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ZASADY NA OKRES DO 25 PAŹDZIERNIKA 
 

PISOWNIA WYRAZÓW Z „Ó” I „U”  (kl. 7,8) 

  

Wymienia się na o, e, a 
(także w innych słowiańskich 

językach). 
 

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. 

       
W dyftongach (są to dwie głoski, które słyszymy 

jako jedną np. auto, Europa)  
au,eu. 

Bardzo rzadko na początku 
wyrazu / ósmy, ów, 

ówczesny. 
Prawie zawsze na początku wyrazu. 

Nigdy na końcu wyrazu. Zawsze na końcu wyrazu. 
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ZADANIA : 
 

1. Podane niżej wyrazy z „ó  wpisz do  właściwej rubryki zgodnie 

    z zasadą ich pisowni: 

kremówka, hamuje, krogulec, Ścibakówna, ciotunia, tyciuni, psów, przyniósł, 
ósemka, konsumując, kiciuś, lądują, stwórca, bacówka, probówka, stróż, módl się, 
neonówka, zbirów, stalówka, krój, staruch, pokojówka, garnuszek, ropucha, tchórz, 
oprócz, dopóki, mrówka, ogródek, chabrów, źródełko, szóstka, król, wesół, słój, 
zbój, rachunek, szpikulec, zwiastun, tatunio, malują, piłując, meldunek, zgrabniutki 

 
 
 
 

2.Do podanych wyrazów dopisz takie ich formy, w których nastąpi 
wymiana ó na o, e lub a. 

 
  umówić - ...................................          nadzór - ....................................... 
  siódmy -  ..................................           młódka - ...................................... 
  łóżko - .....................................            mnóstwo - ...................................... 
  pół - ........................................            rósł - ........................................ 
  zespół - ...................................            gwóźdź - ................................... 
  powóz - ......................................         wlókł - ...................................... 
 

 
 
 

WYRAZY Z „Ó” WYRAZY Z „U” 
-ów, -
ówka,  
-ówna 

wymienne 
na „o” lub 

„e” 

niewymienne końcówki 
wyrazów 
zdrobniałych 
lub 
zgrubiałych 

w 
końcówkach  
–ulec, - un, 
-nka, -unek 

w 
końcówkach 
-uje  
w 
czasownikach 
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3.Wpisz „ó” lub „u” do podanych związków wyrazów, dopisz formy 
liczby mnogiej wyrażeń.

 
 
     p...źnepopoł...dnie – p...źnepopoł...dnia                                    

w...jek J...zek – w...jkowie J...zkowie 
pr...żnytr...d - .................................................. 
sp...źnionypowr...t - .......................................... 
pr...ba ch...ru - .................................................. 
r...żnica pogląd...w - .......................................... 
n...dna lekt...ra - ............................................... 
sz...ste wyr...żnienie - ......................................... 
r...da wiewi...rka - .............................................                                         
szczeg...lny pow...d - ......................................... 
pł...cienna s...kienka - ........................................ 
b...rzowachm...ra - ............................................ 
szczupl...tki star...szek - ...................................... 
kr...tkie przem...wienie -  ..................................... 
debi...t p...blicystyczny - ....................................... 
wyr...b artyk...łów - .............................................. 

     str...dzony podr...żny - ..........................................   
 
4. Do podanych wyrazów dopisz antonimy – wyrazy o znaczeniu przeciwnym,                    
w których wystąpi „ó”. 
 
sytość - głód 
nizina - ………………………… 
jednakowy -………………….. 
punktualny - ……………………. 
szczegółowo - ………………….. 
odważny - ………………………. 
skromny - ……………………….. 
wcześnie - ………………………. 
zgoda - …………………………… 
długi - ……………………………. 
 

INTERPUNKCJA 
 
 
5. Przeczytaj uważnie tekst i wstaw brakujące znaki interpunkcyjne. 
 
Symbolem Wigierskiego Parku Narodowego jest bóbr  Bobry zamieszkują brzegi jezior i rzek 
Budują swoje domki z drewna oraz mułu  Mieszkają w żeremiach lub norach  Ci pracowici 
doskonali budowniczowie wznoszą tamy na rzekach i kanałach  Ogromnymi mocnymi siekaczami 
ścinają drzewa w nadbrzeżnych zaroślach  W Wigierskim Parku Narodowym spotyka się także 
wilki wydry łosie oraz zające bielaki  Większość jezior jest czysta a więc idealna do życia dla wielu 
rzadkich gatunków ryb  Jednak żeby zobaczyć bobry nie trzeba jechać tak daleko ponieważ 
mieszkają one nad lewińską żwirownią  Nie podchodźcie jednak za blisko albowiem są bardzo 
płochliwe
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