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W JAKI SPOSÓB 
KORZYSTAĆ ZE 

SŁOWNIKA
Polsko-ukraiński słownik orto-

graficzny jest skierowany do wszyst-
kich, ktоrzy interesują się językiem 
polskim. Objętość i budowa słowni-
ka są dostosowane przede wszystkim 
do potrzeb uczniów, którzy uczą się 
języka polskiego, a także młodzieży 
z Ukrainy, studiującej w Polsce, oraz 
biznesmenów i wszystkich, którzy 
wykorzystują język polski w życiu 
zawodowym i codziennym. 

Słownik składa się z dwóch czę-
ści: w pierwszej, w tabelach, czytel-
nik odnajdzie podstawy polskiej or-
tografii z przykładami, które pomo-
gą lepiej opanować zasady pisowni. 
Część druga to właśnie sam słownik, 
w ktоrym znalazły się najczęściej 
używane hasła. Wyrazy hasłowe, 
ułożone w porządku alfabetycznym, 
zostały podane w formie podstawo-
wej. Jeśli ma miejsce alternacja, po-
dano także odpowiednie formy flek-
syjne. W słowniku po raz pierwszy 
wykorzystano metodę porównania 
pisowni polskiej z adekwatnymi for-
mami lub znakami w języku ukra-
ińskim. Ukraińskie odpowiedniki 
pomagają w opanowaniu ortografii 
oraz słownictwa. 

Słownik sprzyja rоwnież lep-
szemu zapamiętywaniu znaczeń 
wyrazоw polskich dzięki ich odpo-
wiednikom ukraińskim, ktоre pełnią 
funkcję pomocniczą. 

 Użytkownik słownika otrzyma 
niezbędne informacje dotyczące pi-
sowni wszystkich form fleksyjnych 
oprócz wyrazu hasłowego poda-
nego w formie podstawowej, ktоrą 
możemy znaleźć także w innych 

ЯК 
КОРИСТУВАТИСЯ 

СЛОВНИКОМ
«Польсько-український орфо-

графічний словник» призначений 
для тих, хто цікавиться польською 
мовою. Обсяг і структура словника 
спрямовані насамперед на задово-
лення потреб учнів, які вивчають 
польську мову; студентів з України, 
що навчаються у вищих навчаль-
них закладах сусідньої держави; 
бізнесменів та всіх, хто використо-
вує польську мову у професійному 
та повсякденному житті. Слов-
ник також сприятиме кращому 
запам’ятовуванню значень поль-
ських слів завдяки їх українським 
відповідникам, які у ньому відігра-
ють допоміжну функцію. 

Словник складається з двох 
частин: у першій у зведених та-
блицях подано правила польської 
орфографії, що проілюстровані 
прикладами, які допоможуть кра-
ще засвоїти правопис слів. Дру-
га частина — це власне словник, 
у якому словникова стаття подана 
у початковій формі, а також деякі 
форми словозміни, якщо відбу-
ваються чергування. У словнику 
вперше застосовано метод зі-
ставлення орфографічних правил 
з відповідними формами чи знака-
ми в українській мові. Українські 
відповідники допомагають засво-
їти правила орфографії та опану-
вати лексичний матеріал.    

Кожний користувач словника 
отримає чітку інформацію про 
правопис усіх словоформ, які мо-
жуть викликати сумніви щодо їх 
правильного написання. Ми на-
магалися подати не тільки слова у 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ
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dostępnych słownikach, podaliśmy 
pisownię różnych form fleksyjnych, 
w ktоrych zachodzą zmiany lub al-
ternacje. 

Słownik wyróżnia się tym, że w 
trudnych przypadkach podana jest 
nie tylko odpowiednia końcоwka, 
lecz także pełna forma wyrazowa, 
dzięki czemu użytkownik może się 
nauczyć pisać poprawnie całe sło-
wo.

Na konkretnych przykładach 
pokazano zasady dotyczące zmian 
fonetycznych, co sprzyja zapamięta-
niu pisowni danego wyrazu, a przy 
okazji jego znaczenia.

W haśle słownikowym wykorzy-
stano wszystkie formy wyrazowe, 
ktоrych pisownia może wzbudzać 
jakiekolwiek wątpliwości. Taka bu-
dowa artykułu hasłowego umożliwia 
wygodne i sprawne korzystanie ze 
słownika tym wszystkim, którzy chcą 
sprawdzić pisownię polskiego słowa 
lub przetłumaczyć na język ukraiński. 

W słowniku wykorzystano znak 
~ (tylda), który oznacza niezmienną 
część wyrazu, oddzieloną znakiem ‖ 
(dwie linie): 

nara‖da ż C., Mc. ~dzie нарада
nar‖ód m D. ~odu, Mc. ~odzie 
народ, нація ж

Po wyrazach, których zawsze uży-
wa się w połączeniu z innymi wyraza-
mi (czyli takich, które stanowią utarte 
wyrażenia), mamy dwukropek: 

zowąd: ni stąd, ni ~ ні звідти, ні 
звідси

Czerwonym kolorem zaznaczo-
no w słowniku te elementy wyrazów, 
których pisownia może sprawiać 
trudność: о, u, rz, ż, ch, h, ą, ę, en, 
em, om, on, j. Niektоre oznaczenia 

початковій формі, правопис яких 
можна перевірити в інших до-
ступних джерелах, а також право-
пис різних форм, де відбуваються 
зміни або чергування. 

Важливою відмінністю цього 
словника є те, що у складних ви-
падках подається не лише саме за-
кінчення слова, але представлено 
повну його форму, що дає можли-
вість вивчити правильне написан-
ня даного слова.

На конкретних прикладах по-
казано правила фонетичних змін 
у словах, завдяки чому легко 
запам’ятати значення слова та за-
своїти його правопис. 

У словниковій статті викорис-
тано всі форми слів, які можуть 
викликати сумніви з огляду на 
правопис. Така подача дозволяє 
дуже легко й успішно користува-
тися словником усім, хто має по-
требу перевірити орфографію чи 
перекласти польські слова україн-
ською мовою. 

У словнику вживається знак 
~ (тильда), який змінює незмінну 
частину реєстрового слова, відді-
лену знаком ‖ (дві паралельні риски):

nara‖da ż C., Mc. ~dzie нарада
nar‖ód m D. ~odu, Mc. ~odzie на-
род, нація ж 

Після слів, які вживаються 
у сло  восполученнях, стоїть дво-
крапка:

 
zowąd: ni stąd, ni ~ ні звідти, ні 
звідси

Червоним кольором у словни-
ку позначені ті елементи слів, пра-
вопис яких викликає труднощі: о, 
u, rz, ż, ch, h, ą, ę, en, em, om, on, 
j. Деякі позначення також присут-
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są obecne także w części ukraiń-
skiej, jeżeli tę zasadę można spraw-
dzić za pomocą języka ukraińskiego. 

zachcian‖ka ż C., Mc. ~ce забаганка
zach‖ód, Zachód m D. ~odu, Mc. 
~odzie захід; Захід

Pisownię wielkiej litery rоwnież 
zaznaczamy czerwonym kolorem:

Chińczyk m D. ~a китаєць; 
Chin‖ka ż C., Mc. ~ce китаянка

Homonimy są oznaczone cyfrą 
arabską superskryptem po haśle:

napaś‖ć¹ ż D., C., Mc. ~ci напад ч; 
напасть
napaść² napadnę, napadniesz, na-
padną; napadł, napadli; napadnij 
напасти; накинутися на когось
napaść³ napasę, napasiesz, napa-
są; napasł, napaśli; napaś напасти 
(худобу)

Rzeczowniki w słowniku są poda-
ne w formie podstawowej, czyli mia-
nownika liczby pojedynczej lub liczby 
mnogiej, jeżeli nie ma liczby pojedyn-
czej. Przy polskich rzeczownikach jest 
zaznaczony rodzaj: m – męski, ż – żeń-
ski, n – nijaki. Jeżeli w obu językach 
rodzaj jest ten sam, wtedy przy rze-
czowniku ukraińskim rodzaju się nie 
zaznacza. Jeżeli natomiast rzeczow-
niki mają różne rodzaje, wtedy przy 
ukraińskim odpowiedniku zaznaczo-
no rodzaj literami: ч – чоловічий, ж – 
жіночий, с – середній:

spis‖ek m D. ~ku змова ж
nabytek m D. ~u придбання с

Przy rzeczownikach występu-
jących tylko w liczbie mnogiej jest 
określenie lm – liczba mnoga:

chaszcze lm хащі; чагарник ч
spodnie lm штани

ні в українській частині, якщо це 
правило можна перевірити за до-
помогою української мови. 

zachcian‖ka ż C., Mc. ~ce забаганка
zach‖ód, Zachód m D. ~odu, Mc. 
~odzie захід; Захід

Правопис великої літери також 
позначено червоним кольором:

Chińczyk m D. ~a китаєць; 
Chin‖ka ż C., Mc. ~ce китаянка

Омоніми позначені арабською 
цифрою вгорі після слова:

napaś‖ć¹ ż D., C., Mc. ~ci напад ч; 
напасть
napaść² napadnę, napadniesz, na-
padną; napadł, napadli; napadnij 
напасти; накинутися на когось
napaść³ napasę, napasiesz, napasą; 
napasł, napaśli; napaś напасти (ху-
добу)

У словнику іменники пода-
ються у формі називного відмін-
ка однини чи у множині, якщо 
немає однини. Біля польського 
іменника позначено рід: m – 
męski, ż – żeński, n – nijaki. Якщо 
в обох мовах роди  збігаються, 
тоді біля українського слова рід 
не позначено. Коли ж іменники 
належать до різних родів, то біля 
українського відповідника по-
значено відповідний рід літера-
ми ч – чоловічий, ж – жіночий, 
с – середній:

spis‖ek m D. ~ku змова ж
nabytek m D. ~u придбання с

Іменники, які трапляються 
тільки у множині, позначаються 
lm – liczba mnoga:

chaszcze lm хащі; чагарник ч
spodnie lm штани
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Rzeczowniki nieodmienne za-
znaczono w taki sposób: ndm – nie-
odmienne: 

carte blanche ndm карт-бланш ч

Przy wyrazach o charakterze ter-
minów podano w skrócie ich przyna-
leżność (kwalifikator) 

tatarak m D. ~u bot. лепеха ж; 
шувар ч
zwichnięcie n med. вивих ч

Ze względu na trudności w wybo-
rze odpowiedniej formy dopełniacza 
liczby pojedynczej w przypadku rze-
czowników rodzaju męskiego w na-
zwie przypadka (pisanej w skrоcie: D.) 
podano odpowiednią końcоwkę, a w 
niejasnych sytuacjach pełną formę. W 
szczegоlnych przypadkach, jeżeli za-
chodzą wymiany głosek, podano rów-
nież formy innych przypadków. 

skrzyp‖ek m D. ~ka скрипаль
temperamen‖t m D. ~tu, Mc. ~cie 
темперамент
mundu‖r m D. ~ru, Mc. ~rze 
мундир, форма ж
mundur‖ek m D. ~ka (учнівська) 
форма ж
mu‖r m D. ~ru, Mc. ~rze мур; стіна ж
chód m D. chodu, Mc. chodzie 
1. хода ж; 2. хід; 3. sport. ходьба ж
chór m D. chоru, Mc. chórze хор

Jeżeli możliwe są do wyboru 
równolegle końcówki, wtedy na 
pierwszym miejscu podano bardziej   
rozpowszechnioną, a po znaku / – 
rzadziej używaną formę. 

cha‖ber m D. ~bra/~bru, Mc. ~rze 
bot. волошка ж

Przy rzeczownikach rodzaju 
żeńskiego podane są te końcówki 
przypadków, w których występuje 
alternacja. 

Невідмінювані іменники по-
значено ndm – nieodmienne: 

carte blanche ndm карт-бланш ч

Біля слів з ознаками термінів 
подано позначення їх приналеж-
ності: 

tatarak m D. ~u bot. лепеха ж; шу-
вар ч
zwichnięcie n med. вивих ч

З огляду на труднощі зі вжи-
ванням закінчення родового від-
мінка іменників чоловічого роду 
після родової позначки подано йо-
го закінчення, а у важчих випад-
ках форму. В особливих випадках, 
якщо відбуваються чергування, 
також подано форми інших від-
мінків: 

skrzyp‖ek m D. ~ka скрипаль
temperamen‖t m D. ~tu, Mc. ~cie 
темперамент
mundu‖r m D. ~ru, Mc. ~rze мун-
дир, форма ж
mundur‖ek m D. ~ka (учнівська) 
форма ж
mu‖r m D. ~ru, Mc. ~rze мур; стіна ж
chód m D. chodu, Mc. chodzie 1. хо-
да ж; 2. хід; 3. sport. ходьба ж
chór m D. chоru, Mc. chórze хор

Якщо допускається вживання 
паралельних закінчень, то на пер-
шому місці подано більш вживане 
закінчення, а через знак / – його 
менш вживана форма:

cha‖ber m D ~bra/~bru, Mc. ~rze 
bot. волошка ж

В іменниках жіночого роду по-
даються закінчення непрямих від-
мінків, якщо у них відбуваються 
чергування: 
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temperatu‖ra ż C., Mc. ~rze тем-
пература
konkluzj‖a ż D., C., Mc. ~i висно-
вок ч
dal‖ia ż D., C., Mc. ~ii bot. жоржина

Czasowniki zakończone na -am, 
-asz nie mają żadnych objaśnień 
oprócz bezokolicznika i ukraińskie-
go odpowiednika lub zaimka zwrot-
nego (się) -(ся) w wypadku czasow-
ników zwrotnych. 

ubierać (się) одягати(ся); 
вбирати(ся) 
nadjeżdżać над’їздити, 
над’їжджати

Dla czasowników zakończonych 
na -ę, -esz, -isz(-ysz), -ą podano 
końcówki osobowe 1. i 2. osoby licz-
by pojedynczej oraz 3. osoby liczby 
mnogiej czasu teraźniejszego; koń-
cówki rodzaju męskiego czasu prze-
szłego, a jeżeli występują alternacje 
w rodzaju żeńskim i w liczbie mno-
giej, wtedy podano też końcówki ro-
dzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej 
męskoosobowej i żeńs korzeczowej 
formy; formę trybu rozkazującego. 

nasun‖ąć ~ę, ~iesz, ~ą; ~ął, ~ęła, 
~ęli; nasuń 1. насунути; 2. наш-
товхнути; підказати; 
~ się 1. насунутися, присунутися; 
2. виникнути
uboż‖eć ~eję, ~ejesz, ~eją; ~ał; ~ej 
убожіти, бідніти

Formy wariantywne są oddzielo-
ne znakiem /. Przy czym na pierw-
szym miejscu podano formę częściej 
używaną .

nasiąkn‖ąć ~ę, ~iesz, ~ą; ~ął/na-
sękł, nasękli; ~ij увібрати; насити-
тися; набратися; просякнути 
ujm‖ować (się) ~uję (się), ~ujesz 
(się), ~ują (się); ~ował; ~uj 

temperatu‖ra ż C., Mc. ~rze тем-
пература
konkluzj‖a ż D., C., Mc. ~i висно-
вок ч
dal‖ia ż D., C., Mc. ~ii bot. жоржина

Дієслова на –am, -asz не мають 
інших пояснень, крім інфінітиву 
та українського відповідника чи 
зворотного займенника (się) -(ся) 
у випадку зворотних дієслів. 

ubierać (się) одягати(ся); 
вбирати(ся) 
nadjeżdżać над’їздити, 
над’їжджати

Для дієслів на –ę, -esz, 
-isz(ysz), -ą подано особові за-
кінчення 1-ї і 2-ї особи однини та 
3-ї особи множини теперішнього 
часу; закінчення чоловічого роду 
минулого часу, якщо є чергуван-
ня в жіночому роді й множині, 
то подано закінчення жіночого 
роду та закінчення множини чо-
ловічо-особової і жіночо-речової 
форми; форму наказового спосо-
бу:

nasun‖ąć ~ę, ~iesz, ~ą; ~ął, ~ęła,  
~ęli; nasuń 1. насунути; 2. наш-
товхнути; підказати; ~ się 1. на-
сунутися, присунутися; 2. виник-
нути
uboż‖eć ~eję, ~ejesz, ~eją; ~ał; ~ej 
убожіти, бідніти

Паралельні форми відділені 
знаком /. При цьому, на першо-
му місці подано більш уживану 
форму:

nasiąkn‖ąć ~ę, ~iesz, ~ą; ~ął/
nasękł, nasękli; ~ij увібрати; на-
сититися; набратися; просякнути
ujm‖ować (się) ~uję (się), ~ujesz 
(się), ~ują (się); ~ował; ~uj 
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1. брати; 2. схоплювати; 3. при вер-
тати, прихиляти; 4. підходити; ви-
значати; 5. віднімати; зменшу вати 

Przy czasownikach, ktоre w cza-
sowych formach koniugacyjnych 
zmieniają podstawę, podano formy 
1. i 2. osoby liczby pojedynczej i 3. 
osoby liczby mnogiej czasu teraź-
niejszego i przeszłego, a także formę 
rozkaźnika. 

tłuc tłukę, tłuczesz, tłuką; tłukł; 
tłucz 1. товкти; 2. трощити; 
3. товкти, лупцювати; ~ się 1. тро-
щитися; битися; 2. битися; 3. тов к-
тися
nadąć (się) nadmę (się), nadmiesz 
(się), nadmą (się); nadął (się), na-
dęła (się), nadęli (się); nadmij (się) 
надути(ся)
mleć mielę, mielesz, mielą; mełł, 
mełła, mełli; miel молоти 

1. брати; 2. схоплювати; 3. при вер-
тати, прихиляти; 4. підходити; ви-
значати; 5. віднімати; зменшу вати 

Для дієслів, які при відміню-
вані за часами змінюють основу, 
подано форми 1-ї і 2-ї особи одни-
ни та 3-ї особи множини теперіш-
нього й минулого часу, а також 
форму наказового способу: 

tłuc tłukę, tłuczesz, tłuką; tłukł; 
tłucz 1. товкти; 2. трощити; 
3. товкти, лупцювати; ~ się 1. тро-
щитися; битися; 2. битися; 3. товк-
тися
nadąć (się) nadmę (się), nadmiesz 
(się), nadmą (się); nadął (się), 
nadęła (się), nadęli (się); nadmij 
(się) надути(ся)
mleć mielę, mielesz, mielą; mełł, 
mełła, mełli; miel молоти 



SKRÓTY 
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

anat. – anatomia – анатомія 
archit. – architektura – архітектура 
astr. – astronomia – астрономія 
biol. – biologia – біологія 
bot. – botanika – ботаніка 
geogr. – geografia – географія 
geol. – geologia – геологія 
hist. – historia – історія 
lingw. – lingwistyka – лінгвістика 
inf. – informatyka – інформатика 
mat. – matematyka – математика 
med. – medycyna – медицина 
lit. – literatura – література 
mor. – morski – морський 
muz. – muzyka – музика 
przen. – przenośnie – переносне 
polit. – polityka – політика 
rel. – religia – релігія 
pot. – potoczny – розмовний 
sport. – sportowy – спорт 
techn. – technika – техніка 
fiz. – fizyka – фізика 
fizjol. – fizjologia – фізіологія 
fin. – finansowy – фінанси 
chem. – chemia – хімія 
praw. – prawniczy – юридичний 
wojsk. – wojskowość – військовий 
zool. – zoologia – зоологія 
zdr. – zdrobniały – здрібнілий 
nieos. – nieosobowy – неособовий 
os. – osobowy – особовий 



NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PISOWNI 
НАЙВАЖЛИВІШІ ПРИНЦИПИ 

ПРАВОПИСУ

PISOWNIA WYRAZÓW Z LITERĄ U

LITERĘ U PISZEMY

zawsze na końcu wyrazu, np.: w 
domu, na dachu, z obrazu, pomału, 
o jabłku

w rzeczownikach zakończonych 
na: -um, -un, -unek, -unka, -ula, 
-ulec..., np.: muzeum, gimnazjum, 
opiekun, rysunek, opiekunka, 
koszula, hamulec

w czasownikach, np.:
kuć, psuć, snuć, pruć

w imiesłowach na -ujący, -ując, 
np.: pracujący, recytując

gdy w pokrewnych wyrazach ukraińskich występuje у (ю), 
np.: cukier – цукор, snuć – снувати, kupuje – купую, pracują – 
працюють, ul – вулик, muzeum – музей, uwaga – увага

prawie zawsze na początku 
wyrazu, np.: uśmiech, upał, upadł, 
ulga, uwaga, upomnienie, ule, 
ulubiony 

w czasownikach w czasie 
teraźniejszym zakończonych na: 
-uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, 
-ują, np.: maluję, gotujesz, kupuję, 
marnujemy, rysujecie, pracują

Wyjątek: ósmy, ósemka, ów, 
ówdzie, ówczesny

Zapamiętaj: «uje» się nie 
kreskuje!
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PISOWNIA WYRAZÓW Z LITERĄ Ó

LITERĘ Ó piszemy:

gdy wymienia się na o, e, 
a w środku wyrazu, innych 
jego formach lub wyrazach 
pokrewnych, np.: kółko – koło, 
sól – soli, wrócić – wracam, 
pomóc – pomagać, przyjaciółka – 
przyjaciel; siódmy – siedem

gdy w pokrewnych wyrazach 
ukraińskich najczęściej występuje 
o lub i, np.: chór – хор, góra – гора, 
sól – сіль, makówka – маківка, 
chłopców – хлопців, Lwów – Львів, 
Kraków – Краків, rоwno – рівно, 
wspоlny – спільний 

w zakończeniach wyrazów -ów, 
-ówna, -ówka, które są nazwami 
roślin, osób, rzeczy, stanów, nazw 
geograficznych, np.: grochówka, 
żarówka, złotоwka, klasówka, 
chłopców, zeszytów, Lwów, Kraków, 
Nowakówna 

w niewielu wyrazach na początku, 
np.: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, 
ówdzie 

Wyjątek: zasuwka, wsuwka, 
skuwka

Zapamiętaj: litera ó nigdy nie występuje 
w końcu wyrazu!

Zapamiętaj: niektóre wyrazy mają ó 
niewymienne, np.: chór, córka, 
córeczka, górski, góra, jaskółka, 
Józef, król, który, mózg, ołówek, 
późno, równo, skóra, wróbel, 
wspólny, żółw 
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PISOWNIA LITER Ą i Ę

Ą i Ę piszemy:

gdy w wyrazach 
pokrewnych wymienia 
się Ą na Ę lub 
odwrotnie, Ę na Ą, np.: 
ząb – zęby, dąb – dęby, 
piąty – pięć, gęsty – 
gąszcz, ręka – rączka, 
mężоw – mąż

Ą: na końcu wyrazu 
3. os. liczby mnogiej 
czasu teraźniejszego 
czasowników, np.: 
piszą, czytają, idą 

Ą: w zakończeniach 
bezokoliczników, np.: 
wziąć, wyjąć, zacząć

Ę: na końcu wyrazu 1. 
os. liczby pojedynczej 
czasu teraźniejszego 
czasowników, np.: leżę, 
ćwiczę, pachnę

Ą: w zakończeniach 
imiesłowów –ąc, -ący, 
np.: czytając, pisząc, 
czekający, śpiewający

Ą: w Narzędniku 
(kim? czym?) 
liczby pojedynczej 
rzeczowników 
przymiotników, 
liczebników, zaimków, 
np.: z kochaną babcią, z 
drugą smaczną porcją, z 
poetą, z zieloną trawą

Ę: w zakończeniach 
krótkich zaimków 
zwrotnych i osobowych, 
np.: cię, się, tę

gdy w pokrewnych 
wyrazach ukraińskich 
występuje а (я), у (ю), 
np.: ząb – зуб, dęby – 
дуби, pięć – п՚ять, 
zieloną trawą – зеленою 
травою 

Ę: w Bierniku (kogo? 
co?) liczby pojedynczej 
rzeczowników rodzaju 
żeńskiego, np.: 
dziewczynę, babcię, 
matkę, cоrkę, ławkę, 
kanapkę

Ą: w Bierniku (kogo? 
co?) liczby pojedynczej 
przymiotników, 
liczebników, zaimków 
rodzaju żeńskiego, 
np.: piękną, czerwoną, 
pierwszą, drugą, tamtą 

w czasownikach w 
czasie przeszłym przed 
l i ł, np.: zdjął, podjąłem, 
wzięła, dotknęła, wyjąłeś, 
wzięliście

Ę: w Mianowniku 
(kto? co?) liczby 
pojedynczej 
rzeczowników rodzaju 
nijakiego, np.: imię, 
ramię, prosię, cielę 

Wyjątek: panią
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PISOWNIA WYRAZÓW Z ON, OM, EN, EM

ON, OM, EN, EM piszemy:

w wyrazach 
pochodzenia obcego. 
Podobno jest w języku 
ukraińskim, np.: 
kalendarz – календар,
cement – цемент, 
benzyna – бензин, 
koncert – концерт,
konflikt – конфлікт,
kongres – конгрес,
temperatura – 
температура,
tempo – темп, 
stempel – штемпель, 
bomba – бомба, 
kompas – компас,
komputer – комп՚ютер

EM: w Narzędniku 
(kim? czym?) 
liczby pojedynczej 
rzeczowników rodzaju 
męskiego i nijakiego, 
np.: balonem, domem, 
rowerem, drzewem, 
oknem, morzem

EM: w zakończeniach 
czasowników czasu 
przeszłego w 1 os. licz-
by pojedynczej rodzaju 
męskiego, które w bez-
okolicznikach kończą 
się na -ąć, np.: cofnąłem 
(cofnąć), wyciąłem 
(wyciąć), kopnąłem 
(kopnąć) 

OM: w Celowniku 
(komu? czemu?) liczby 
mnogiej rzeczowników, 
np.: chłopcom, panom, 
słownikom, kobietom, 
paniom, książkom, 
dzieciom, okienkom, 
imionom 

ON, EN: przed 
zakończeniami 
wyrazów -ka, -ko, np.: 
sukienka, piosenka, 
okienko, słonko
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PISOWNIA WYRAZÓW Z CH

CH piszemy:

gdy wymienia się na sz 
w innych formach tego 
wyrazu lub wyrazach 
pokrewnych, np.:  
cicho – cisza, ucho – 
uszy, mucha – muszka, 
sucho – suszyć – susza

po literze s, np.: 
schody, wschоd, 
schudnąć, schron, schab, 
schronisko

gdy w pokrewnych 
wyrazach ukraińskich 
występuje х, np.:  
chata – хата, chоr – 
хор, chemia – хімія, 
kochać – кохати, 
kożuch – кожух 

na końcu wyrazu, 
np.: brzuch, orzech, 
uśmiech, dach, w 
gazetach, na schodach, 
o komputerach 

Zapamiętaj: chemia, Chiny, chcieć, choinka, 
chodzić, pchła, echo, kucharz, 
chomik, pochwalić, chciwy, 
samochоd, chata

Wyjątki: druh, druhna, druhowie, Ajudah, 
Czatyrdah, poroh (prоg skalny na 
rzece), Boh (rzeka)
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PISOWNIA WYRAZÓW Z H

H piszemy:

gdy wymienia się na g, 
z, sz, ż, np.: 
wahać – waga, 
druh – drużyna, 
błahy – błazen, 
Sapieha – Sapiesze 

w nazwach geogra-
ficznych pochodzenia 
obcego, 
np.: Himalaje, Holan-
dia, Hiszpania, Sahara 

w wyrazach 
zapożyczonych z 
przedrostkami hekto-, 
hemo-, higro-, hiper-, 
homo-, hipno-, hipo-, 
hydro-, helio-, halo-, 
np.: hektolitr, 
hemoglobina, 
higroskopijny, hipoteza 
hipermarket, hydraulik, 
homogenizowany, 
hiperbola 

gdy w pokrewnych 
wyrazach ukraińskich 
jest г albo brak 
spółgłoski, np.: 
hetman – гетьман, 
humor – гумор, 
historia – історія, 
Hanna – Ганна, 
Hermes – Гермес, 
Hellada – Еллада 

w imionach, np.: 
Bohdan, Halina, Hanna, 
Helena, Hubert, Henryk 

Zapamiętaj: bohater, hełm, hak, huk, hałas, 
habit, handel, herbata, humor, hymn, 
hasło, hamak, haft, ohyda, harmonia, 
harcerz, hotel, honor, horror, hamulec
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PISOWNIA LITER S, Z, C, N przed spółgłoskami miękkimi

Spółgłoski S, Z przed Ć, DŹ, Ń oraz L są wymawiane miękko 
i ich miękkość oznaczana w piśmie:

Spółgłoski S, Z przed P´, B´, W´, M´ niezależnie od wymowy 
piszemy jako twarde:

Spółgłoskę N przed Ć, DŹ, Ń, Ś piszemy twardo bez względu 
na wymowę:

w zakończeniach -ście, 
-ździe, np.: moście, 
paście, poście, wzroście, 
gwieździe, pojeździe, 
zjeździe

w zakończeniach 
-izmie, -yzmie, -azmie, 
np.: pozytywizmie, 
romantyzmie, 
entuzjazmie, marazmie

w zakończeniach 
-ncie, -ndzie , np.: 
konwencie, prominencie, 
rundzie, propagandzie

w zakończeniach 
-śnie, -źnie, np.: 
Krośnie, Miłośnie, 
wiośnie, Lubelszczyźnie, 
bieliźnie, błaźnie, 
Kielecczyźnie, moście

w zakończeniach 
-iści, -yści, -aści, np.: 
medaliści, moraliści, 
noweliści, panczeniści, 
pesymiści, artyści, 
drogerzyści, turyści, 
motorzyści, rowerzyści, 
entuzjaści 

w zakończeniach -smie, 
-spie, -zbie, np.: pasmie, 
wyspie, przyzbie

w zakończeniach -nci, 
-ncik, np.: asystenci, 
studenci, akcencik, 
elemencik, momencik 

w zakończeniach -śle, 
-źle, np.: krześle, maśle, 
pośle, wiośle, koźle 

w zakończeniu -zwie, 
np.: nazwie

w zakończeniu -nnie, 
np.: fontannie, pannie, 
sutannie, wannie 

w zakończeniu -nsie, 
np.: awansie, fajansie, 
pasjansie, romansie

Wyjątki: czasopiśmie, piśmie piśmiennictwo, 
piśmienny

Zapamiętaj: w zakończeniu -nsie, np.: awansie, 
fajansie, pasjansie, romansie
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PISOWNIA WYRAZÓW Z J, I

Na początku wyrazu J, I piszemy:

Po samogłoskach J, I piszemy:

Po spółgłoskach J piszemy:

Po spółgłoskach I piszemy:

J przed samogłoską, np.: jagoda, 
jądro, Janek, jeden, jedzenie, język, 
jodła, Jоzefa, jubiler, Jurek 

J: w środku wyrazów tylko po 
samogłoskach, np.: bajka, Kijоw, 
knują, lejek, moje, pruję, sоjka, stoją, 
zając

J: na końcu wyrazów, np.: czytaj, 
kraj, mоj, pokоj, wuj 

I przed spółgłoską, np.: igła, 
ikona, impreza indyk, integracja, 
Irena, Ireneusz

I: w zakończeniach Dopełniacza, 
Celownika, Miejscownika 
rzeczowników rodzaju żeńskiego 
liczby pojedynczej zakończonych 
na -ja, np.: Gruzja – Gruzji, kolacja – 
kolacji, Alicja – Alicji, poezja – poezji, 
pensja - pensji

I: w zakończeniach Dopełniacza, 
Celownika, Miejscownika 
rzeczowników rodzaju żeńskiego 
liczby pojedynczej zakończonych na 
-ia, -ja, -j, np.: armia – armii, kolonia – 
kolonii, malaria – malarii, partia – 
partii, nadzieja – nadziei, kolej – kolei 

w środku wyrazów 
tylko po c, z, s, np.: 
lekcja, Szwecja, Alicja, 
Azja, poezja, frezja, 
Rosja, hortensja, pensja 

przed samogłoską, 
np.: biuro, ciasto, dzień, 
giąć, miasto, niebo, 
piasek, radio, wiosło, 
ziemia 

po przedrostkach, np.: 
odjechać, nadjechać, 
nadjeść, podjechać, 
przedjagielloński, zjeść, 
wjechać, zjechać 

po spółgłosce, np.: 
bilet, pilot, ring, zimno

w wyrazach 
pochodzenia obcego, 
np.: Banja Luka, 
Czuwaszja, gjuwecz, 
Trietjakow 

gdy wymawiamy 
miękkie spółgłoski 
ś, ź, ć , np.: sianko, 
sierpień, sikorka, 
poziomka, zimny, zioła, 
ciarki, cichcem, ciepło, 
cisza, dotknęławyjąłeś, 
wzięliście

Wyjątki: Zimbabwe, sigma, 
circa, cis-moll 


