
Sprawdź swoje umiejętności 

ortograficzne 

Wyrazy z u i ó 
Zadanie 1 

Wpisz do krzyżówki wyrazy z ó lub u według podanych znaczeń wyrazy: pochód, 

rozbiór, topór, rozbój, naród, zwój, przekrój. Zapisz wyraz odczytany z 

wycieniowanych kratek krzyżówki i uzasadnij jego pisownię. 

 

 

1. Przemarsz ludzi z jakiejś okazji 

2. Podzielenie na części np. zdania 

3. Napadnięcie na niewinnych ludzi 

4. Rysunek, na którym uwidoczniona jest wewnętrzna budowa przedmiotu 

5. Zwinięty, np. bandaż 

6. Narzędzie do ścinania 

7. Ludzie posługujący się tym samym językiem, mieszkający w jednym państwie 
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Zadanie 2 

Przepisz podane niżej rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej i dopisz ich 

mianownik liczby pojedynczej. 

 

dwory - ………. 

mrozy - ………. 



chłody - ………. 

lody - ………. 

ogrody - ………. 

wieczory - ………. 

powroty - ………. 

samochody - ………. 

powozy - ………. 

pokoje - ……… 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij podane niżej zdania związkami wyrazowymi z ramki, zmieniając w razie 

potrzeby ich formę. 

 

krótki tytuł, płócienne ubranie, burzliwa kłótnia, włókniste mięso, skórzane buty, 
równe bruzdy, kolorowe kukiełki 

 

Autor nadał opowiadaniu ………………”Czerwone buciki”. 

Lenka bardzo nie lubi ……………. 

Adaś otrzymał na lato ………… i  wygodne ………………… 

Po ……………………………. nastąpił idealny spokój. 

Tata z Antosiem wyorali…………….. 

Na pracach ręcznych zrobiliśmy ………………….. 

 

Zadanie 4 

Do podanych znaczeń dopisz odpowiednie wyrazy z ó lub u. 

 

1. Ten, kto próżnuje…… 

2. Ten, kto produkuje…. 

3. Ten, kto podróżuje….. 

4. Ten kto lubi się kłócić…. 

5. Ten, kto pięknie mówi….. 

6. Ten, kto tworzy….. 

7. Ten, kto drukuje…. 
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Zadanie 5 

Uzupełnij przysłowia brakującymi wyrazami. 

 

 

Nie ma ……. bez kolców. 

Kiedy kwitnie bób, to największy……… 

Żeby …………..nie skakała, to by ………… nie złamała. 

Nie ……… drugiemu , co tobie niemiłe. 

…………. i  p …………. lata, znak to wiosny dla świata. 

 

 

Zadanie 6 

Uzupełnij podane związki wyrazowe brakującymi literami ó lub u. 

 

g…rskie żr…dło 

wn…czka J…zefa 

r…żne wł…czki 

g…rniczy tr…d 

sk…rzane b…ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiązanie zadań 

Zadanie 1 

Rozwiązanie krzyżówki: przewód 

Zadanie 2 

dwory - dwór 

mrozy - mróz 

chłody - chłód 

lody - lód 

ogrody - ogród 

wieczory - wieczór 

powroty - powrót 

samochody - samochód 

powozy - powóz 

pokoje – pokój 

Zadanie 3 

Autor nadał opowiadaniu krótki tytuł : ”Antek”. 

Lenka bardzo nie lubi włóknistego mięsa. 

Adaś otrzymał na lato płócienne ubranie i  wygodne skórzane buty. 

Po burzliwej kłótni nastąpił idealny spokój. 

Tata z Antosiem wyorali równe bruzdy. 

Na pracach ręcznych zrobiliśmy kolorowe kukiełki. 

 

Zadanie 4 

próżniak  

producent 

podróżnik 

kłótnik 

mówca 

twórca 

drukarz 



 

Zadanie 5 

Nie ma róży bez kolców. 

Kiedy kwitnie bób, to największy głód. 

Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

Nie rób drugiemu , co tobie niemiłe. 

Jaskółka i  pszczółka lata, znak to wiosny dla świata. 

 

Zadanie 6 

górskie żródło 

wnuczka Józefa 

różne włóczki 

górniczy trud 

skórzane buty 

 

Oprac. Bogumiła Wawrzyniak 

 

 

 


