
Ćwiczenia do quizów ortograficznych 
 

Zestawy różnorodnych ćwiczeń dotyczą poszczególnych bloków ortograficznych z podręcznika do 
kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na start! 4”. Mogą być wykorzystane podczas różnego rodzaju 
podsumowań i quizów ortograficznych. Ułatwią one kształcenie sprawności ortograficznej uczniów oraz 
umożliwią powtórzenie i utrwalenie najważniejszych zasad poprawnej pisowni. Ćwiczenia mają 
urozmaiconą formę i są zróżnicowane pod względem stopnia trudności.  
Bogaty zestaw ćwiczeń utrwala znajomość zasad ortograficznych.  
 

Pisownia wyrazów z „ó” i „u” 
 
• Wyjaśnij pisownię „ó” w podanych wyrazach.  

wróg – ................................................................ 

klasówka – ......................................................... 

kotków – ............................................................. 

drób – .................................................................. 

główka – .............................................................. 

znój – ................................................................... 

wizytówka – ........................................................ 

• Ułóż wyrazy z sylab niesionych przez mrówki. 

      

 
 

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

 
 

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

 
• Rozwiąż rebusy. Zapisz otrzymane wyrazy.  
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• Podaj znane Ci zasady ortograficzne związane z pisownią „u”.  

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
• Podpisz rysunki, używając wyrazów z „ó”. Podkreśl słowa z „ó” niewymiennym. Wyjaśnij pisownię 
pozostałych wyrazów.  

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

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

• Uzupełnij wiersz brakującymi literami „ó” lub „u”. Następnie wpisz do tabeli wyrazy z „ó” i „u” 
występujące w wierszu.  

Namal.....ję farbami wiosnę,  

narys.....ję, jak c.....downie wszystko rośnie.  

Tu będzie źr.....dełko, a tam rzecz.....łka,  

w g.....rze chm.....rka i czarna jask.....łka.  

W gęstej m.....rawie kwiat.....szki kwitnące,  

dzięki kt.....rym tak pięknie jest na łące.  

W centr.....m będą ż....łte t.....lipany,  

a po jednym z nich chodzi ż.....czek nakrapiany,  

w głębi bratki, krok.....sy i sasanki,  

przy kt.....rych się pasą mal.....tkie baranki.  

Na prawo łubin oraz nast.....rcje,  



a bl.....szcz się wije już przy samej f.....rtce.  

R.....że pachnące pod oknem domu.  

Zgadnijcie, po co rys.....ję? I komu?  

Mam.....si, z okazji jej święta!  

Dobra c.....reczka o tym pamięta! 

Wyrazy z „ó” Wyrazy z „u” 

  

 
• Z podanych wyrazów ułóż znane przysłowia lub powiedzenia. Podkreśl wyrazy z „ó” i „u”.  

          Spuścić        ten        nos      Kłamstwo       w           na 

    się         owczej          krótkie         czubi,         Wilk 

           Kto       ma      żelazo           lubi       skórze.       nogi. 

    póki        gorące.           kwintę.           się          Kuj 

• Rozwiąż rebusy. Zapisz otrzymane zdania.  

                                                                ra=je                                                       e=ami                   ie + uje 

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

w 



 
• W każdym z podanych wyrazów zamień jedną literę na „ó”, tak aby powstały nowe słowa.  

piernik – .....................................  

maj – ........................................... 

raj – ............................................. 

dał – ............................................ 

kraj – .......................................... 

stał – ........................................... 

• Rozwiąż rebus. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła, korzystając ze słownika języka polskiego.  

                                        ń=n                      m=t 

Hasło: ......................................................................................... 

• Zamaluj kratkę przy poprawnym dokończeniu zdania.  

„Ó” piszemy:  

[ A ] gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na „o” lub „u”.  

[ B ] gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na „o”, „e” lub „a”.  

[ C ] zawsze w zakończeniach „-ów”, „-ówka”.  

[ D ] zawsze na końcu wyrazu. 

+ 



• Uzupełnij wiersz brakującymi literami „u” i „ó”.  

J.....tro .....rodziny L.....si.  

D.....ży prezent dostać m.....si!  

Więc wędr.....je do mam.....si:  

„Co mam.....sia da c.....r.....si?” 

Od mam.....si do tat.....sia:  

„Tatk....., co otrzyma L.....sia?” 

Od tat.....sia do bab.....ni:  

„Co bab.....nia da wn.....cz.....ni?” 

Od bab.....ni do dziadzi.....sia:  

„Dziadku, co dostanie L.....sia?” 

Pr.....żno tak wypytywała 

i bez sk.....tku zgadywała:  

„Może pi.....rnik, w nim oł.....wek?  

Może nowy zapas g.....mek?  

Może ż.....łwia i kr.....lika?  

Może k.....rkę, kog.....cika?  

A może r.....żowe b.....ciki?  

A może chr.....piące pierniki?  

A może czarodziejską r.....żdżkę 

podłożą mi pod pod.....szkę?  

Najlepiej gwiazdkę z nieba!  

Tego właśnie mi potrzeba!” 



• Pod każdym zegarem zapisz, która jest na nim godzina, używając wyrazów z „ó” lub „u”.  

.........................    .........................     .........................    .........................     .........................     ........................ . 
 
• Uzupełnij fragment wiersza Marii Konopnickiej „Na jagody” brakującymi literami „ó” i „u”.  

T.....ż nad B.....giem, z lewej strony,  

Stoi wielki b.....r zielony.  

Noc go kryje skrzydłem kr.....czem.  

Świt otwiera srebrnym kl.....czem.  

A zachod..... ł.....na złota 

Zatrzask.....je jasne wrota. 

• Rozwiąż krzyżówkę, wpisując wyrazy z „ó” lub „u”. Poszukaj w słowniku języka polskiego, co 
oznacza otrzymane hasło.  
 
 

  1.      
 

  

   2.    
 

   

 3.  
 

       

4.     
 

     

  5.     
 

   

 
1. Czerpie się z niej wodę.  
2. Synonim do czasownika „latać”.  
3. Może być rozrywkowa, ludowa lub poważna.  
4. Przepowiednia.  
5. Antonim do przymiotnika „długi”.  
 
• Rozwiąż rebusy. Zapisz otrzymane wyrazy.  
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