
Sprawdź swoje umiejętności 

ortograficzne. 

Wyrazy ż i rz  
 

Zadanie 1 

Z podanych niżej rzeczowników i wyrazów z ramki utwórz związki wyrazowe. Podkreśl 

wyrazy z rz. 

 

starzy, wzorzysty, pierzasty, skórzana, zachmurzone, parzysta, zwichrzone, futrzane 

 

…………….. ludzie 

…………….. niebo 

…………….. dywan 

…………….. liczba 

…………….. liść 

…………….. włosy 

…………….. torebka 

…………….. rękawice 

 

Zadanie 2 

Przeczytaj uważnie podane niżej wyrazy i oblicz w każdym z nich litery. Następnie 

wypisz wyrazy do kratek krzyżówki zgodnie z liczbą liter. Odczytaj i zapisz wyraz 

odczytany z wycieniowanych kratek krzyżówki. Potrafisz wyjaśnić pisownię rz w tych 

wyrazach? 

 

 

burza, rzemiosło, wierzba, rzodkiew, orzech, kurz, korzeń 
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1. Wyraz czteroliterowy 

2. Wyraz pięcioliterowy 

3. Wyraz sześcioliterowy 



4. Wyraz dziewięcioliterowy 

5. Wyraz ośmioliterowy 

6. Wyraz siedmioliterowy 

7. Wyraz sześcioliterowy  

Rozwiązanie………………………………………. 

 

 

 

Zadanie 3 

Do podanych wyrazów niżej obrazków dobierz właściwe tytuły z ramki. Napisz regułę, 

której wyrazy te są wyjątkami 

 

pszenica, pszczoła, bukszpan 

 

 

                                      
 

 

Zadanie 4 

Do podanych poniżej wyrazów dopisz po jednym właściwie dobranym wyrazie 

pokrewnym z ramki 

 

pierożek, dróżka, wstążka, rożek, książka, nóżka 

 

 

noga - ……….                                                                 księga - ……….. 

róg - ……….                                                                    droga - ………. 

pieróg - ……….                                                               wstęga - ………. 

 

 

 

Zadanie 5 

Napisz wyrazy z rz lub ż odpowiadające podanym niżej znaczeniom. 

 

 

służy do czytania -  



       

 

 

 

deszcz z piorunami –   

     

 

mała droga –  

      

 

smaczny owoc -  

         

 

brud, który unosi się w powietrzu -  

    

 

pływa po stawie zielona -  

     

 

 

 

 

 

 
źródła fot: 

 https://www.castorama.pl/bukszpan-kula-verve-20-25-cm-id-1094602.html 

https://insektpol.eu/pszczoly/ 

https://fitnesscatering.com.pl/Pszenica-na-zdrowie-blog-pol-1524736226.html 

 

 

https://www.castorama.pl/bukszpan-kula-verve-20-25-cm-id-1094602.html
https://insektpol.eu/pszczoly/
https://fitnesscatering.com.pl/Pszenica-na-zdrowie-blog-pol-1524736226.html


 

 

Rozwiązanie zadań 

Zadanie 1 

starzy ludzie 

zachmurzone niebo 

wzorzysty dywan 

parzysta liczba 

pierzasty liść 

zwichrzone włosy 

skórzana torebka 

futrzane rękawice 

 

Zadanie 2 

Rozwiązanie: rzemień 

 

Zadanie 3 

Po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w piszemy rz. Wyrazy w przykładzie: pszczoła, 

bukszpan, pszenica są wyjątkiem od tej reguły. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4 

noga - nóżka                                                                księga – książka 

róg - rożek                                                                   droga – dróżka 

pieróg - pierożek                                                        wstęga - wstążka 

 

Zadanie 5 

służy do czytania -  książka 

deszcz z piorunami –  burza 



mała droga – dróżka 

smaczny owoc - porzeczka 

brud, który unosi się w powietrzu - kurz 

pływa po stawie zielona - rzęsa 

 

 

 

Oprac. Bogumiła Wawrzyniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


