
 Rząd I         

 ............................................... 

     Test z fonetyki dla kl. IV.  (imię i 

nazwisko) 

             

1. Do każdej podanej litery dopisz literę, która w alfabecie występuje przed nią i za nią. 

 ………. ć ……….  ………. y ……….  ………. m ………. 

         1,5p. 

2. Podkreśl imię dziecka, które ułożyło podane wyrazy według alfabetu. 

 Maciek: hutnik, huk, hotel, horyzont, huragan 

 Ola:    hotel, horyzont, hutnik, huk, huragan 

 Leszek:  horyzont, hotel, huk, huragan, hutnik     

            1p. 

3. Policz głoski w poniższych wyrazach. Przy każdym punkcie wpisz nazwę miasta, w 

której występuje podana liczba głosek. 

Chełm  Poznań  Ustka   Kołobrzeg                                      

    2p. 

4. Dla każdego szeregu wybierz jedną samogłoskę, która wraz z sąsiednimi spółgłoskami 

utworzy wyrazy. 

 a) b…..k b…..t  r…..k  m…..k  l…..s 

 b) b…..k k…..t  r…..k  l……k  l…..s   

            2p. 
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5. Podane wyrazy podziel na sylaby. Następnie podkreśl sylabę akcentowaną, czyli silniej 

 wymawianą. 

 samoloty ……….-……….-……….-………. 

 fonetyka ……….-……….-……….-………. 

 wychodzę ……….-……….-………. 

 gorący  ……….-……….-………. 

 zawróciłyście ……….-……….-……….-……….-………. 

 dobrze  ……….-………. 

 wanna  ……….-……….                                                                                                      

 7p. 

6. Podkreśl wyrazy, w których litera „i” jest znakiem samogłoski. 

 chomik bocian  świnka  krótki  siodło                       

1,5p. 

7. Dopisz wyrazy, które różnią się od podanych tylko miękkością lub brakiem miękkości 

jednej ze spółgłosek. 

 zięby - ……………….. 

 ………………….. - nic 

 bazia - ……………..…..                                       

1,5p. 

8. W podanych wyrazach podkreśl litery, które oznaczają spółgłoski nosowe. Następnie 

utwórz po trzy inne wyrazy, zmieniając spółgłoski nosowe na ustne. 

 tama - ........................................ 

 rana - …………………………       

            4p. 

9. Dopisz „ą” lub „om” 

      „Dziwny Hieronim” 

     Kiedy szedł na spacer z dam…….., 

     to założył surdut z plam…….. . 

     Kiedy ryb…….. dawał jeść, 

     to rybak…….. mówił, cześć!    

            2p.  

10. Utwórz nowe wyrazy, zastępując wyróżnione spółgłoski dźwięczne odpowiadającymi 

im spółgłoskami bezdźwięcznymi. 

 darł - ………………..  wrak  - ……………….. 



 żal  - ………………..  dratwa  - ……………….. 

 bas - ………………..        

         2,5p. 

11. W każdej parze podkreśl wyraz, którego pisownia jest niezgodna z wymową. 

 ławek  ławka,  ryba  rybka,  ryż  ryżowy

         1,5p. 

12. Każdy z podanych wyrazów można przenieść na trzy sposoby. Zapisz te wyrazy, 

zaznaczając miejsce przeniesień. Wzór: listwa:  li-stwa, lis-twa, list-wa 

 karczma: ……………….. , ……………….. , ……………….. 

 iskra:  ……………….. , ……………….. , ………………..  

            3p. 

PUNKTACJA: 

29,5p.          – cel. 

29 – 26,5p.  – bdb. 

26 – 23,5p.  – db. 

23 – 17,5p.  – dst.         

17 – 11,5p.  – dop.        Opracowała: 

11 – 0p.       – ndst.        Dorota 

Piwkowska   
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1. Do każdej podanej litery dopisz literę, która w alfabecie występuje przed nią i za nią. 

 ………. ę……….  ………. ś ……….  ………. ł ………. 

         1,5p.  

2. Podkreśl imię dziecka, które ułożyło podane wyrazy według alfabetu. 

 Asia:  babcia, bajka, brzoza, brzoskwinia, brzeg 

 Mariusz:    babcia, bajka, brzeg, brzoskwinia, brzoza 

 Sonia:  bajka, babcia, brzoza, brzeg, brzoskwinia       

            1p. 



3. Policz głoski w poniższych wyrazach. Przy każdym punkcie  wpisz nazwę miasta, w 

której występuje podana liczba głosek. 

Radom  Olsztynek  Łódź   Wałbrzych                        

        

   2p. 

4. Dla każdego szeregu wybierz jedną samogłoskę, która wraz z sąsiednimi spółgłoskami 

utworzy wyrazy. 

 a) b…..k r…..k  r…..m  ł…..k  s…..k 

 b) w…..ż p…..k  b…..k  d……b k…..t   

            2p. 

5. Podane wyrazy podziel na sylaby. Następnie podkreśl sylabę akcentowaną, czyli silniej 

 wymawianą. 

 zobaczyliście ……….-……….-……….-……….-………. 

 republika ……….-……….-……….-………. 

 tulipany ……….-……….-……….-………. 

 królewna ……….-……….-………. 

 łodyga ……….-……….-………. 

 kasztan ……….-………. 

 willa  ……….-……….                                                                                                      

 7p. 

5. Podkreśl wyrazy, w których litera „i” jest znakiem samogłoski. 

 dziadek boisko  nici  liść  cień                       

1,5p. 
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6. Dopisz wyrazy, które różnią się od podanych tylko miękkością lub brakiem miękkości 

jednej ze spółgłosek. 

 ……………….. - sadło 

 noś - …………………..  

 ……………..….. - kos                                       

1,5p. 

7. W podanych wyrazach podkreśl litery, które oznaczają spółgłoski nosowe. Następnie 

utwórz po trzy inne wyrazy, zmieniając spółgłoski nosowe na ustne. 

 marka - ........................................ 

 koń - …………………………       

            4p. 

8. Dopisz „ą” lub „om” 

      „Dziwny Hieronim” 

     Gdy się chmur…….. przypatrywał, 

     to w zadumie głow…….. kiwał. 

     Kiedy zim…….. smutny był, 

     przyjacioł…….. spodnie szył.   

            2p.  

9. Utwórz nowe wyrazy, zastępując wyróżnione spółgłoski dźwięczne odpowiadającymi 

im spółgłoskami bezdźwięcznymi. 

 źle - ………………..  zwoje  - ……………….. 

 gapa  - ………………..  działo  - ……………….. 

 dżemu - ………………..        

         2,5p. 

10. W każdej parze podkreśl wyraz, którego pisownia jest niezgodna z wymową. 

 śnieg  śniegu,  kołnierze kołnierz, samochody samochód                

1,5p. 

11. Każdy z podanych wyrazów można przenieść na trzy sposoby. Zapisz te wyrazy, 

zaznaczając miejsce przeniesień. Wzór: listwa:  li-stwa, lis-twa, list-wa 

 jastrząb: ……………….. , ……………….. , ……………….. 

 podręcznik: ……………….. , ……………….. , ………………..  

            3p. 

PUNKTACJA: 

29,5p.          – cel. 



29 – 26,5p.  – bdb. 

26 – 23,5p.  – db. 

23 – 17,5p.  – dst.         

17 – 11,5p.  – dop.        Opracowała: 

11 – 0p.       – ndst.        Dorota Piwkowska
  


