
 

 

     Zasady i ćwiczenia utrwalające znajomość pisowni wyrazów z „ó” i „u” 
                                                                   30 pkt./...... 
                                                                     Klasa 6                        
                                                   termin: 15 października 2020 r. 
 

Literę „ó”  piszemy, gdy:     Literę  „u” piszemy: 

1. W innych formach  tego wyrazu lub w 
wyrazach pokrewnych ó”wymienia się na o, e, a 
np. 
      stół – stolik, 
      siódemka – siedem, 
      powrót – powracać 
 
 
2. W zakończeniach wyrazów: 
      - ów, - ówka,  -ówna 
np. 
      Łosiów, wędrówka, Mrozówna, uczniów 
 
 
3. W wyrazach z „ó” niewymiennym, 
np. 
     pagórkowaty, próżnia 
 
 
4. Na początku kilku wyrazów; 
 
     ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny 
   

1. W większości polskich wyrazów, w których 
nie ma uzasadnienia pisownia „ó”, 
np. 
     zdumienie, pustoszyć 
 
 
2. Zawsze na końcu wyrazu, 
np. 
     po polsku, w domu, Andrzeju 
 
 
3. Zazwyczaj na początku wyrazu, 
np. 
    uczulenie, umyć, uzgodnienia 
 
 
4. W wielu cząstkach kończących wyrazy, takich 
jak: 
 
- uch, np. uparciuch, fartuch 
- ula, np. spryciula 
- un, np. opiekun 
- unek, np. pakunek 
- unia. np. mamunia 
- us, np. chytrus 
- usia, np. mamusia 
- uszek, -uszka, np. puszek, puszka 
- uszko, np. serduszko 
- uś, np. tatuś 
- utki, - utka, np. malutki, malutka 
 
5. W formach czasu teraźniejszego 
czasowników zakończonych w bezokoliczniku 
na m.in. 
 - ować, - iwać, - ywać, 
np. 
    fotografować – fotografuję 
    poszukiwać – poszukuję 
    przekonywać – przekonuje 
 
WYJĄTKI: zasuwka, skuwka, wsuwka 

 
INTERPUNKCJA: przymiotniki w zdaniu oddzielamy przecinkami. 
 
Tyle zasady, które już pewnie znacie i stosujecie, ale żeby jeszcze lepiej je utrwalić, wykonajcie 
poprawnie kilka ćwiczeń zamieszczonych na odwrocie tej kartki. Powodzenia! 
Zadanie 1.                                                                                                                            9 pkt./... 



 

 

Uzupełnij poprawnie tekst literami ó i  u. 
Wypisz po trzy przykłady wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym. 
Dopisz wyrazy, w których ó się wymienia. 
 

lp wyrazy z ó niewymiennym wyrazy z ó wymiennym wyrazy z wymianą ó 

1.    

2.    

3.    

 
 U podn...ża g...ry biło żr...dełko. P...źnym popoł...dniem znużony podr...żnik urządził tu 
sobie kr...tki post...j. Dok...czał mu chł...d. Włożył ciepły sweter. Zjadł kanapki z ż...łtym serem, 
popił źr...dlaną wodą i spr...bował czarnych jag...d, kt...re okazały się szczeg...lnie smaczne. 
Przyjrzał się wiewi...rce skaczącej po gałęziach i nisko latającym jask...łkom. O si...dmej podni...sł 
się i ruszył do schroniska. 
 
Zadanie 2.                                                                                                                             4 pkt./... 
Do podanych wyrazów dopisz po jednym rzeczowniku pokrewnym z ó lub u; 
 
 podkowa - …................................                                          głodować - …................................... 
 skuwać - …..................................                                          zasuwać - …...................................... 
 
Zadanie 3.                                                                                                                              6 pkt./... 
Zapisz formy trybu rozkazującego do podanych czasowników stać, bać się: 
 
2. osoba l.poj.  …......................................,  ….................................................. 
1. osoba l.mnoga …..................................,   …................................................. 
2. osoba l.mnoga …..................................,   …................................................. 
 
Zadanie 4.                                                                                                                              3 pkt./... 
Uzupełnij podane wyrazy i wyrażenia. Uzupełnij brakujące litery u lub ó.                          
 
spośr...d,          na sk...tek,         w k...łko,         na br...dno,      w...wczas,        tu i ...wdzie 
 
Zadanie 5.                                                                                                                              8 pkt./... 
Do podanych rzeczowników dopisz po dwa przymiotniki /liczebniki zawierające ó lub u. 
Z każdym ułóż zdanie rozwinięte. Zwróć uwagę na interpunkcję. 
 
wzgórze – (jakie?)..............................., (które?).............................................. 
dróżka – (jaka?).................................., (która?) …......................................... 
 
1. …....................................................................................................................................................... 
 
2. …....................................................................................................................................................... 
 
3. …....................................................................................................................................................... 
 
4. …....................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                                                   Brawo! 


