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2 GRAFÉMY CH – H 

2.1 PRAVIDLÁ PÍSANIA CH 

2.1.1 Grafému ch píšeme, ak v iných tvaroch lexémy alebo lexémach spätých vzťahom 
slovotvornej motivácie alternuje s sz, ś, s: 
• ucho – uszko, ucho – uszy, mucha – muszka, mucha – o musze, cecha – o cesze, monarcha 
– o monarsze, duch – bezduszny, puch – puszek, piechota – pieszo (porov. slov. ucho – uško, 
mucha – o muche), 
• głuchy – głusi, Stach – Staś (porov. slov. hluchý – hluchí),  
• Wałbrzych – wałbrzyski, nos – nochal, piasek – piach, miska – micha. 

VÝNIMKY 

◦ Niekoľko lexém s h, ktoré alternuje s sz: wataha – o watasze, yamaha – o yamasze (porov. 
slov. Yamaha – o Yamahe).  

2.1.2 Na konci lexém a ich tvarov (v Lpl substantív, v Gpl a Lpl adjektív): 
• gmach, proch, dach, pech, puch (porov. slov. prach, pech), 
• w grupach, na półkach, na ulicach, o domach, o samochodach, cech, dobrych, smutnych 

(porov. slov. na uliciach, dobrých viech). 

VÝNIMKY 

◦ Prevzaté výrazy zachovávajúce grafému h z pôvodného jazyka (ukrajinského, arabského 
a i.): druh, ajatollah, Ajudah, Allah/Allach, bismillah, inszallah, Utah (porov. slov. druh, 
Alah). 

2.1.3 Po graféme s: 
• eschatologiczny, pascha, schab, schadzka, schładzać, schodki, schron, schlebiać, wschód 
oschly, schematyczny, scharakteryzować, schudnąć, schwytać (porov. slov. pascha, 
schematický). 

VÝNIMKY 

◦ Cudzie slová, mená a priezviská obsahujúce sh, ktoré vyslovujeme ako [š]: shimmy, sherry, 
show, shaker, Shaw, Shirley, Sherlock, Sheraton (porov. slov. sherry [šeri], šou).   

2.1.4 V prefixoidoch chalko-, chiro-, chondro-, choreo-, chrono-, chryzo-, psycho-:  
• chalkofilny, chalkografia, chalkopiryt (porov. slov. chalkopyrit),  
• chiromancja, chiropraktyka, chirotechnika (porov. slov. chiropraktik),  
• chondroblast, chondrografia, chondrologia (porov. slov. chondroblast),  
• choreodram, choreografia, choreoterapia (porov. slov. choreografia),  
• chronograf, chronologia, chronometr (porov. slov. chronograf), 
• chryzoberyl, chryzolitowy, chryzopraz (porov. slov. chryzoberyl), 
• psychochirurgia, psychodrama, psycholingwistyka (porov. slov. psycholingvistika).  

2.2 PRAVIDLÁ PÍSANIA H 

V domácich slovách sa v poľštine píše g, v slovenčine h (porov. poľ. noga – slov. noha). 
Graféma h sa píše v poľštine najmä v slovách cudzieho pôvodu, v domácich slovách 
v prípadoch, keď alternuje s ż. 
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2.2.1 Grafému h píšeme, ak v iných tvaroch lexémy alebo v lexémach spätých vzťahom 
slovotvornej motivácie alternuje s ż: 
• druh – drużyna, wataha – wataże, Sapieha – Sapieżyna (porov. slov. druh – družina). 

2.2.2 V prefixoidoch hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro-, 
heksa-, hemo-, hagio-:  
• hektograf, hektolitr, hektopaskal (porov. slov. hektopascal) , 
• heliocentryzm, helioenergetyczny, heliometr (porov. slov. heliocentrizmus), 
• heteroatom, heteroseksualny, heterosfera (porov. slov. heterosféra), 
• higrometr, higromorficzny, higroskop (porov. slov. hygrometer), 
• hiperinflacja, hiperpoprawność (porov. slov. hyperinflácia), 
• hipoalergiczny, hipocentrum, hipodrom (porov. slov. hypocentrum), 
• homeopatia, homeostaza, homeotermiczny(porov. slov. homeostáza), 
• homocentryzm, homofonia, homologacja (porov. slov. homofónia), 
• hydrobus, hydroelektrownia, hydrologia (porov. slov. hydrobus), 
• heksametr (porov. slov. hexameter), 
• hemoglobina, hemoterapia (porov. slov. hemoglobín), 
• hagiografia (porov. slov. hagiografia). 

2.3 BÁSNE S GRAFÉMOU CH 

Chomik 

M. Karolewska 

Cicho – chłopców chichot słychać, 
chomik w strachu zaczął wzdychać. 

Chrypie, chrząka prosząc chrząszcza, 
by się schował w chrustu gąszczach. 

Sam pod choinką, w chustę z liści otulony, 
chłodem, chmurką deszczu doświadczony. 

Lichy, chudy, charczy chory, 
w chatce w barwy i jesieni wzory. 

Wówczas chomikowi chrabąszcz odpowiedział, 
nieraz na ramieniu u chłopców wszak siedział. 
Wrogiem twoim nie jest Chrystian, ani Stach, 

jest nim, tylko w sercu twoim strach. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=59 ) 

Chory chrabąszcz 

M. Karolewska 

Chrabąszcz schwytać muchę chciał, 
w gęstych chaszczach ją ujrzał. 

Ta go jednak przechytrzyła, 
w suchym chruście się schroniła. 

Tchórz nie mucha! 
Chrząszcz chudego dotknął brzucha. 

Chętnie schrupał bym tę muchę 
i nie chodził z pustym brzuchem. 

Ale chaos, chrabąszcz chory? 
Zamiast liście z drzew objadać, 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=59
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on chce muchy tutaj zjadać. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=60) 

Mucha i plucha 

Siadła mucha na poduchach 
na mym łóżku koło ucha: 
zawierucha dziś i plucha – 
i na zimne łapki chucha. 

Nie masz w domu swym kożucha? 
Albo chociaż pół fartucha? 
Żebym zawsze była sucha, 

nawet wtedy, gdy jest plucha. 

Wygrzebałam się spod poduch 
i przyniosłam musze kożuch – 

tyci kożuch, dla malucha, 
bo niewielka przecież mucha. 

I od ucha aż do ucha 
uśmiech ma na buzi mucha, 
bo niegroźna już jest plucha 

i udawać może zucha. 
(http://wierszyki-hani.blogspot.sk/2011/03/wierszyki-ortograficzne-z-h-i-ch.html) 

Chrabąszcz i chrząszcz 

Chrupie chrabąszcz chuderlawy 
Kruchutkie chruściki, 

A chucherko chrząszczyk 
Chrupki chleb z chrzanikiem. 

Chaps chaps chaps co za pycha! 
Chlebków i chruścików 

Jeszcze pełna micha! 

Chrum chrum chrum co za pycha! 
Chrząszcz nie może, 

Jego brzucho się zapycha! 
(http://wierszyki-hani.blogspot.sk/search/label/Wiersze%20ortograficzne%20dla%20dzieci ) 

2.4 BÁSNE S GRAFÉMOU H 

Druh 

M. Karolewska 

Harcerz huśtał się w hamaku. 
Wielki hałas, huk i tak, 

urwał się w hamaku hak. 
Druh harmider szybko składa 

i na hulajnogę wsiada. 
Hulaj dusza – druh startuje, 

humor mu dziś dopisuje. 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=60
http://wierszyki-hani.blogspot.sk/2011/03/wierszyki-ortograficzne-z-h-i-ch.html
http://wierszyki-hani.blogspot.sk/search/label/Wiersze%20ortograficzne%20dla%20dzieci
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Nagle huk – druh w krzaki wpadł, 
historyjkę kończąc tak. 

(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=62 ) 

Hardy hetman 

M. Karolewska 

Hasło – honor, hołd ojczyźnie. 
Bohaterski hetman huczy, 

niczym hymn lub hejnał brzmi, 
herszta z halabardą krzyk. 

Hetman w hełmie z herbem hieny, 
hordę hultajów ma zmienić. 
Hołotę w husarię zmienić, 

nie błahostka – żart ohydny. 
Brak hulanek, alkoholu, 
czyha na hultajską brać. 

Haracz gotowi z hojnością, 
hetmanowi teraz dać. 

Lecz ten z hartu i z humoru 
znany, po horyzont gna, 

hurmem naprzód, jak huragan 
husarię – hultajską brać. 

(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=65) 

Hipopotam 

M. Karolewska 

Hipopotam – wszak nie harcerz, 
urządza z kompanem harce. 
Wielki hałas, huk, harmider, 

hangar pęka już od sideł. 
Każdy heros, każdy hardy, 
hulać, hasać się nie waha. 
Hieny, hałastra, wataha! 

A hultaje hi! hi! hi! 
Huk i hangar eksploduje, 

hipopotam wylatuje ho, ho, ho. 
Hipopotam w hałdzie śmieci, 

ale heca drugi leci. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=66) 

Hipoteza 

M. Karolewska 

Humanista, hrabia Henio, 
hipotezy snując, hojnie, 
nie hamuje wyobraźni, 

lecz z humorem i dostojnie. 
Tu w hotelu, przy herbatce, 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=62
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=65
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=66
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herbatniku, czy homarze. 
Gdzie woń hiacynt i hortensji, 

i nikt nie ma doń pretensji. 
Gdy hulaka, hazardzista, 

urodzony optymista. 
Hipoteza, czy rzecz błaha, 

on wszak przed tym się nie waha. 
W historyjki, hipotezy, 

przeobraża, czy ktoś mu wierzy? 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=67) 

2.5 NÁCVIK PÍSANIA CH – H  

Do diktátov doplňte ch alebo h. 

Diktát č. 1 
Bo__dan __uśtał się na __amaku, kiedy usłyszał dziwny __ałas. __ania krzyknęła, że zbliża 
się wi__ura albo __uragan. Dzieci s__roniły się w domu. __uk był coraz potężniejszy. 
Ciemne __mury zakryły niebo. Wiatr zrywał da__ówki z da__ów domów. Wierz__ołki drzew 
__wiały się na wszystkie strony. __ania zasłoniła uszy __usteczką i przytuliła się do małego 
__omika. Po __wili wszystko uci__ło. 

__eniek lubił oglądać filmy o żołnierza__, zwłaszcza ty__, którzy walczyli w dawny__ 
czasa__. __istoria była jego __obby. Podziwiał wielki__ __etmanów, którzy walczyli na czele 
__orągwi __usarzy. Bez wa__ania sam wziąłby udział w  bitwa__ o wolność ojczyzny. 
Podziwiał również silny__ gladiatorów, którzy bo__atersko walczyli na starożytny__ arena__. 
Wykazywali przy tym wielki __art du__a, bowiem często i__ przeciwnikami byli przyjaciele. 
__eniek jest __arcerzem. Opiekuje się grupą zu__ów. Często opowiada im __istorie 
z dawny__ czasów. Uczy mały__ dru__ów __ojności, pracowitości i bo__aterstwa. Dla 
mały__ __łopców __eniek to __luba całej drużyny __arcerskiej. 

Diktát č. 2 

W starym gma__u mieszkał du__. 
Z du__a był prawdziwy zu__. 
Straszył z __ukiem i __ałasem. 
Dobry __umor miewał czasem. 
Wtedy __odził całkiem ci__o, 

__ytre było z niego li__o. 
Gdy nie straszył i nie __uczał, 
To pod nosem sobie mruczał: 

„Ja i mój dru__ - czyli mój brzu__, 
Mamy o__otę na kilka mu__. 

Zjemy je dzisiaj na podwieczorek, 
Potem pójdziemy po duży worek. 
Razem zrobimy wielki __armider, 
By każdy wiedział, kto to jest lider  
W tym oto zamku jestem nim ja,  

Kto o tym nie wiem, ten pe__a ma. 

 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=67
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Diktát č. 3 

Na lekcji __istorii pani mówiła o naszym kraju. Symbolem narodu i państwa jest __ymn i 
__erb. Później __alinka poszła na zbiórkę __arcerską. Dru__na i __arcerze już na nią czekali. 
 
Babcia __onorata ma w domu __odowlę rybek. Pięknie też __aftuje. Babcia jest bardzo 
__ojna. __alinka zawsze dostaje od niej coś pięknego. Dzisiaj babcia podarowała jej __iacynt. 

Dzieci wyszły na podwórko. __enio jeździ na __ulajnodze. __ania __uśta się na __uśtawce. 
Mama zawołała je na podwieczorek. Jest __erbatka i __erbatniki. 

Wojcie__ spędza wakacje u dziadków na wsi. Wieczorem lubi słu__ać jak ropu__y re__oczą 
w stawie. Do ni__ dołączyły __rząszcze i __rabąszcze. Natomiast w dzień zmorą są mu__y. 
W żaden sposób nie można się od ni__ u__ronić. 

Z ku__ni do__odzi smakowity zapa__. To mama robi śniadanie. Na stole położyła bo__enek 
__leba. Mi__ał nie __ce pić kakao. Na wierz__u pływa kożu__. __ętnie s__rupie grzankę z 
dżemem. 

Zbliża się Boże Narodzenie. W domu pa__nie już __oinka. Dzieci ubrały ją w kolorowe 
bombki i łańcu__y. Z ku__ni do__odzi zapa__ pieczonego ciasta. To mama piecze roladę 
orze__ową. 

Diktát č. 4 

To był __yba __uragan. Ludzie w popło__u kryli się w doma__. Samo__ody __amowały z 
piskiem opon. Wkrótce ru__ na ulica__ prawie ustał. __eniek zawa__ał się przez __wilę i 
wbiegł do sklepu muzycznego. Zanim wiatr uci__nie, posłu__a muzyki. 

__ania i __alinka to serdeczne przyjaciółki. Obie są __arcerkami. Każdego dnia odwiedzają 
ciocię __onoratę. Ciocia __oruje i sama nie wy__odzi z domu. __ania zaparza cioci __erbatę. 
__alinka kupuje __leb i __ałkę. Potem przy__odzą inni __arcerze. S__odzą z ciocią po 
s__oda__ i odbywają prze__adzkę po parku. Zawsze wracają do domu przed zmierz__em. 

Diktát č. 5 

W naszej klasie jest drużyna __arcerska. Składa się ona z siedmiu dru__en i ośmiu dru__ów. 
Drużynowym jest Bo__dan Wojcie__owski. Mamy swój __ejnał i __usty w 
__arakterystycznym __abrowym kolorze. Opiekujemy się młodszymi od nas zu__ami. Nasza 
drużyna należy do __ufca w __ełmie. 

__alą nazywa się letnie pastwiska w góra__. Również duża powierz__nia w zakładzie pracy 
to __ala. Zdrobnienie imienia __alina, to także __ala. Zaś su__y, gwałtowny, ciepły wiatr w 
Tatra__ nazywa się __alnym.  

__erbatę pijemy prawie każdego dnia. Po__odzi ona z krajów, w który__ rosną krzewy 
__erbaciane. Liście ty__ krzewów zrywa się, suszy i sporządza __erbatę. Z wysuszony__ 
i rozdrobniony__ liści zalany__ wodą otrzymujemy smaczny, pa__nący napój o 
__arakterystycznym __erbacianym kolorze. __alina i __eniek lubią jeść __erbatniki i pić 
__erbatę.  

Diktát č. 6 

Kiedy piliśmy wieczorem __erbatę, w pokoju siostry rozległ się straszliwy __uk. 
Podskoczyliśmy __isterycznie jak oparzeni. Mama pobiegła pierwsza, żeby sprawdzić, co 
było powodem tego okropnego __ałasu. Na środku pokoju leżała __alinka i __i__otała. Obok 
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poniewierały się __aniebne szczątki połamanego krzesła. Kiedy __uknęliśmy na __alinę, 
żeby się uspokoiła, opowiedziała nam całą __istorię. Otóż czytała właśnie ciekawy artykuł o 
__igienie nastolatki, kiedy __omik, którego __odował, wdrapał się po swojej __uśtawce na 
brzeg akwarium. Moja siostra __ciała go złapać. Za__wiała się na krześle i runęła na 
podłogę. Biedny __omiczek s__ował się naty__miast w swoim domku. Najbardziej 
ucierpiało krzesło. 
 

 




