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Ch- h 

 

1. Połącz ze sobą wyrazy bliskoznaczne spośród następujących: 

 

HISTORIA 

 

HUMOR 

 

 

HAŃBA 

 

BŁAHY 

 

HANGAR 

 

HANDEL 

 

 

2. Do podanych niżej znaczeń dopisz odpowiednie wyrazy z ch z ramki.  

 

chronologia, choreografia, chorał, chandra, chropawość, chroniczny, chomikować 

 

 

 Sztuka komponowania tańców, baletów, scenicznych widowisk tanecznych: 

…………………………………………………………………………………... 

 Uroczysty śpiew kościelny, utwór muzyczny oparty na motywach kościelnych: 

…………………………………………………………………………………... 

 Następstwo w czasie, kolejność: 

…………………………………………………………………………………... 

 Długotrwały, przeciągajmy się, przewlekły: 

…………………………………………………………………………………... 

 

WESOŁY NASTRÓJ 

 

„GARAŻ” DLA 

SAMOLOTÓW 

 

UJMA 

 

MAŁO WAŻNY 

 

ZARYS DZIEJÓW 

 

KUPNO-SPRZEDAŻ 
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 Nierówność powierzchni, szorstkość: 

………………………………………………………………………………...... 

 Stan przygnębienia, apatii, zniechęcenia do życia: 

…………………………………………………………………………………... 

 Gromadzić coś w nadmiernej ilości: 

…………………………………………………………………………………... 

 

3. Uzupełnij podane związki wyrazowe ch i h: 

 

 …ciwy …rabia, 

 su…y …leb, 

 …historyczna …wila, 

 kru…e …erbatniki, 

 …andel …urtowy, 

 …ałaśliwy …ejnał, 

 …onor …arcerza, 

 ….erb ….orzowa, 

 szla…etny monar…a.  

 

4. Dopisz wyrazy o przeciwnym znaczeniu rozpoczynające się od h lub ch: 

 

 skąpy - ……………………….. 

 ciepły - ………………………. 

 uciszać - ……………………... 

 ogrzewać - …………………… 

 

Ćwiczenia 1 – 4 opracowano na podstawie: J. Wójcik, Nauka ortografii i interpunkcji. Wydaw. Szkolne 

i Pedagogiczne, Warszawa 1988, s. 87, 88, 92, 96. 
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5. Odczytaj wyrazy napisane wspak. Napisz je prawidłowo. 

 

 dóhcomas - ………………………… 

 ynjoh - ……………………………… 

 ainomrahlif - ……………………….. 

 akzcetsuhc - ………………………… 

 anorhco - …………………………… 

 akpyrhc - …………………………… 

 grurihc - …………………………….. 

Źródło: A. Tońska-Szyfelbein, Ortografki, czyli zabawne historyjki i ćwiczenia ortograficzne kształcące 

umiejętność czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas IV – VI. Wydaw. Harmonia, Gdańsk 2008, s. 

56.  

 

6. Pogrupuj ze sobą wyrazy pokrewne z h.  

 

humorystyczny, hałas, huczeć, hamulec, alkoholik, bohater, humorek, hałaśliwy, 

hamować, huk, alkoholowy, bohaterstwo, humor, bohaterski, huczny, hałasować, 

alkohol, hamulcowy 

 

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

 Źródło: K. Grajewska, E. Wower, Ćwiczenia ortograficzne dla klasy IV. Wydaw. Pedagogiczne ZNP 

Spółka z o. o. Kielce 2006, s. 29.  


