
Sprawdź swoje umiejętności 

ortograficzne 

Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne 

Zadanie 1 

Wpisz do krzyżówki wyrazy z wyrazy z ramki według podanych niżej znaczeń. Zapisz  

wyraz odczytany z zaznaczonych kratek. 

mrówka, wróżka, śrubka, rybka, drzewko, budka, gwiazdka, brzózka 

 

 

1. Mała gwiazda 

2. Służy do wykręcania 

3. Małe drzewo 

4. Pracowity owad 

5. Kobieta przepowiadająca przyszłość 

6. Domek dla ptaków  

7. Mała ryba 

8. Mała brzoza 
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Zadanie 2 

Przepisz podane niżej wyrazy i uzupełnij kolejno brakującymi literami: 

c -dz,  t-d,  k-g,  f-w,  s-z. 

pla..                                                                  

sała..ka 

pienią..                                                             

groma..ka 

pale..                                                                  

grzy..ka 

kru..                                                                   

wynala..ca 

śnie..                                                                  

wio..ka 

ła..ka                                                                 

 łó..ka 

 

 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij podane niżej zdania właściwymi literami. c -dz,  t-d,  k-g,  f-w,  s-z 

 

 

Korzeń nauki gorzki, lecz owoc sło..ki. 

Żeby kó..ka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

Czasem trafia się gra..ka, wyręczy nas sąsia..ka. 

Na fotelu siedzi ma..ka, wokół dzieci groma..ka. 

Pływał po rzekach łó..kami, po morzach sta..kami. 

Kupił ładną sza..kę i drewnianą ła..kę. 

 

Zadanie 4 

Przepisz poniżej wyrazy i dopisz mianowniki liczby pojedynczej. 

Wzór: błędy – błąd; kąty  -  kąt 

 



chłody - ………. 

wozy - ………… 

brązy - ………… 

obiady - ………… 

rowy - ……….. 

czołgi - ………. 

trudy - ………. 

mrozy - ………. 

żołnierze - ………. 

światy - ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiązanie zadań 

Zadanie 1 

Rozwiązanie krzyżówki: gromadka 

Zadanie 2 

plac                                                               

sałatka 

pieniądz                                                             

gromadka 

palec                                                                

grzywka 

kruk                                                                 

wynalazca 

śnieg                                                                 

wioska 

ławka                                                                 

 łódka 

 

Zadanie 3 

Korzeń nauki gorzki, lecz owoc słodki. 

Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

Czasem trafia się gratka, wyręczy nas sąsiadka. 

Na fotelu siedzi matka, wokół dzieci gromadka. 

Pływał po rzekach łódkami, po morzach statkami. 

Kupił ładną szafkę i drewnianą ławkę. 

 

Zadanie 4 

chłody - chłód 



wozy - wóz 

brązy - brąz 

obiady - obiad 

rowy - rów 

czołgi - czołg 

trudy - trud 

mrozy - mróz 

żołnierze - żołnierz 

światy - świat 

 

 

Oprac. Bogumiła Wawrzyniak 

 

 

 


