
Drogi uczniu, 

Oto nowa karta ortograficzna, na jej wypełnienie masz czas do 22 

listopada. Samo rozwiązanie zadań nie gwarantuje dobrego przygotowania 

do dyktanda. Poświęć ten czas na rzetelną naukę zasad. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

Zadania 

1. Podane niżej wyrazy wpisz do właściwej rubryki, zgodnie z 

zasadami pisowni RZ i Ż 

 

malarz, nieprzyjaciel, stożek, sekundomierz, reportaż, 

trzeciorzędny, montaż, różdżka, przewyższać, zwierzchnik, żyto, 

stowarzyszenie, rzeźba, mosiądz, nożyczki, cmentarz, tworzywo, 

porażka, kominiarz, drużyna 

 

RZ  

wymienne 

RZ do 

zapamiętania 

Ż  

wymienne  

Ż do 

zapamiętania 
    

    

    

    

    

 

2. Dopisz po dwa wyrazy do spółgłosek, po których występuje  RZ.  

 

 P ………………………….., ………………………….. 

 B ………………………….., ………………………….. 

 T ………………………….., ………………………….. 

 D ………………………….., ………………………….. 

 K ………………………….., ………………………….. 

 Ch ………………………….., ………………………….. 

 G ………………………….., ………………………….. 

 W ………………………….., ………………………….. 

 

 

 

RZ piszemy Ż piszemy 
Wymienia się na r 

Np. starzec-starcowi 

Wymienia się na  

g, dz, h, 

                 z, ź, s 

Np. ważyć-waga, grożą-

groźba, mężny-męstwo 

W zakończeniach 

–arz; -erz; -mierz; -mistrz 

Wyjątki: bagaż, 

kradzież, witraż, 

tatuaż, młodzież 

Po literach r, l, ł, n 

Po spółgłoskach 

p, b, t, d, k, 

g, ch, w, j 

W partykule że, -ż 

Np. idźże, tenże, bodajże 

Wyrazy do zapamiętania: 

burza, jarzyna, kołnierz, 

porządek, wierzba 

Wyrazy do zapamiętania: 

filiżanka, mżawka, księżyc, 

wieża, życie, życzenia 



3. Wyjaśnij pisownię wyrazów: 

 

pszczoła………………………………………………….. 

 

marzenia…………………………………………………. 

 

Kazimierzem…………………………………………….. 

 

wrzątek…………………………………………………… 

 

korzyść…………………………………………………… 

 

 niższy …………………………………………………… 

 

4. Uzupełnij krzyżówkę o hasła  zawierające wyrazy z RZ i Ż 
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5. Uzupełnij tekst .  

 

„Kate do dziś pamięta jak Elinor przyniosła do przedszkola swoje 

kanapki  owinięte w papier zamiast co było przyjętym wtedy 

zwyczajem w plastikowym pudełku Kate nigdy nie mogła 

zrozumieć dlaczego osoby typu Elinor Pritchard nie przyjmują do 

wiadomości że istnieje pewien określony sposób zachowania 

rozmawiania oraz ubierania się i jeżeli człowiek chce mieć dużą 

grupę przyjaciół po prostu musi się dostosować Było powszechnie 

obowiązującą regułą że przynoszenie śniadania w papierze 

wyklucza posiadanie znajomych Czemu ludzie tacy jak Elinor nie 

chcieli tego zauważyć?” 

 

 

 

 

Dziękujemy za rozwiązanie zadań. 


