
 

Drogi Uczniu!  

 
Masz przed sobą kartę ortograficzną, na której rozwiązanie 
masz dwa tygodnie, czyli do 15.10.2020r.  
Pamiętaj, że samo rozwiązanie zadań nie sprawi, że 
będziesz przygotowany do dyktanda. Przede wszystkim 
poświęć ten czas na rzetelną naukę zasad.  

Powodzenia! 

 

ZADANIA : 

 
1. Uzupełnij tekst brakującymi literami. Pod tekstem wyjaśnij ich 
pisownię.  
– Kasiu, wybierasz się na bal andrzejkowy? – Oj, chyba nie,  
w przyszłym tygodniu będzie klas…wka z matematyki. Poza 
tym nie mam nowej sukienki ani but…w. – No wiesz, to jest 
kiepska wym…wka. Na pewno już się przygotowałaś do 
sprawdzianu. A poza tym Zosia Zając…wna z 6 b powiedziała, 
że zarobione pieniądze przeznaczą na dokarmianie ps…w  
i kot…w ze schroniska. – Przemyślę to. Wiesz, jak lubię 
zwierzęta.  
 
Litera … występuje w następujących zakończeniach wyrazów: 
… , -…. ,-….. 
 

ó u 
Wymienia się na o, e, a  

W zakończeniach: 
-ów, -ówna, -ówka.  

 
z wyjątkiem: skuwka, 
zasuwka, wsuwka!!! 

W zakończeniach czasowników: 

-uję, -ujesz, -uje, -uj, -ujmy, -ujący 

itp.; 

 W zakończeniach rzeczowników: 

-us, -un,-ulec -una, -unka, -unek.  

 

W zakończeniach wyrazów zdrobniałych lub 
zgrubiałych: 

-uś, -usia, -unia, -uńcia, 

-uchna, -uch, -uszek, -ucha, 

-uszka, -uk, -uczek, -uka, 

-uczka, -ulek, -ulo, -unio, 

-ula, -ulka, -uleńka,  

-uta, -utka,  

-utki, -uśki, -uchny. 

W wyrazach 
nieobjaśnionych 
 (do zapamiętania). 

 

W wyrazach nieobjaśnionych (do zapamiętania). 
 

W wyrazach rodzimych. 
 

W wyrazach rodzimych  
i wszystkich zapożyczonych. 

Bardzo rzadko na 
początku wyrazu / ósmy, 

ów, ówczesny. 
Prawie zawsze na początku wyrazu. 

Nigdy na końcu wyrazu. Zawsze na końcu wyrazu. 



2. Do podanych wyrazów dopisz takie ich formy, które 
uzasadniają pisownię „ó”. 

Wzór: umówić - umawiać                                
nadzór - .................................... 
  siódmy -  ..................................            
powóz - ......................................          
  łóżko - ...................................   
mnóstwo - ................................... 
  pół - ........................................           
rósł - ............................................ 
  zespół - ...................................             
gwóźdź - ..................................... 
 

 
 

3. Uzupełnij tekst odpowiednimi czasownikami. 
Podpowiedzi tych wyrazów znajdują się w nawiasach. 
Następnie uzupełnij regułę ortograficzną.  

Dziadek i babcia bardzo dbają o to, abyśmy zdrowo się 
odżywiali. Często (planować) ………. dla nas pyszne obiadki. 
Przed naszym przyjazdem dziadek (wędrować) ………… po 
targu i (wyszukiwać) ………. świeże warzywa i owoce. Zawsze 
(kupować) ………… tylko najlepsze. Potem wspólnie 
(przygotowywać) ……………… apetyczne potrawy. Zwykle 
dziadkowie (pilnować) ………….., abyśmy wszystko zjedli, ale 
nie ma z tym problemu, bo (pałaszować) …………….., aż nam 
się uszy trzęsą 

Literę …. Piszemy w wyrazach zakończonych na 

 -….,-……-…… 

 
4. Do rzeczowników w liczby mnogiej dopisz formy liczby 
pojedynczej. Formy liczby pojedynczej uporządkuj w 
kolejności alfabetycznej. 
 

 
wzór: a) zachody- zachód     f) wieczory - .............................. 
b) mrozy - .......................    g) wschody - .............................. 
c) chłody - ........................   h) samochody - .......................... 
d) zbiory - ..........................  i) powozy - .............................. 
e) ogrody - ......................     j) pokoje - ................................ 

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

 
 
5. Uzupełnij przysłowia brakującymi wyrazami z „ó” i „u”. 
 

a) Paluszek i …………………………. to szkolna ………………………….. . 
b) Głową …………………. nie przebijesz. 
c) Jedna ……………………. nie czyni wiosny. 
d) Jak się nie ma, co się …………., to się ……………, co się ma. 
e) Jak Kuba  ………….., tak …………. ……………… . 

 


