
Sprawdź swoje umiejętności ortograficzne 

Wyrazy h i ch 

Zadanie 1 

Wyrazy z ramki wpisz do kratek z krzyżówki według podanych niżej znaczeń. Zapisz 

wyraz odczytany z wycieniowanych kratek. 

 

monarcha, chłop, chałwa, chód, chrabąszcz, chorągiew, chleb, chmara, chomik, uchwyt 

 

1. Zwierzę, które stale gromadzi zapasy 

2. Bardzo dużo np. owadów 

3. Należy do słodyczy 

4. Mieszkaniec wsi 

5. Poruszanie się 

6. Władca 

7. Sztandar 

8. Należy do pieczywa 

9. Szkodliwy chrząszcz 

10. Rączka 
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Zadanie 2 

Z podanych niżej przymiotników oraz rzeczowników z ramki utwórz związki 

wyrazowe. Pokreśl wyrazy z ch. 

 

choinka, chaber, chmura, chałka, chrzan, chirurg, chochoł, chciwość 

 

zielona          ………………….. 

niebieski        …………………. 

czarna             …………………. 

biały               ………………….. 

smaczna         ………………….. 

nadmierna    ……………………  

znany              …………………… 

słomiany        …………………… 

 

 

Zadanie 3 

Odgadnij poniższe zagadki i napisz rozwiązanie. Sprawdź pisownię odgadniętych 

wyrazów w słowniku ortograficznym. 

1 

Dodaj do „hali” z hejnału, 

tylko parę liter, 

a otrzymasz z nich 

żeńskie imię pospolite. 

…………………………………. 

 

2 

Chodził po halach, 

owce pasł, 

nazywają go …………………… 

 

3 

Rośnie w ciepłych krajach, 

i piją ją w chatach 

suchą i zieloną. 

Co to jest? 

…………………….. 

 

 

Zadanie 4 

Uzupełnij teksty brakującymi literami z  h lub ch 



 

Gdy …uczą grzmoty, 

szumi ulewa, 

nie …roń się nigdy 

pod wysokie drzewa. 

 

A kto tę ….oinkę  

Wy…odował z ziarna? 

Wy…odowała ją mateńka, 

Ziemia nasza czarna! 

 

Zadanie 5 

Napisz z pamięci trzy imiona żeńskie i trzy imiona męskie z h na początku lub w 

środku wyrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiązanie zadań 

Zadanie 1 

Rozwiązanie krzyżówki: chłodniczy 

 

Zadanie 2 

zielona choinka  

niebieski chaber 

czarna chmura 

biały chrzan              

smaczna chałka         

nadmierna chciwość    

znany chirurg             

słomiany chochoł       

 

Zadanie 3 

 

1 

Dodaj do „hali” z hejnału, 

tylko parę liter, 

a otrzymasz z nich 

żeńskie imię pospolite. 

Halina 

 

2 

Chodził po halach, 

owce pasł, 

nazywają go juhas 

 

3 

Rośnie w ciepłych krajach, 

i piją ją w chatach 

suchą i zieloną. 

Co to jest? 

herbata 

 

Zadanie 4 

 



Gdy huczą grzmoty, 

szumi ulewa, 

nie chroń się nigdy 

pod wysokie drzewa. 

 

A kto tę choinkę  

Wyhodował z ziarna? 

Wyhodowała ją mateńka, 

Ziemia nasza czarna! 

 

Zadanie 5 

Przykładowo:  

Imiona żeńskie: Hanna, Helena, Hiacynta, 

Imiona męskie:  Hubert, Henryk, Bohdan 

 

 

Oprac. Bogumiła Wawrzyniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


