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6 VEĽKÉ PÍSMENÁ 

6.1 PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN 

6.1.1 Veľké písmená zo sémantických príčin 

Veľkými písmenami píšeme: 
6.1.1.1 Mená a priezviská osôb, vrátane prípadov, keď je priezvisko použité na označenie 
diela autora: 
• Jan Kochanowski, Adam Czartoryski, Jan Andrzej Morsztyn, Hanna Mortkowicz-
Olczakowa, Monika, Danusia, Baśka, Franek, Dudek, Borek, Buczek, Gawron, Gołąb, 
Tokarz, Zając (porov. slov. Ján Novák, Mária Rázusová-Martáková, Vavrinec Benedikt 
Nedožerský, Monika), 
• Kup mi pod choinkę Dostojewskiego. (porov. slov. Kúp mi pod stromček Rúfusa.)   

6.1.1.2 Prímená, pseudonymy a prezývky osôb: 
• Belfer, Krzywousty, Sierotka, Szary, Śmieszek, Bolesław Chrobry, Zygmunt Stary, 
Bolesław Prus (porov. slov. Alexander Veľký, Ivan Krasko, Žiletka, Maco). 

VÝNIMKY 

◦ Predložky pri prímenách píšeme malým písmenom: Zbyszko z Bogdańca, Jan bez Ziemi 
(porov. slov. Majster Pavol z Levoče). 

6.1.1.3 Pomenovania dynastií a rodov: 
• Piastowie, Jagiellonowie, Wazowie, Rurykowicze, Medyceusze (porov. slov. 
Habsburgovci, Piastovci). 

6.1.1.4. Mená bohov, mytologických a fiktívnych postáv: 
• Bóg, Budda, Allach, Posejdon, Lucyfer, Boruta, Koziołek Matołek, Śpiąca Królewna, Miś 
Uszatek (Zeus, Rusalka, Šípková Ruženka, Červená čiapočka). 

6.1.1.5 Mená zvierat: 
• Miki, Sonia, Burek, Mruczysław (porov. slov. Sivko, Malina). 

6.1.1.6 Mená obyvateľov kontinentov: 
• Azjata, Afrykanin, Amerykanin, Europejczyk (porov. slov. Američan, Európan).  

6.1.1.7 Pomenovania obyvateľov planét, aj hypotetických:  
• Ziemianin, Marsjanin (porov. slov. Marťan). 

6.1.1.8 Pomenovania členov národov, rás, plemien a kmeňov: 
• Polka, Niemiec, Żyd (člen národa), Murzyn (človek čiernej rasy), Indianin (človek červenej 
rasy), Słowianie, Germanie, Wiślanie, Celtowie (porov. slov. Poľka, Slovan, Flám, Žid – člen 
národa).    

VÝNIMKY 

◦ polka – taniec, brazylijczyk – obyvateľ mesta, żyd – vyznávač náboženstva, murzyn – 
človek vykonávajúci ťažkú prácu alebo človek s tmavou pleťou (porov. slov. žid – vyznávač 
náboženstva, flám – nočná zábava). 
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6.1.1.9 Pomenovania obyvateľov krajov, provincií, regiónov a štátov:  
• Pomorzanin, Kaszub, Ślązak, Lotaryńczyk, Prowansalczyk, Szkot, Walijczyk, Opolanin – 
obyvateľ Opolského vojvodstva, Rzymianin – obyvateľ starovekého štátu (porov. slov. 
Lipták, Oravec/Oravčan, Škót). 

VÝNIMKY 

◦ Názvy obyvateľov miest sa píšu malým písmenom: opolanin – obyvateľ mesta Opole, 
rzymianin – obyvateľ mesta Rzym (porov. slov. Prešovčan). 

6.1.1.10 Mená hviezd, planét a súhvezdí: 
• Merkury, Mars, Ziemia, Księżyc, Słońce, Droga Mleczna, Mała Niedźwiedzica (porov. 
slov. Merkúr, Mliečna cesta, Malý voz). 

VÝNIMKY 

◦ Ak ide o všeobecné názvy, nie astronomické termíny, píšeme ich malým písmenom: 
ziemia, księżyc, słońce (porov. slov. slnko, zem). 
◦ V konštrukciách typu kometa Halleya je substantívum chápané ako druhový názov, a preto 
sa píše malým písmenom (porov. slov Halleyho kométa). 

6.1.1.11 Zemepisné názvy – pomenovania kontinentov, oceánov, morí, priesmykov, riek, 
jazier, zálivov, ostrovov, poloostrovov, kanálov, hôr, dolín, púští atď.  

Jednoslovné názvy:  
• Afryka, Europa, Atlantyk, Bałtyk, Bosfor, Odra, Madagaskar, Szeszele, Hel, Beskidy, 
Rysy, Irlandia, Sahara, Gobi (porov. slov. Afrika, Európa, Beskydy, Madagaskar). 

Viacslovné názvy (ak druhý člen je substantívum v G alebo adjektívum, oba výrazy píšeme 
veľkým písmenom): 
• Cieśnina Beringa, Morze Barentsa, Ameryka Północna, Ocean Arktyczny, Morze 
Śródziemne, Cieśnina Gibraltarska, Nysa Kłodzka, Jezioro Nidzkie, Zatoka Gdańska, Wyspy 
Owcze, Półwysep Skandynawski, Pustynia Nubijska, Puszcza Nieświeska (porov. slov. 
Severná Amerika, Malá Ázia, Barentsov ostrov, Ostrov nádeje, Pobrežie slonoviny, Adelino 
pobrežie, Annin mys, Mys dobrej nádeje). 

Viacslovné názvy (ak druhý člen je substantívum v N, píšeme ho veľkým písmenom, ale 
predošlý výraz chápeme ako všeobecné meno, a preto ho píšeme malým písmenom): 
• ocean Atlantyk, morze Bałtyk, cieśnina Bosfor, jezioro Mamry, zatoka Izmil (porov. slov. 
púšť Sahara, ostrov Kréta). 

VÝNIMKY 

◦ Malým písmenom píšeme adjektíva północny, południowy, wschodni, zachodni, ak nie sú 
súčasťou vlastného mena: opady śniegu we wschodniej Polsce, nad wschodnią Europą 
(porov. slov. záplavy na východnom Slovensku). 

6.1.1.12 Názvy miest, dedín, osád: 
• Kraków, Gdańsk, Zalesie, Nowy Sącz, Biała Podlaska (porov. Prešov, Vyšná Šebastová). 

VÝNIMKY 

◦ Predložky, ktoré sú súčasťou vlastných mien, sa píšu malým písmenom: Gródek nad 
Bugiem, Zalesie koło Nowogródka (porov. slov. Nové Mesto nad Váhom, Haniska pri 
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Prešove).  

6.1.1.13 Pomenovania krajov, regiónov, provincií a štátov: 
• Polska, Czechy, Nowa Zelandia, Krakowskie, Podlasie, Wielkopolska, Lotaryngia, Teksas, 
Kolorado (porov. slov. Poľsko, Nový Zéland, Šariš). 

6.1.1.14 Názvy štvrtí, námestí, ulíc, parkov, záhrad, pamiatok, športových objektov a iných 
budov: 
• Mokotów, Planty, Rynek, Łazienki, Zamek Królewski, Wawel, Pałac Kazimierowski, 
Aleje Jerozolimskie (Ulica slobody, Veterná ulica, Námestie osloboditeľov, Pasteurovo 
námestie). 

VÝNIMKY 

◦ Výrazy ulica, plac, rondo, kościól, most, park, palac, pomnik... chápané ako všeobecné 
názvy píšeme malými písmenami: ulica Jana Pawła II, plac Konstytucji, plac Generała 
Sikorskiego: rondo Waszyngtona, kościół oo. Dominikanów, most Kierbedzia, pałac 
Łazienkowski, pałac Pod Blachą, pomnik Bolesława Prusa, pomnik Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego (porov. slov. ulica Pri Hornáde).  
◦ Výraz aleja píšeme malým písmenom, ak vystupuje v singulári, v pluráli ho píšeme veľkým 
písmenom: aleja Racławicka (ale: Aleje Jerozolimskie). 
◦ Skratky výrazov świętego, generała, księdza a i. píšeme malým písmenom: kościół św. 
Stanisława, plac gen. Sikorskiego, klasztor oo. Misjonarzy, ale: kościół Świętego Stanisława, 
plac Generała Sikorskiego, klasztor Ojców Misjonarzy (porov. slov. Dóm sv. Martina,  
Chrám svätého Petra). 
◦ Predložky a spojky, ktoré vystupujú uprostred vlastného mena, píšeme malým písmenom: 
ulica Piotra i Marii Curie, ulica Bitwy pod Grunwaldem. Ak sa vlastné meno začína 
predložkou, píšeme ju veľkým písmenom: kościół Na Skałce (porov. slov. ulica Pri 

jazdiarni). 

6.1.1.15 Názvy sviatkov: 
• Boże Narodzenie, Gwiazdka, Nowy Rok, Niedziela Wielkanocna, 3 Maja, Dzień Matki, 
Zaduszki (porov. slov. Nový rok, Veľká noc, Medzinárodný deň žien).  

6.1.1.16 Názvy podujatí a akcií:  
• Igrzyska XXV Olimpiady, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wielka Pardubicka, 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich (porov. slov. Bratislavské hudobné 
slávnosti, Bienále ilustrácií Bratislava, Medzinárodný maratón mieru, Beh víťazstva, Veľká 
pardubická). 

VÝNIMKY 

◦ Predložky, ktoré sú súčasťou vlastných mien, píšeme malým písmenom: V Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej, Dzień bez Samochodu (porov. slov. Deň bez áut, 5. majstrovstvá 
Európy vo futbale). 

6.1.1.17 Názvy novín, časopisov, vydavateľstiev, edícií:  
• Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy, Tygodnik Powszechny, Polityka, Biblioteka Arcydzieł 
Literatury Polskiej, Biblioteka Klasyków Filozofii, Biblioteka Wiedzy o Prasie, Psychologia 
Stosowana, Typy Broni i Uzbrojenia (porov. slov. Pravda, Knižná revue, Mama a ja, Slavica 
Slovaca, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, vydavateľstvo Ikar, Zlatý fond 
slovenskej literatúry). 
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To isté pravidlo platí v poľštine pre neohybné názvy: Po Prostu, Żyjmy Dłużej, Mówią 
Wieki, Dookoła Świata. 

VÝNIMKY 

◦ Predložky a spojky, ktoré sú súčasťou vlastných názvov píšeme malým písmenom: Kobieta 
i Życie, Państwo i Prawo, Listy z Teatru, Literatura na Świecie (porov. slov. Mama a ja, 
Nový čas pre ženy). 

6.1.1.18 Prvý výraz jednoslovných a viacslovných názvov literárnych, vedeckých 
a umeleckých diel, názvov ich kapitol, názvov jazykových pamiatok, deklarácií, zákonov 
atď.:  
• Biblia, Noce i dnie, Historia języka polskiego, Składnia rozmowy telefonicznej, Oda do 
młodości, W pamiętniku Zofii Bobrówny, Bogurodzica, Mazur kajdaniarski, Niech żyje bal, 
Takie tango, Park jurajski, Wiśniowy sad, Stworzenie świata, Psałterz floriański, Deklaracja 
praw dziecka, Karta nauczyciela, Kodeks cywilny, Konstytucja 3 maja, Statut wiślicki, 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Podaruj dzieciom 
słońce, Reklama dzieciom, Pustynna burza, Znicz (porov. slov. Živý bič, Keď báčik 
z Chochoľova umrie, Dáma s hranostajom, Slovník súčasného slovenského jazyka, Občiansky 
zákonník, Súsošie Panny Márie, Ústava Slovenskej republiky, Charta Spojených národov). 

VÝNIMKY 

◦ Výnimočne píšeme veľkými písmenami oba výrazy, a to v prípadoch: Stary Testament, 
Nowy Testament, Magna Charta Libertatum, Pismo Święte, Biblia Tysiąclecia, Księga 
Liczb, Księga Psalmów, Księga Powtórzonego Prawa, Dzieje Apostolskie (porov. slov. 
Starý zákon, Nový zákon, Kniha žalmov, Sväté písmo/Písmo sväté). 
◦ Molové tóniny píšeme malým písmenom: a-moll, b-moll, durové tóniny píšeme veľkým 
písmenom: D-dur, B-dur (porov. slov. c mol, C dur). 
◦ Výrazy symfonia, sonata a i. chápané ako všeobecné názvy píšeme malým písmenom: 
symfonia Pastoralna, IX symfonia Beethovena, sonata Księżycowa. 

6.1.1.19 Názvy typov písma:  
• Arial, Courier, Excelsior, Tahoma, Times New Roman, Verdana (porov. slov. Arial, Times 
New Roman). 

6.1.1.20 Názvy programovacích jazykov, počítačových programov a systémov:  
• Algol, Lisp, Norton Commander, Novell, Pascal, Simula, Windows, Word (porov. slov. 
Pascal, Norton Commander). 

6.1.1.21 Názvy programov v rádiu a televízii, názvy vysielaní, hier a predstavení: 
• Domisie, Jedyneczka, Matysiakowie, Panorama, Teleranek, Wiadomości, Wieczorynka, 
Ziarno (porov. slov. Správy, Partička, Lampáreň). 
 
VÝNIMKY 

◦ Vo viacslovných názvoch píšeme veľké písmeno iba v prvom slove: Niedzielny poranek 
filmowy, Poezja na dobranoc, Przegląd wydarzeń tygodnia, Sportowa niedziela, Szkoła dla 
rodziców (porov. slov. Televízne noviny, Zámena manželiek, Modré z neba). 

Ak má program v rádiu alebo v televízii cyklický charakter, všetky slová okrem predložiek 
a spojok možno písať veľkým písmenom: Katolicki Magazyn Młodzieżowy, Teatr Telewizji, 
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Telewizja Edukacyjna, Telewizyjny Kurier Warszawski, Uniwersytet Radiowy (v slovenčine 
sa píše veľkým písmenom len prvé slovo názvu). 

6.1.1.22 Názvy modlitieb: 
• Akt strzelisty, Anioł Pański, Gorzkie żale, Litania do Najświętszej Marii Panny, Litania do 
św. Franciszka z Asyżu, Modlitwa za rodziców, Skład Apostolski (porov. slov. Modlitba za 
rodičov, Modlitba svätého Augustína, Modlitba k Duchu Svätému, Modlitba Pána, Litánia 
k Márii a Pánovi). 
 
6.1.1.23 Jednoslovné i viacslovné názvy podnikov, lokálov atď.:  
• Delikatesy, Jubiler, Lechia, Orbis, Jama Michalika, Karczma Słupska, Kawiarnia 
Literacka, Księgarnia Naukowa (porov. slov. Lekáreň sv. Damiána, Slovenská reštaurácia). 

VÝNIMKY 

◦ Ak slová apteka, hotel a iné nie sú súčasťou názvu, píšeme ich malým písmenom: apteka 
Pod Orłem, bar Flisak, hotel Pod Różą, kawiarnia Kryształowa, kino Rialto, księgarnia U 
Trzech Panów, schronisko Murowaniec, sklep Orient, spichrz Pod Jeleniem, winiarnia 
Bachus (porov. slov. kino Družba, reštaurácia Kulinár, reštaurácia U Gréka). 
◦ Spojky a predložky, ktoré sú súčasťou názvu, pričom predložky nestoja na jeho začiatku, 
píšeme malým písmenom: gospoda Zajazd pod Babią, pensjonat Zajazd u Kmity, pensjonat 
Zośka i Adria (porov. slov. Penzión u Michala).  

6.1.1.24 Názvy úradov, inštitúcií, škôl, organizácií, spolkov, spoločností, združení, 
vojenských jednotiek atď. 
• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Kancelaria Prezydenta, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Budka Suflera, Legia 
Warszawa, I Pułk Strzelców Podhalańskich, Dywizjon 303 (porov. slov. Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu, Inštitút poľského jazyka Poľskej akadémie vied, 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Štátna vedecká knižnica, Slovenská 
filharmónia). 

VÝNIMKY 

◦ Ak v týchto názvoch vystupujú spojky, predložky, výrazy imienia, pod wezwaniem, na 

rzecz, do spraw, numer, przeciwko a i., píšeme ich malým písmenom: Sąd Rejonowy w 
Krakowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Warszawie, Szkoła Podstawowa 
nr 105 w Warszawie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Komisja Episkopatu Polski do 

spraw Dialogu z Judaizmem, Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pod wezwaniem 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Fundacja im. Bogdana Jańskiego na 

rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Fizycznie. 
◦ Veľkým písmenom sa vo význame (inštitúcia, organizácia, súbor veriacich) píše aj výraz 
Kościół, ale určujúce prívlastky sa už píšu malým písmenom: Kościół autokefaliczny, 
Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościół protestancki, Kościół zielonoświątkowy, 
Kościoły wschodnie. Niektoré z nich nadobudli status oficálneho názvu, a preto sa všetky 
slová píšu veľkým písmenom: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Polski Narodowy 
Kościół Katolicki, Starokatolicki Kościół. 
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6.1.1.25 Názvy funkcií v právnych dokumentoch: 
• ...akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. ...zatwierdza Prezes Rady Ministrów. 
Obrady Sejmu otwiera Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik Praw 
Obywatelskich ma uprawnienia w zakresie... . (porov. slov. Oznámil to predseda Národnej 
rady.). 

Veľké písmená možno písať aj v iných typoch textov, ak sa názov vzťahuje na konkrétnu 
osobu a vystupuje v plnom znení: Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził nasze 
miasto. Jan Kowalski został powołany na stanowisko Wojewody Koszalińskiego. Zebranie 
otworzył Naczelnik Gminy Brzezinka Łukasz Rudzki. (porov. slov. Dnes prezydent 
Slovenskej republiky navštívil...).  

6.1.1.26 Názvy vyznamenaní: 
• Order Orła Białego, Srebrny Krzyż Zaslugi, Zasłużony Nauczyciel (porov. slov. Rad 
Ľudovíta Štúra, Rad Bieleho dvojkríža, Pribinov kríž, Čestná plaketa Dionýza Štúra). 

6.1.1.27 Názvy cien. 
Jednoslovné názvy cien:  
• Felix, Nike, Nobel, Oscar, Pulitzer (porov. slov. Felix). 

Viacslovné názvy (ak druhý člen je substantívum v G alebo adjektívum, oba výrazy píšeme 
veľkým písmenom): 
• Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, Nagroda Nobla, Nagroda Pulitzera, Nagroda 
Tempeltona, Nagroda Kioto, Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus, Nagroda 
Artystyczna Miasta Lublin, Nagroda Literacka Gdynia, Pokojowa Nagroda Nobla, Śląska 
Nagroda Jakości (porov. slov. Nobelova cena, Cena Literárneho fondu). 

Viacslovné názvy (ak druhý člen je substantívum v N, píšeme ho veľkým písmenom, ale 
predošlý výraz chápeme ako všeobecný názov, a preto ho píšeme malým písmenom):  
• nagroda Gazele Biznesu, nagroda Klio, nagroda Polskie Noble, nagroda Skrzydła Ikara, 
nagroda World Press Photo, nagroda Złota Palma (porov. slov. cena Zlatá palma, cena World 
Press Photo). 

6.1.1.28 Názvy firiem, značiek a typov priemyselných výrobkov:  
• motocykl marki Jawa, samochód marki Polonez, zegarek marki Omega (porov. slov. traktor 
značky Zetor). 

6.1.1.29 Skratky a značky:  
3.1.1.29.1 Zložené z prvých písmen jednotlivých slov: 
• GOPR, MEN, NOT, PAN, UW, WOT (porov. slov. SAV, SĽUK). 

VÝNIMKY 

◦ V nepriamom páde píšeme veľké písmená len na začiatku: NOT – Nocie, WOT – Wocie 
(porov. slov. SĽUK – so SĽUK-om). 
◦ Ak je súčasťou predložka alebo spojka, píše sa malým písmenom: KiW, SPATiF, WSiP, 
RdR – Ruch dla Rzeczypospolitej (porov. slov. ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska). 
◦ Graféma ch sa píše v nasledujúcom podobe: veľké C, malé h (BCh, ChRL, ZChN), 
v slovenčine prípustné CH aj Ch. 

3.1.1.29.2 Chemické prvky:  
• Ac – aktyn, Os – osm, P – fosfor, Ra – rad (porov. slov. P – fosfor). 
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3.1.1.29.3 Fyzikálne a matematické veličiny: 
• A – amper, C – stopień Celsjusza, V – volt, W – wat (porov. slov. A – ampér). 

6.1.1.30 Veľkými písmenami možno písať aj: 
6.1.1.30.1 Všeobecné mená použité vo funkcii vlastných mien osôb alebo miest: 
• Książę Apostołów alebo książę apostołów (św. Piotr), Mały Kapral alebo mały kapral 
(Napoleon Bonaparte), Biały Kontynent alebo biały kontynent (Antarktyda), Srebrny Glob 
alebo srebrny glob (Księżyc).  

6.1.1.30.2 Skrátené názvy inštitúcií, organizácií atď., ak ich plný názov bol uvedený 
v predošlom texte: 
• Instytut Języka Polskiego zatrudnia 60 osób. W Instytucie prowadzone są badania nad 
stanem współczesnej polszczyzny (alebo: W instytucie prowadzone są badania nad...). Porov. 
slov. Inštitút poľského jazyka... V inštitúte... 

6.1.1.30.3 Názvy období, epoch, prúdov: 
• Średniowiecze, Odrodzenie, Romantyzm alebo średniowiecze, odrodzenie, romantyzm 
(porov. slov. stredovek, romantizmus). 

6.1.2 Veľké písmená na znak úcty a z emocionálnych príčin (na znak  priateľstva, lásky 

atď.) 

Z uvedenej príčiny písanie veľkých písmen nie je záväzné.   

Písanie veľkých písmen sa vzťahuje na názvy osôb, ako aj na adjektíva a zámená, ktoré sa na 
tieto osoby vzťahujú. 
• Zosiu, to nawet nie jest tłumaczenie się, wierz mi. Jesteś kimś tak bliskim dla mnie, że Twój 
półżartobliwy wyrzut – nie powiedziany, lecz odczuty – tkwi wciąż we mnie. Boli mię po 
prostu, że nie byłem przy Tobie, gdy byłem Ci potrzebny. I tyle. 
• W imieniu dzieci leczonych w Klinice Hematologii Dziecięcej w Krakowie i Ich Rodziców 
bardzo dziękujemy Ludziom Dobrego Serca – artystom, środkom masowego przekazu, 
instytucjom, którzy przygotowali i prowadzili wielkie świąteczne Owsiakowe muzykowanie. 
• Pan  
  Dziekan Wydziału Filologicznego  
  Prof. Jan Nowak 
  Uprzejmie proszę Pana Dziekana o udzielenie mi urlopu dziekańskiego [...]. 

Veľkým písmenom sa z rovnakých dôvodov môžu písať aj výrazy Ojczyzna, Kraj, Orzeł 
Biały, Naród, Państwo, Rząd atď.  

V slovenčine sa na znak úcty píšu veľkým písmenom a) v korešpondencii tvary zámen 
vzťahujúce sa na adresáta: Ty, Tvoj, Vy, Váš, b) v oficiálnom styku niektoré oslovenia: Vaša 
Magnificiencia, Vaša Spektabilita, Vaša Výsosť, Jeho Svätosť, Vaša Eminencia, Majstre.  

6.1.3 Veľké písmená v poézii  

Tradične sa v poézii píšu veľké písmené na začiatku veršov: 

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, 
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem 

I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie 
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, 
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Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. 
(C. Miłosz) 

Niekedy sa píšu veľké písmená na začiatku viet: 

Nic gruzy. Ale ująć 
powietrze: tam formy rosną 
z guseł i zaklęć – kołując – 

coraz to bliższe. Mocno 
w ręce spadają – nieznane, 

czasem – niedokonane. 
(K.K. Baczyński) 

O, jakże są nieszczelne granice ludzkich państw! 
Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa, 

ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju, 
ile górskich kamyków stacza się w cudze włości 

w wyzywających podskokach! 
Czy muszę tu wymieniać ptaka za ptakiem jak leci, 

albo jak właśnie przysiada na opuszczonym szlabanie? 
Niechby to nawet był wróbel – a już ma ogon ościenny, 

choć dzióbek jeszcze tutejszy. W dodatku – ależ się wierci! 
(W. Szymborska) 

Inokedy sa píšu veľké písmená len na začiatku básne:  

Zapomnijcie o nas 
o naszym pokoleniu 

żyjcie jak ludzie 
zapomnijcie o nas 
my zazdrościliśmy 

roślinom i kamieniom 
zazdrościliśmy psom 

chciałbym być szczurem 
mówiłem wtedy do niej 

chciałabym nie być 
chciałabym zasnąć 

i zbudzić się po wojnie 
mówiła z zamkniętymi oczami 

zapomnijcie o nas 
nie pytajcie o naszą młodość 

zostawcie nas 
(T. Różewicz) 

Aj v slovenčine sa môžu veľké písmená písať na začiatku veršov, na začiatku viet alebo na 
začiatku básne.  

6.1.4 Veľké písmená na začiatku viet 

• Zbliżało się południe. Rzeka przepływająca przez niebiosa spłynęła za widnokres razem z 
moją wsią.  
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Po dvojbodke píšeme veľké písmeno, ak nasleduje citát zložený z dvoch alebo viacerých viet, 
ak nasleduje dlhší opis alebo enumerácia: 
• Popatrzyła na mnie z dziwnym, może trochę nieprzyjemnym uśmiechem i powiedziała po 
francusku najczystszą francuszczyzną: 
– Nic nie szkodzi. Możemy rozmawiać po francusku. Tak jak kiedyś. Czy naprawdę tak 
zbrzydłam i zestarzałam się, że mnie pan nie poznaje? (S. Dygat) 
• Przypominam sobie zaaferowaną i zatroskaną twarz doktora w takiej scenerii: Jest rok 1955. 
Stoję na schodach przed gmachem Filharmonii Narodowej. Palę papierosa, jest przerwa w 
koncercie. Trwa Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Widzę w tłumie niespokojnie 
rozglądającego się kustosza. (K. M. Sopoćko) 

V slovenčine sa píšu veľké písmená na začiatku viet (Bol raz jeden kráľ.), po dvojbodke na 
začiatku priamej reči (Miroslav Stoch, stredopoliar SR: „Zápas bol iný, ako sme si 
predstavovali...“.) a po dvojbodke na začiatku odsekov, ak nasleduje výpočet, ktorý obsahuje 
aspoň jednu celú vetu (Prirovnania pozostávajú z troch častí: 1) Prvou je predmet, ktorý 
prirovnávame. 2) Druhou časťou je predmet, ku ktorému prirovnávame.). 

6.2 BÁSNE S VEĽKÝMI PÍSMENAMI 

E. Bieniek 

Otaczamy się miastami, 
ulicami, pomnikami, 
są cmentarze i pałace, 

bramy, mosty oraz place, 

A w tej całej plątaninie 
Każdy z nazwy swojej słynie: 

Jest ulica Mikołowska, 
plac Chrobrego czy Piastowska. 

Nazwa zatem to rzecz święta, 
Każdy nazwy chce pamiętać 

I powinien liter wielkich 
Tu używać, aby wszelkich 

Wyzbyć się już wątpliwości 
Co do ich niepowszedniości. 

Z dość wrednymi alejami 
Trzeba dojść do rozrachunku. 

Kiedy liczbę mnogą mają, 
To pisownia jest podstępna. 
Cóż – więcej się domagają, 
Także staje się niezbędna 

Wielka litera – nośnik szacunku. 
Tak Aleje Ujazdowskie 
I Aleje Marszałkowskie 

Dumnie nazwą swą się pysznią. 

A aleja? 
Gdy jest jedna – to jest biedna, 
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Choć cienista i spokojna, 
Słodka dla tych, co znużeni, 

Lecz małą literą pisana – 
to się nigdy nie odmieni. 

(http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/o_pisowni.php) 

E. Bieniek 

Nazwy świąt i dni świątecznych: 
Wielki Czwartek, Boże Ciało, 

Epifania czy Wielkanoc, 
Bo to zacne, wielkie święta, 

Wielką, każdy niech pamięta, 
Są literą napisane 

W przeciwieństwie do obrzędów 
(choćby wspomnieć o kupale), 

jak i zabaw, i zwyczajów, 
które znamy doskonale, 

więc: andrzejki, walentynki, 
zaręczyny czy dożynki 
te literą małą piszmy, 

Chociaż ważność ich nie mniejsza, 
lecz różnica wyraźniejsza 

miedzy tym, co ktoś pamięta, 
a co robi tak, od święta. 

(http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/o_pisowni.php) 

Wielką literę tam zawsze dasz 
gdzie nazwę kraju lub miasta masz. 
Również w imionach i nazwiskach, 

a także w kocich i psich przezwiskach. 
Małą literę z kolei wstawiasz, 

gdy o mieszkańcu miasta rozmawiasz; 
Także w przypadku przymiotnika 
wielkiej litery jak ognia unikaj. 

(http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,3844276,Jakie_znacie_wierszykirymowanki_do_ortografii.html) 

W szkole 

WIELKĄ LITERĄ zawsze się pisze: 
 nazwy urzędów, władz, stowarzyszeń 

 oraz imiona wszelakich istot: 
 Sejm Polski, Jowisz, Azor, Mefisto. 

Nazwy mieszkańców ziem, części świata: 
 Marsjanin, Polak, Ślązak, Azjata, 

 geograficzne nazwy, więc: 
 Ural, Bałtyk, Lubelskie, Barania Góra. 

http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/o_pisowni.php
http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/o_pisowni.php
http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,3844276,Jakie_znacie_wierszykirymowanki_do_ortografii.html
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Nazwy miast, ulic, dzielnic: 
 Ochota, plac Zbawiciela, ulica Złota, 

 nazwy odznaczeń oraz medali, 
 świąt, wszelkich zlotów i festiwali. 

Wreszcie – w tytułach ustaw, dzieł, wierszy 
 dużą literę wstaw w wyraz pierwszy. 

 Pisz: Konstytucja 3 maja, 
 "Zew krwi", "Hołd pruski, "Ostatni zajazd". 

Śmiało pisz LITERKI MAŁE 
 w słowach: ferie, średniowiecze, 

 maj, karnawał, poniedziałek –  
 bo to określenie czasu, człecze. 

Mała lubi też literka 
 nazwy członków zrzeszeń, wyznań 

 jak: dąbrowszczak, konfederat, jezuita. 
 Łatwe, przyznasz? 

A że głodni ząbkowianie (mieszkańcy Ząbkowic) 
 raz litery duże zjedli, 

 maleńkimi pisz, mój Panie, 
 nazwy mieszkańców miast i osiedli: 

województwo białostockie, 
 powiat łódzki – nie kraina, 

 administracyjny okręg 
 małą literką zaczynaj. 

Także zdarzenia dziejowe, 
 przykład: wojna polsko-szwedzka, 

 powstanie listopadowe... 
 Ale dość! Nie męczmy dziecka! 

(http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm) 

 
Bolesław Chrobry, Łokietek, Nero – 

proszę to pisać wielką literą. 
Piszcie tak samo poniższe słowa: 
Europejczyk, Murzyn i Słowak. 

Karpaty, Gopło, Atlantyk, Śnieżka– 
w słowach tych wielka litera mieszka. 

Słów: Święto Lasu, MO, PKO – 
przenigdy nie pisz literą małą. 
Ponadto wielką literę wbuduj 

w "Przegląd Sportowy", "Trybunę Ludu". 
Pisząc "Na przełaj" lub Wybór wierszy 
wielką literę wstaw w wyraz pierwszy. 

 

http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm
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Małą literą 
W słowach: baobab, mustang, poleczka, 
fiat, moskwicz, skoda, maj, poniedziałek, 

kongres wiedeński, wojna stuletnia – 
wszystkie litery zawsze są małe. 

Nazwy: gdańszczanin, nowotarżanin, 
lwowiak, moskwianin, bukareszteńczyk, 
druh, województwo gdańskie, arianin- 

także maleńka litera wieńczy. 
(http://urogucka.w.interia.pl/wiersze.htm) 

Wielką czy małą literą? 

K. Olszewska 

W kościele Dominikanów raz 
pewien dominikanin miły 

wieczorek mickiewiczowski urządził, 
by dodać młodzieży siły. 
A że tłusty czwartek był,  
walentynki się zbliżały 

Niejeden młody nie przyszedł, choć mógł, 
litanie ich odstraszały. 

Już księżyc na niebie zapalił Bóg 
i Gwiazda Polarna świeciła, 

gdy przed kościół zajechał wóz 
marki „Fiat”, co go firma Fiat stworzyła. 
Gdy za nim mercedes nadjechał i wan, 

wysiedli z fiata panowie […] 
(http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/o_pisowni.php) 

6.3 NÁCVIK PÍSANIA VEĽKÝCH PÍSMEN 

Do diktátov doplň veľké alebo malé písmená. 

Diktát č. 1 
Pani __óża mieszka w __olsce, na __azurach. Jej rodzinne __iasto __łk leży nad 
malowniczym jeziorem. Wszyscy __łczanie są dumni z pięknej okolicy i czystego powietrza. 
Od __ysokich __atr i szumiących fal __orza __ałtyckiego wolą łagodny powiew wiatru nad 
brzegiem jeziora. Na całej __olskiej __iemi, a może nawet w __uropie nie ma tylu lasów i 
zieleni. 

Mieszkańcy __uropy to __uropejczycy. Nasza miejscowość jest położona na __azurach. 
__olska leży nad __orzem __ałtyckim. Wszyscy __rakowianie uwielbiają spacery nad __isłą, 
u __odnóża __awelu. W  wakacje __ichał odwiedzi __nglię z jej piękną __tolicą __ondynem. 
Chłopak podszkoli __ęzyk __ngielski. Ciocia __ojtka jest __ęgierką, ale bardzo lubi __uchnię 
__olską. Mój tata czyta „__azetę __yborczą”, a mama prenumeruje czasopismo „__yjmy 
__łużej”. Niedługo będziemy omawiać „__ajemniczy __gród”. Z okazji __nia __iecka 
wybierzemy się na film pod tytułem „__poka __odowcowa”. 

 

http://urogucka.w.interia.pl/wiersze.htm
http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/o_pisowni.php
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Diktát č. 2 

Jan __atejko jest znanym malarzem historycznym. Jako mały chłopiec zainteresował się 
przeszłością __olski. Prace __ana __atejki nad obrazem "__itwa __od __runwaldem" trwały 
cztery lata. Obrazy sławnego __olaka ukazują dawne dzieje __olski. 
Podczas obchodów __więta __iepodległości śpiewany jest __ymn __aństwowy. Jest to __ieśń 
"__eszcze __olska __ie __ginęła". Nazywają ją także "__azurkiem __ąbrowskiego". Słowa tej 
__ieśni ułożył __ózef __ybicki. Po raz pierwszy śpiewali ją we __łoszech żołnierze legionów 
__enerała __enryka __ąbrowskiego. 

Diktát č. 3 

W parku przy __licy __ipowej są dwa stawy. Razem z __ukaszem i __artkiem często tam 
chodzimy i karmimy łabędzie. Mój ulubiony łabędź przypomina mi tego z __aśni __ndersena 
pod tytułem "__rzydkie __aczątko". Nazwałem go __ilutki. Łukasz wymyślił dla swojego 
łabędzia imię __urek. Bartek nadał trzeciemu ptakowi imię __dobywca. Łabędzie są ozdobą 
parku. 

Mieszkamy w __órze na __achodzie __olski. Wybraliśmy się do __arszawy. Na __tarym 
__ieście obejrzeliśmy __omnik __yreny. Na __licy __rakowskie __rzedmieście bez trudu 
rozpoznaliśmy __omnik __dama __ickiewicza, a następnie __omnik __ikołaja __opernika. W 
__azienkach przy pięknym __omniku __ryderyka __zopena słuchaliśmy muzyki w 
wykonaniu pianisty z __in. W drodze powrotnej rozmawialiśmy o znanych __olakach. 

Diktát č. 4 

Na swoje ósme urodziny dostałem globus. Już wiem, że jest siedem kontynentów: __uropa, 
__zja, __meryka __ółnocna, __meryka __ołudniowa, __fryka,  __ustralia i __ntarktyda. 
Wiem także, gdzie leżą poszczególne państwa __uropy. Znam wszystkich sąsiadów __olski. 
Graniczymy z takimi państwami, jak: __iemcy, __echy, __łowacja, __kraina, __iałoruś, 
__itwa i __osja. Państwo __olskie leży nad __orzem __ałtyk, w __uropie __rodkowo-
__schodniej.  
 
__olska to kraj położony w __uropie. Największymi miastami __olski są między innymi: 
__arszawa, __raków, __oznań, __rocław. Najdłuższe rzeki to __dra i __isła. __olska leży nad 
__orzem __ałtyckim, natomiast na południu kraju znajdują się góry: __arpaty i __udety. W 
__olsce nie można się nudzić! 

Diktát č. 5 

Już niedługo w __olsce i na __krainie odbędą się __istrzostwa __uropy w piłce nożnej. Do 
naszego kraju przyjedzie wiele drużyn ze __tarego __ontynentu, między innymi: z __łoch, 
__iemiec, __nglii i __ech. Będą także obrońcy mistrzowskiego tytułu, __iszpanie. W __olsce 
mecze odbędą się na stadionach w czterech miastach: __dańsku, __rocławiu, __arszawie i 
__oznaniu. Wszyscy czekamy na zwycięstwa __olaków! 
 
Mam na imię __an, koledzy wołają na mnie __ary, bo nazywam się __aroszewski. Pochodzę z 
__dańska, mieszkam tu od dziecka, więc jestem rodowitym __dańszczaninem. Mam liczną 
rodzinę: ciocia __asia mieszka w __arszawie, kuzynka __la w __ublinie, a wujek __taszek w 
__akopanem. Często go odwiedzam, zwłaszcza w zimie. Wujek organizuje mi różne 
wycieczki, widziałem już __orskie __ko i __ubałówkę, płynąłem __unajcem. Czasami 
jeździmy także do wujka __ładka, który jest __lązakiem. 
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http://www.polonline.pl/dyktanda/Miko%B3ajowiczanin na Helu WIELKIE i MA%A3E.pdf 
- page=1Diktát č. 6 
Tegoroczne wakacje spędziłem nad __orzem __ałtyckim na __ółwyspie __elskim. Mieszkam 
w __ojewództwie __ałopolskim, w __ikołajowicach, więc __orze __ałtyk ujrzałem dopiero po 
wielu godzinach jazdy __olskimi, zatłoczonymi drogami. Atrakcją mego pobytu nad 
__olskim __orzem był rejs promem do __wecji przez __anię. Poznałem wówczas wielu 
obcokrajowców: __iemców, __olendrów, __orwegów i __osjan. Najbardziej podobał mi się 
__ęzyk __olenderski. Nad __orzem było również wielu __arszawian, __arnowian i 
__rakowian. Fajnie było odwiedzić __el. 
 

http://www.polonline.pl/dyktanda/Miko%B3ajowiczanin%20na%20Helu%20WIELKIE%20i%20MA%A3E.pdf#page=1
http://www.polonline.pl/dyktanda/Miko%B3ajowiczanin%20na%20Helu%20WIELKIE%20i%20MA%A3E.pdf#page=1



