13.05.2020
Temat: Zasady pisowni wyrazów z CH i H
CH piszemy:
•

Gdy w wyrazach i formach pokrewnych wymienia się na SZ

•

Zawsze po literze S

•

Na końcu wyrazu

•

Na początku wyrazów pochodzenia obcego zaczynającego się od cząstek:

Cząstka
Chalko-

przykład
Chalkopiryt (minerał)

Chiro-

Chiromancja

Chondro-

Chondrologia

Chrono-

Chronologia

Chryzo-

chryzolit

H piszemy:
•

Gdy w wyrazach i formach pokrewnych wymienia się na G, Ż lub Z

•

W wyrazach rozpoczynających się od greckich cząstek:

Cząstka
Hekto-

przykład
Hektolitr

Higro-

Higroskopijny

Hiper-

Hiperpoprawność

Hipo-

Hipodrom

Homo-

Homonimy (wyrazy o
takim samym brzmieniu,
lecz innym znaczeniu)

Hetero-

Heterogeniczny

Hipo-

Hipokryta

Homeo-

homeopatia

Helio-

heliocentryzm

Hydro-

hydropatia

Ćwiczenie 1
Do podanych wyrazów dopisz z ramki wyrazy o znaczeniu podobnym.
Bohaterski –
Szczelny –
Głośny –
Zgodny, bezkonfliktowy –
Niezdecydowany –
Szczodry –
Dziejowy –
Czystość –
Trud –
Cześć, duma –
Czaić się, czatować na kogoś –
Targować –
Dyshonor Harmonijny, Heroiczny, historyczny, hermetyczny, wahający się, huczny, hojny, higiena, harówka,
hańba, honor, czyhać, handlować

Ćwiczenie 2
Dopisz wyrazy pokrewne wymieniające SZ na CH.
zadaszony –
zastraszony –
muszka –
nauszniki –
speszony –
grzesznik –
poruszony –
ciuszek –
brzuszek –

leniuszek –

Ćwiczenie 3
Podkreśl w rymowance wyrazy z H i CH, a następnie zrób tabelkę i wpisz je do odpowiedniej kolumny.
Wyrazy z H

Wyrazy z CH

Hasał Janosik po górskiej hali,
Póki żandarmi go nie złapali.
Rabował biednych, dawał bogatym,
A skarby znosił do swojej chaty.

Chyba, tato, nie masz racji –
Chichoczą chłopcy przy kolacji.
- Co? Jak mówicie? To nie tak było?
Haniebnie mi się coś pomyliło.

- Hasał Janosik po górskiej hali,
Póki żandarmi go nie złapali.
Ratował biednych, grabił bogatych
Szła za nim chwała z chaty do chaty.

- Czy jeszcze komuś herbaty?
- Oj, nie przeszkadzaj, chciwie słuchamy.
- Jak się odzywasz, Jasiu, do mamy?!

-Hasał Janosik po górskiej hali…
A jego zbójcy się nie wahali:
Biedny mógł zawsze liczyć na wsparcie,
Czasem na forsę, czasem na żarcie.

- Nie mów przy dzieciach grubych wyrazów!
- Mamo, to żarty, nie chmurz się od razu.

- Hasał Janosik po górskiej hali…
Ale już chłopcy mocno ziewali,
Spać szybko poszli i długo spali,
Śniąc Janosika na górskiej hali.

