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ZASADY ORTOGRAFICZNE DO ĆWICZENIA 
Grudzień 
klasa 7, 8 

 
rz czy ż 

  

Wymienia się na r w wyrazach 
pokrewnych lub innych formach tego 

wyrazu (także w innych językach  
słowiańskich), np.: 

marzec – marca, dworzec – dworca, 
parzysty - para 

Wymienia się na g, ź, z, s,dz, dź, d, h, 
np. ; 

potężny – potęga, mosiężny – 
mosiądz, drużyna – druh, Sapieha – 
Sapieżyna, grożę – groźba, 
przerażenie – przerazić, wyżej – 
wysoko.  

Po: b, p, d, t, g, k,ch, j, w, np.: 
brzemię, przygniatać, drzemka, 

trzmiel, krzyżówka, chrzest, ujrzeć, 
wrzenie. 

 
Wyjątki: 
Pszczyna, 
pszczoła,  
pszenica, 
bukszpan, 

kształt, 
kszyk (nazwa ptaka), 

wszystko,  
wszędzie. 

 

W zakończeniach: 
-arz(nazw wykonawców czynności lub 

wyrazów łac. poch.), np.: piekarz, 
weterynarz; 

-erz (nazw wykonawców czynności lub 
rzecz. r. m.), np.: kuśnierz, kołnierz; 
W przyrostkach: -mierz, -mistrz, np.: 

amperomierz, sztukmistrz. 

W zakończeniach: 
-aż, np.: sabotaż, podaż, montaż, 
(rzecz. r. żeń. lub franc. poch.); 

-eż, np.: młodzież, odzież, papież, 
(rzecz. r. żeń. lub zapożyczonych). 

W przyrostkach: -yż, -iż; 
-żar, -żur, -żer, -żerka; 

-żka, -żca, -żnica; 
W partykułach:-że, -ż, np.: także, 

otóż. 

W wyrazach nieobjaśnionych ( do 
zapamiętania) np.: porzeczka, korzyść, 

Murzyn, itd...       

W wyrazach nieobjaśnionych ( do 
zapamiętania), np.: życie, żaden, żal, 
itd... 
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1. Do podanych spółgłosek dopisz po cztery przykłady wyrazów, w których wystąpi „rz” 
po danej spółgłosce (również w środku wyrazu): 

 b - ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 p - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 d - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 t - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 g - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 k - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ch- …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 j - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 w - ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Pracując ze słownikiem ort. uzupełnij luki wyrazowe wpisując rz lub ż. Do podanych 
wyrazów dopisz wyrazy pokrewne lub takie ich formy, w których nastąpi wymiana 
głoskowa.Podkreśl wymieniające się litery. 
 
potę....ny- ....................      wzgó.........e-.....................    nó......ka-......................... 
rozdro....e-..................        dwo.....ec-..........................   gospoda......-..................... 
leka.........-..................         pa....ysty-............................   pie.....e-........................... 
ku......y-.....................          wa.......yć-...........................   ul........yć-........................ 
ostro..........nie-..........         sta.......ec-...........................   pienią......ek-................... 
dru.......yna-...............         wata.....ka-.........................   ka.......ę-.......................... 
bie...e-........................       poka........ę-........................  któ..........y-...................... 
wo.......ę-....................        obra.........ać-....................     bli.........ej-...................... 
 

 
3. Pracując ze słownikiem ort. uzupełnij luki wyrazowe (rz lub ż), a następnie dopisz 

obowiązującą zasadę ortograficzną. (Pisz w słupku). 
 
 W świecie …eglarskim p…est…ega się zasad ustalonych tradycją. Członkowie załogi 
podczas swojej pracy nie gwi…d…ą, dawniej bowiem na wielkich …aglowcach 
komendy były wydawane za pomocą gwizdka. Niektó….y …eglarze zaś uwa…ają, …e 
gwizdanie wywołujebu….e i sztorm. Innym p….esądem jest niewpisywanie w 
dzienniku jachtowym portu, do którego się zmie….a. Czynność tę wykonuje się jak 
najbli…ej celu podró…y, a najlepiej wówczas, gdy się ju… po….ądnie zacumuje w 
porcie. Na wodzie p….est….ega się zasad etyki …eglarskiej. Kiedy załoga dost….e…e 
niebezpieczeństwo, powinna niezwłocznie wysłać ost….e…enie dla innych. Wa…ną 
zasadą jest ratowanie ka…dego …ycia ludzkiego w p….ypadku jego zagro…enia. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Do podanych poniżej znaczeń dopisz odpowiadające im wyrazy z ramki. 

 
rzecznik, rzeczywisty, rzadki, rządzić, rzekomy, sprzeczny, rzeczowy, żądny,  rzetelnie, 
żmudny, rzeczułka, żartobliwy, rzutki, żarłoczny, żarliwy 
 
niezgodny z czymś, odmienny - …………………………………………………………………………………….. 
nieczęsto się zdarzający - ………………………………………………………………………………………………. 
sprawować władzę - ……………………………………………………………………………………………………… 
ten, kto występuje w czyimś imieniu - ……………………………………………………………………………. 
obiektywnie istniejący - …………………………………………………………………………………………………. 
sumiennie, uczciwie - ……………………………………………………………………………………………………. 
nieistniejący w rzeczywistości, pozorny - …………………………………………………………………………. 
ujmujący jakąś sprawę zgodnie z jej istotą - ……………………………………………………………………. 
chciwy czegoś - ……………………………………………………………………………………………………………. 
zabierający dużo czasu - ……………………………………………………………………………………………….. 
mała rzeczka - ……………………………………………………………………………………………………………… 
ruchliwy, czynny - ………………………………………………………………………………………………………… 
niepoważny (np. sposób traktowania) - ………………………………………………………………………….. 
jadający dużo i łapczywie - ……………………………………………………………………………………………. 
namiętny, zapalony, gorliwy - ………………………………………………………………………………………… 
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5..  Podane wyrazy wpisz do odpowiednich rubryk tabelki. Podkreśl spółgłoski, po których 
piszemy „rz”. 

przekonanie, krzykliwy, brzdąc, wrzeszczeć, brzdąkać, chrzanowy, chrzest, grzęda, wejrzenie, 
grzmiący, brzeg, drzwi, przepiórka, wrzos, przekręt, ujrzeć, trząść, dojrzały, chrzęścić, 
chrzest, brzemienny, nadbrzeżny, grzmot, orzech, przytulny, wytrzymały, krzyczeć, 
pokrzywa, krzyżowy, przytulić 
 

Rzeczownik-kto?,co? Czasownik-co robi? Przymiotnik-jaki?,jaka?jakie? 
przemówienie   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
6. Podane przysłowia uzupełnij wyrazami zawierającymi „rz”, „ż”  lub „sz”. Następnie wstaw 
brakujące znaki interpunkcyjne. 

 Kuj …………………….. póki gorące 
 Dobry zwyczaj  nie ………………………….  
 ……………….. w stół a …………………….. się odezwą 
 Kto późno ………………………. ten sam sobie szkodzi 
 Śmierć i …………….. od Boga ……………………….  
Daj …………………… ………………… ona ………………… siędę 
 ………………………. nauki ………………….. lecz owoc słodki 
 Jaka  ………….. taki cierń jakie  ……………………. taka śmierć 
 Głową muru nie ………………………  
 Na pochyłe ………………….  …………………………. kozy skaczą 
 Gdzie głowa ……………….. tam człowiek nie błądzi 
 …………………. jest jawny gniew ….. zmyślona ……………………… 

 
 
 
                                     To ju… w…..ystko! Je….cze raz sprawdź zadania. 
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