 
M...Ŝczyzna  wypr...Ŝył  się i oczekiwał  pochwały. 
Wci...Ŝ   słyszał o dgłosy  b...bna. 
Zameldował  k...endantowi o wykonaniu  zadania. 
Przygl...dał  się  dziewcz...t...  i  podziwiał  ich  zwinność. 
                                                                                                                   8 pkt. 
                                                                                                                  
6. Utwórz dopełniacz następujących rzeczowników: 
policja - ........................................... 
historia - ......................................... 
Azja - ............................................. 
ziemia - ......................................... 
Maria - .......................................... 
                                                                                                                   5 pkt. 
 
7. W podanych zdaniach wstaw czasownik w formie czasu przeszłego od 

podanego bezokolicznika: 
Lekarz ............................... badanie chorego.  (rozpocząć) 
Marek szybkim ruchem .................................. przycisk. (nacisnąć) 
                                                                                                                   2 pkt. 
 
8. W miejsce kropek wstaw cząstkę by razem lub osobno. 
 
Czytał......   więcej ksiąŜek, lecz nie miał czasu. 
MoŜe.....    pojechał nad morze? 
Gdy......    miał pieniądze, kupił....  sobie rower. 
                                                                                                                   4 pkt. 
 
9. Uzupełnij zasadę ortograficzną: 
Nie  z czasownikami piszemy ................................................, 
np............................................. 
                                                                                                                   2 pkt. 
 
10. Wstaw odpowiednie znaki interpunkcyjne. 
Pojechałam w góry  aby odpocząć 
Michał kupił dwa zeszyty  pięć długopisów i ksiąŜkę. 
Lubię oglądać filmy które opowiadają o naszej historii. 
Czy jutro będzie klasówka 
Zosia powiedziała  Chodź ze mną na spacer                                          5 pkt.   



 
  
 
 


