
Lekcja 10 

Temat: Wielką czy małą literą? 

Cel i opis lekcji: potrafię poprawnie stosować wielką i małą literę w zapisie nazw. Podczas 

tej lekcji przypomnimy sobie najważniejsze zasady pisowni wielkiej i małej litery oraz 

przećwiczymy ich stosowanie w zadaniach. 

Materiały: zeszyt, epodręcznik. 

Przebieg lekcji: 

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie, następnie otwórz epodręcznik: 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DmxNyYE01 

Wykonaj ćwiczenie 1.  

2. Teraz zapoznaj się z przypomnieniem zasad stosowania wielkiej i małej litery, które 

znajdziesz pod ćwiczeniem 1. 

3. Przejdź do ćwiczeń 2 i 3. W ćwiczeniu 2 być może napotkasz trudność w drugim 

przykładzie, dlatego zamieszczamy tu objaśnienie ciekawostki językowej:  

austriackie gadanie = „mówienie bez głębszego sensu i celu, nieważne, próżne, niewarte 

uwagi. Kiedyś gadać znaczyło tyle, co wróżyć.  W Krakowie ukazywały się już w XV wieku 

kalendarze, zawierające właśnie wróżby. To, co kiedyś nazywano krakowskim, z czasem 

zaczęto nazywać austriackim. Niejasne gadanie, czyli wróżenie wróży i wróżek z czasem 

zaczęło być lekceważone, stąd zmiana znaczenia kiedyś poważnego słowa gadanie. (Jerzy 

Bralczyk) 

Po wykonaniu każdego ćwiczenia użyj przycisku „sprawdź”. Nie drukuj rozwiązań. 

*Zadania dla chętnych (w szczególności dla miłośników literatury): ćwiczenia 5 i 6. 

 

Lekcja 11 

Temat: Wielka i mała litera w tytułach książek oraz czasopism. 

Cel i opis lekcji: poprawnie stosuję wielką i małą literę w zapisie tytułów książek i 

czasopism. Podczas tej lekcji powrócimy do tematyki stosowania wielkiej i małej litery. 

Materiały: zeszyt, epodręcznik. 

Przebieg lekcji: 

1. Po zapisaniu tematu w zeszycie, otwórz epodręcznik: 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DmxNyYE01 

i przejdź do ćwiczenia 7. Podczas tworzenia nazw czasopism kieruj się zasadą, w myśl której 

każda taka nazwa kończy się cząstką „-nik” (np. dzien-nik). 

Po uzupełnieniu tabeli, użyj przycisku „sprawdź”. Nie drukuj rozwiązania.  

2. Następnie przeczytaj przypomnienie, które znajduje się pod ćwiczeniem 7. 

3. Na zakończenie zanotuj w zeszycie tytuły trzech czasopism oraz trzech książek. Pamiętaj o 

cudzysłowie oraz poprawnym stosowaniu wielkiej i małej litery.  

  

 
 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DmxNyYE01

