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Ćwiczenia ortograficzne – sprzęty domowe 
 

Zadanie 1: Proszę wpisać nazwy sprzętów domowych z ramki. Pierwsze litery zostały 

podane. 

 

lodówka kuchenka elektryczna zmywarka do naczyń 

czajnik elektryczny żelazko robot kuchenny 

odkurzacz pralka suszarka do włosów 

 

a) l……………….…. 

b) c………..….. e………………… 

c) s……….…….. do w……………….. 

d) r……….…….. k……………………. 

e) z…………….. do n………………… 

f) k………………. e….………………. 

g) ż…………….…… 

h) o…………………. 

i) p…………………. 

 

Zadanie 2: Proszę uzupełnić słowo właściwą literą lub dwuznakiem. 

 

rz lub ż u lub ó h lub ch 

…elazko lod…wka ku…enka elektryczna 

odku…acz s…szarka do włos…w robot ku…enny 

…ywność mikrofal…wka samo…ód 

u…ąd komp…ter alko…ol 

sp…ątanie zak…py wyje…ać 

odku…anie s…permarket te…nologia 
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Zadanie 3: Proszę utworzyć liczbę mnogą od podanych słów 

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

maszynka do golenia maszynki do golenia 

mikrofalówka  

ekspres do kawy  

telewizor  

budzik  

mieszkanie  

aparat cyfrowy  

 

 

Zadanie 4: Proszę przeczytać tekst 1, a następnie uzupełnić tekst 2 brakującymi 

słowami.   

 

Tekst 1 

 

Wczoraj kupiłem suszarkę do włosów. Niestety, dziś okazało się, że nie działa. Nie 

sprawdzałem towaru przed kupieniem – po prostu wziąłem go z półki. Poszedłem do sklepu, 

żeby złożyć reklamację. Zapytałem czy dostanę zwrot pieniędzy, czy nową suszarkę. 

Sprzedawca odpowiedział, że decyzja należy do mnie. Zdecydowałem, że wezmę inną, jednak 

tym razem sprawdzę, czy nie jest uszkodzona. Co za czasy! Wszystko tanie, ale byle jakie! 

  

Tekst 2 

 

Wczoraj kupiłem …………... do włosów. Niestety, dziś okazało się, że nie ……………. . Nie 

sprawdziłem towaru przed …………….. – po prostu wziąłem go z półki. ……………. do 

sklepu, żeby ………….. reklamację. Zapytałem czy dostanę zwrot ………………., czy nową 

suszarkę. ………………. odpowiedział, że decyzja należy do mnie. Zdecydowałem, że 

wezmę inną, jednak tym razem ……………., czy nie jest …………….. Co za czasy! 

……………… tanie, ale byle jakie! 
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Zadanie 5: Proszę przeczytać tekst „Polak – konsument”, a następnie uzupełnić  

tekst 2 brakującymi słowami lub frazami.   

 

 

Polak – konsument 

 

Polacy lubią robić zakupy. Codziennie z przyjemnością zaglądają do osiedlowego 

sklepu, a jeśli potrzebują czegoś szczególnego wybierają się do sklepu specjalistycznego, ale 

też raczej małego. Zależy im na tym, żeby ktoś się o nich zatroszczył: wypytał o potrzeby  

i pomógł wybrać najlepszą rzecz, taką w sam raz dla nich. Co jakiś czas jeżdżą do 

supermarketów, ale czują się w nich obco i gdyby nie wielki wybór towarów i niskie ceny,  

w ogóle by tam nie zaglądali.  

O comiesięcznym odkładaniu pieniędzy nie ma mowy. Czasem się uda, ale albo są to 

niewielkie sumy, albo szybko się rozchodzą. Bogatsi wydają oszczędności na wycieczki, 

domy, samochody. Biedniejsi myślą o tym, żeby zainwestować w dzieci, wnuki lub odłożyć 

na czarną godzinę.  

 

Tekst 2 – Polak - konsument 

 

_____lacy ______ robić ______py. Codziennie z __________ zaglądają ____ 

osie_____ sklepu, _____ jeśli ________ czegoś szcze________ wybierają się do sklepu 

_______________, ale ____ raczej ________.  Zależy _____ na tym, ______ktoś _____ o 

nich _______: wypytał o ________ i pomógł _______ najlepszą _______, _______w _____ 

raz ______ nich. Co jakiś czas _____ do su_________, ale ________ się w_____ obco i 

______ nie ______ wybór ________ i niskie _______, w ogóle _____ tam ______ 

za________.  

O co____________ od________ _________ dzy nie _______ mowy. _______ się 

uda, ale _______ są ______ _______elkie sumy, albo ________ się ______chodzą. 

_______tsi wydają ________ości na _______eczki, do______, sam________. Biedniejsi 

_______ o tym, żeby ________ować w dzieci, ______i lub ______żyć na cza______ 

go_______ .  
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