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Wstęp

– Popatrz, jaki lud na placu przed zamkiem! (jaki tłum!)
– Popatrz, jaki lód na placu przed zamkiem! (jak ślisko!)

Może błękitne, może szmaragdowe? (ma oczy ta dziewczyna)
Morze błękitne, szmaragdowe (rozciągało się aż po horyzont).

Powyższe wypowiedzenia to przykład wieloznaczności, które często występują w języku polskim. 
Jedynie prawidłowy zapis wyrazów umożliwi w tym wypadku właściwą komunikację. Znajomość or-
tografii pozwoli więc uniknąć wielu nieporozumień, ale także uchroni nas przed ośmieszeniem się. 

Wiemy, że umiejętność poprawnego pisania jest niezbędna nie tylko w szkole, ale także w co-
dziennym życiu. Niestety, do niedawna ortografię kojarzono wyłącznie z wykonywaniem żmudnych 
ćwiczeń, wkuwaniem reguł i pisaniem niezbyt ciekawych tekstów. Istne tortury! 

Dlatego proponujemy potraktować spotkanie z ortografią jako interesującą, a zarazem pożytecz-
ną zabawę, która stanowi odpowiedź na indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów. Właśnie 
w tym celu powstała niniejsza publikacja. Zamieszczone w niej ćwiczenia, zabawy i dyktanda dosto-
sowane są do różnych typów pamięci, uzdolnień i cech charakteru młodego Odbiorcy.

Książka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych.

W ośmiu rozdziałach omówione zostały podstawowe zasady ortografii. Są one obudowane licz-
nymi ćwiczeniami, zabawami dydaktycznymi, krzyżówkami, łamigłówkami, które nie tylko uatrakcyj-
niają naukę, ale przede wszystkim pomagają szybciej opanować materiał. 

Aby ułatwić naukę młodym Odbiorcom, zastosowaliśmy w ćwiczeniach zasadę stopniowania 
trudności. Innymi słowy – im dalej w las, tym więcej drzew. W myśl tej zasady ostatnią część każ-
dego rozdziału stanowi zbiór dyktand, których tematyka jest bliska młodym ludziom. Większość 
z zaprezentowanych tutaj krótkich opowiadań to zabawne historie z zaskakującą puentą, odwołujące 
się do wrażliwości, poczucia humoru i intelektu odbiorcy. Podobne warunki spełniają także teksty 
zawarte w rozdziale Nie tylko dla orłów – dyktanda ogólne. Starałyśmy się, aby zaproponowane przez 
nas dyktanda zainteresowały ucznia, zaintrygowały go i skłoniły do myślenia nie tylko nad ortografią. 
Nie od dziś wiadomo wszak, że uczeń zainteresowany – to uczeń efektywny!

Aby zaprzyjaźnić się z ortografią, uczeń powinien najpierw zapoznać się z materiałem teoretycz-
nym zawartym w każdym rozdziale. Poprawne pisanie opiera się przecież na znajomości zasad i re-
guł, rządzących ortografią. Po oswojeniu się z teorią, warto oddać się umysłowej rozrywce. Kolejny 
etap nauki to wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, czyli napisanie tekstu dyktanda. 

Niewątpliwym atutem publikacji jest dołączona do niej płyta CD, zawierająca wybrane dyktanda 
w wersji audio. Dzięki temu rozwiązaniu można samodzielnie sprawdzić swoje postępy w nauce 
i, krok po kroku, oswoić trudną polską pisownię!
Życzymy dobrej zabawy w Krainie Ortografii!

       Autorki
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1 Trochę teorii – reguły ortograficzne

„ó” piszemy: ó gdy wymienia się na o, e, a;
PRZYKŁADY
komórka – komora
ogród – ogrody
spód – pod spodem
siódmy – siedem
wesół – weseli
zbiórka – zbierać
powtórzyć – powtarzać
przeróbka – przerabiać
skrót – skracać

 w zakończeniach rzeczowników – dopełniacz, l. mn. rodzaj męski;
PRZYKŁADY
dzięcioł – dzięciołów
królewicz – królewiczów
stół – stołów

 w zakończeniach rzeczowników -ów, -ówna, -ówka;
PRZYKŁADY
cudzysłów, klasówka, Kraków, 
cesarzówna, Radziwiłłówna, lodówka, 
grochówka, żarówka

WYJĄTKI: 
skuwka
wsuwka
zasuwka

Warto zapamiętać                                                                     !
chór
córka
czółno
dopóty
góra
górnik
jaskółka
Józef
kłótnia
kłódka
król
który
ogólny
ogórek
oprócz

płótno
porównanie
pójść
póki
półka
póty
późno
próżny
przepiórka
równanie
również
równik
równina
równoległobok
równoleżnik

równorzędny
równy
rózga
róża
różaniec
różny
różowy
skóra
sójka
spóźnienie
szczegół
tchórz
wiewiórka
wiór
wkrótce

włóczęga
włóczka
włócznia
włókno
wójt
wówczas
wróbel
wróżba
wróżyć
wyróżnić
wzgórze
źródło
żółć
żółty
żółw
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„u” piszemy: u na początku wyrazów;
PRZYKŁADY
ubiór, ubóstwiać, ulgowy, uniwersytet;

WYJĄTKI
ósemka, ósmy, ów, 
ówdzie, ówczesny

 na końcu wyrazów;
PRZYKŁADY
domu, po cichu, pomału, synku, gadu-gadu

 w zakończeniach czasowników -uje, -uj, itp.;
PRZYKŁADY
częstuje, zgaduj, rachuje, oczekujemy, malujecie

UWAGA!
W wyrazach tych za-
wsze piszemy „u”, mimo 
pozornej wymiany na „o” 
(np. częstuję – częstować)

 w zakończeniach rzeczowników: -un, -una, unka, -unek, 
-uś, -usie, -uszek, -um, -us, -usz, itp.;
PRZYKŁADY
opiekun, struna, fortuna, piastunka, podarunek, pracuś, 
dziadziuś, mamusia, akwarium, całus, Mateusz, brzuszek

Warto zapamiętać                                                                      !
abażur
absurd
aluminium
arbuz
biurko
biżuteria
bluzka
brud
brulion
bubel
Buk (rzeka)
buk (drzewo)
burek
burza
burżuazja
butelka
cud
cudzy

cukier
długi
drużyna
duży
dyżurny
dziupla
głuchy
głupi
gruby
gruszka
guma
guz
jubiler
jubileusz
Jurek
jutro
już
kałuża

kapusta
karuzela
kukiełka
kukułka
kura
kuzyn
kuźnia
lubić
Lublin
lud
luka
mur
musztarda
muza
muzyka
płuca
porucznik
puls

pułkownik
ruina
skrupuły
smutek
struna
szczupły
tłusty
trud
truskawka
wichura
wujek
wzdłuż
zguba
żubr
żuchwa
żuraw
żurek
żużel
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2 Rozgrzewka – ćwiczenia utrwalające pisownię z ó i u

1 Od podanych wyrazów utwórz wyrazy pokrewne tak, by powstały znane związki 
wyrazowe. Podkreśl głoski, które się wymieniają.

lód – deser lodowy

mróz  –  .............................................. zima
miód  –  .............................................. miesiąc
sokół  –  .............................................. wzrok
stół  –  .............................................. zastawa
wieczór  –  .............................................. suknia

2 Połącz litery w linii prostej, tworząc osiem wyrazów. Zapisz je.

a  ...............................................................  e ...............................................................
b  ..............................................................  f  ...............................................................
c  ...............................................................  g  ...............................................................
d  ..............................................................  h  ..............................................................

3  Wyjaśnij pisownię następujących wyrazów, dopisując wyraz pokrewny.

łóżko  –  ...............................................  pióro  –   ...................................................
nóż  –   ..............................................   sposób  –   ...................................................
otwór  –   ..............................................  chłód  –   ...................................................
łódka  –   .............................................. wymówić  –   ...................................................
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4 Rysunki poprawiają pamięć! Spróbuj przedstawić graficznie trudności ortograficz-
ne, z jakimi mamy do czynienia w poniższych wyrazach. Aby ułatwić ci zadanie, 
podajemy dwa przykłady:

mrówka córka

og rek jask łka

kł dka r ża

J zef   g ra

5 Utwórz dopełniacz liczby mnogiej podanych rzeczowników.
dworzec –  ..................................................................................................
zamek –  ..................................................................................................
marszałek –  ..................................................................................................
wieżowiec –  ..................................................................................................
archeolog –  ..................................................................................................

6 Do podanych znaczeń dopisz odpowiadające im wyrazy z zakończeniami -ówka.
kurtka chroniąca przed wiatrem –  ........................................................
urządzenie do wyciskania soku –  ........................................................
miejsce zbiorowego żywienia –  ........................................................
miejsce spotkań harcerzy –  ........................................................
kieszonkowe wypłacane co tydzień –  ........................................................

7 Zapisz nazwiska córek następujących mężczyzn.
pan Kruk – panna  .............................................................................................
pan Marzec – panna  .........................................................................................
pan Pieniążek – panna  .....................................................................................
pan Madej – panna  ...........................................................................................
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8 Uzupełnij wyrazami z „ó” znane powiedzenia i przysłowia.
a) Paluszek i ................................... to szkolna ................................... .
b) Gdyby ................................... nie skakała, to by ................................... nie złamała.
c) Kto ................................... przychodzi, ten sam sobie szkodzi.
d) Gdzie ................................... się bije, tam trzeci korzysta.

9 Utwórz zdrobnienia od następujących rzeczowników.
dziadek –  ........................................................
babcia –  ..........................................................
paczka –  .........................................................
leń – ................................................................
malec –  ...........................................................

10 Uzupełnij wiersze Jana Brzechwy brakującymi literami – „ó” lub „u”.

Ż—br
Pozw—lcie przedstawić sobie:
Pan ż—br we własnej osobie.
No, pokaż się ż—brze. Zr—bże
Minę przyjemą, ż—brze.

Pap—ga
– Pap—żko, pap—żko,
Powiedz mi coś na —szko.
– Nic ci nie powiem, boś ty plotkarz –
Powt—rzysz każdemu, kogo spotkasz.
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3 Start! – Dyktanda

Królewna Róża      CD 
Za górami, za lasami, w cudownej krainie żyła królewna Róża. Była ósmą, najmłodszą, 

a zarazem najpiękniejszą córką króla Janusza, zwanego Ponurym. W przeciwieństwie do ojca, 
kochała otaczający ją świat. Pomagała nie tylko ludziom, ale i zwierzętom – wiewiórkom, 
borsukom, żubrom, mysikrólikom! Nie umiała tylko rozweselić swojego ojca.

W dniu ósmych urodzin królewny wuj czarnoksiężnik podarował jej magiczną różdżkę. 
Za jej dotknięciem kwiaty nabierały mocniejszych barw, futerka wiewiórek stawały się bar-
dziej rude, a piórka jaskółek – kruczoczarne.

Różyczka wpadła na pomysł, aby wypróbować na królu moc różdżki. Za jej dotknięciem 
na twarzy władcy pojawił się uśmiech, a w jego oczach zabłysły iskierki radości. Od tej pory 
nic już nie zmąciło szczęścia w królestwie. 

Tłok w salaterce       
Gdy do salaterki wpadło mnóstwo kulek zielonego groszku, zrobiło się naprawdę ciasno. 

Najbardziej oburzyły się grube buraki, na których rozłożyła się wygodnie cukinia, zepchną-
wszy na bok chude pietruszki. Te znów narzekały na tuszę ogórków, czyniły wymówki, za-
rzucając im brak umiaru w pochłanianiu deszczówki i kalorycznych nawozów. Kłótnie nasilały 
się. Jedynie malutka, żółciutka kukurydza wykazywała spokój, mimo że sąsiadowała z cebulą, 
która doprowadzała ją do łez. Wkrótce spory ucichły i warzywa czekały na pojednanie w so-
sie jogurtowym. 

Nieoczekiwanie do zgromadzonego towarzystwa wpadła kapusta. W salaterce zawrzało. 
Nie potrzebujemy tu nowego lokatora. To nie surówka, lecz tradycyjna sałatka jarzynowa!

Przyjęcie       CD 
Spójrz w dal, moja przyjaciółko!
Tam rój pszczółek tańczy w kółko.
Ósmy raz już dziś próbują,
Skaczą, bzyczą i stepują.

Och, i ptactwo się zlatuje –
Co się dzieje, podpatruje.
I przepiórka, i jaskółka,
Wróbel, sroka i gżegżółka.
Stworzą chyba ptasi chór
Od pień trząsł się będzie bór!

Idzie kózka, idzie krówka.
Och, to sen jest, czy kreskówka?
Nawet mysz wygląda z dziurki,
Dzwoni chyba do wiewiórki.

Ale cudne jest przyjęcie!
Łap aparat i rób zdjęcie!
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Ufoludek        
Jest późny wieczór. Jurek długo wpatruje się w okno. Nagle na parapecie widzi małego, 

grubego ludzika w kształcie gruszki. Stworek wygląda dość szczególnie. Brzuszek ma zielony, 
nóżki żółte, a oczy różowe. W miejscu nosa wyrasta długa, wąska rurka, przypominająca 
fujarkę.

Ufoludek jest niezwykle ruchliwy. Macha kończynami, jakby chciał coś powiedzieć. Nag-
le potworek wskakuje na stół, chwyta telefon komórkowy i zaczyna wystukiwać numery. 
Wkrótce na parapecie pojawia się cały rój tych niezwykłych przybyszów.

Jurek czuje dreszcze, jakby stado mrówek przeszło przez jego ciało. Strach nie pozwala 
mu krzyczeć, paraliżuje go silny ból głowy. Wtem do mózgu chłopca dociera przeraźliwy 
dźwięk. Oczom Jurka ukazuje się tarcza budzika, wskazującego siódmą. Uff… tym razem 
chłopiec opuszcza łóżko, nie ociągając się.

Andrzejkowe wróżby       
Na andrzejkowe spotkanie klasa Va czekała od dawna. Wszyscy byli ciekawi, jaką przy-

szłość odkryją wróżby przygotowane przez Zuzię i Ulę. 
Wreszcie nadszedł oczekiwany wieczór. Uczniowie ustawili się w półkolu. Pośrodku, na dłu-

gim stole stał garnuszek z gorącym woskiem, miska z zimną wodą i stary, duży klucz. Na ścia-
nie umocowano napis: „Zuzia i Ula. Usługi wróżbiarskie”. Dzieci kolejno podchodziły do stołu 
i przez dziurkę w kluczu lały wosk, który w zimnej wodzie przybierał różne kształty.

Przyjaciółki brały woskowe figurki do ręki i próbowały odczytać ich znaczenie. Justynie, 
miłośniczce psów, wywróżyły nowego pupila – dużego pudla. Włóczykijowi Józkowi – po-
dróż w góry. Próżnemu Julkowi – królewnę żabkę, a łakomczuchowi Kubie – furę serdelków. 
Ubaw był po pachy!

Problemy leniuszka       
Kuba od południa nie mógł znaleźć sobie miejsca. Lektura, którą musiał przeczytać, 

nie dawała mu spokoju. Minuta upływała za minutą, a on nawet nie otworzył książki. Smutny 
snuł się po domu. Szukał zajęcia, które byłoby wymówką od czytania. Wszystko wydawało 
się lepsze od tych stu stron, na których wydrukowano mnóstwo słów. A on przecież czytał 
powolutku. Nie pomogły wskazówki wujka Józka, który radził podzielić lekturę na malutkie 
części. Kuba codziennie mówił, że zacznie od jutra.

Było za późno. Wiedział, że teraz może mu pomóc tylko cud. W końcu przyszło olśnienie. 
Przypomniał sobie radę Mariusza, który twierdził, że można uczyć się przez sen. Dla Kuby 
była to ostatnia deska ratunku. Mały leniuch wziął książkę i z radością ruszył w kierunku łóż-
ka. Wygodnie się ułożył, wsunął książkę pod poduszkę, odwrócił się do ściany i pełen wiary 
w skuteczność metody Mariusza, usnął. 

Urodziny
Julce Nowakównie nie chciało się wracać ze szkoły. Ani rano w domu, ani w szkole nikt 

nie złożył jej urodzinowych życzeń. Czyżby wszyscy zapomnieli o tej ważnej dla niej da-
cie? Nawet mamusia i tatuś! Julka postanowiła zatem opóźnić swój powrót do domu i pójść 
do parku. Idąc powolutku, rozczulała się nad swoim losem. Po dotarciu na miejsce usiadła 
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na malutkiej ławeczce przy źródełku. Wiewiórki rozłupywały orzeszki, odrzucając łupiny. 
Tuż obok radosne wróble zbierały dziobkami okruchy suchej bułki. Wokół cały świat cieszył 
się życiem, a ona nie mogła opanować smutku. W końcu postanowiła wrócić do domu. Ja-
kież było jej zdziwienie, gdy ujrzała stół pełen różnych przysmaków – koreczki z ulubionego 
żółtego sera i korniszonków, południowych owoców, gruszek i arbuzów. Pośrodku stołu stał 
ulubiony tort z puszystą, śmietanową masą. Na nim, wśród ułożonych w kształcie serca 
truskawek, jedenaście świec. Wokół stali rodzice, babunia z dziaduniem oraz przyjaciółki 
z klasy i podwórka.

Julka poczuła, że teraz mogłaby przenosić nawet góry!

Chodzi Mucha po Globusie      
(fragment)

Po Globusie chodzi Mucha
I na łapki Mucha chucha.
Jak tu zimno!
Jak tu ślisko!
A mrozisko! A wichrzysko!
Wszędzie lód i śnieżny puch!
To jest miejsce nie dla Much!

Idzie Mucha w ciepłe kraje,
Już jest Mucha za Dunajem.
Idzie, idzie, z trudów chudnie…
Nic to! Byle na południe!

Ach, jak miło na południu!
Słońce grzeje nawet w grudniu!
Mucha w świetnym jest humorze, 
Siadła nad Śródziemnym Morzem,
Rozłożyła się na skale:
Już się stąd nie ruszę wcale!

(Maria Terlikowska, Chodzi Mucha po globusie. fragm.)




