
Ortograficzna Karta Pracy 5 – pisownia ó/u 
 

1. Uzupełnij zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”.  
 

 
Literę „ó” piszemy:        
 

 Wtedy, kiedy w innych formach tego wyrazu wymienia się na: ………, …………, ………… . 

 W wyrazach zakończonych na: -………..…, -……..…, -……….. 

PODAJ 2 DOWOLNE WYJĄTKI: ……………………………, ………………………………. 
 

 Nigdy nie piszemy „ó”  ………………………………………… 

 W wyrazach wróżka, stróż, próżniak piszemy „ó”, ponieważ 

………………………………………………………… 

PODAJ 2 DOWOLNE WYJĄTKI: ……………………………, ………………………………. 
 
 
Literę „u” piszemy:       
 

 W zakończeniach czasowników czasu teraźniejszego(np. maluje, rysuję)  pisze się „u”, ponieważ 

……………………………………..............................… 

 Literę „u” piszemy też w zakończeniach -…………….,  -………………, -………………., bo są tego 

warte, by je pisać przez „u” otwarte. 

 Zawsze piszemy „u” …………………………………………………… wyrazu . 

 

 „U” piszemy też w zakończeniach wyrazów(np. tatuś, mamunia) będących ………………………….  

 

 Najczęściej piszemy też „u” …………………………………………… wyrazu. 

 

             PODAJ 2 DOWOLNE WYJĄTKI: …………………………,   ………………………… 

 

2. Uzasadnij pisownię podkreślonych wyrazów. 

 

Nie mogę nie myśleć o klasówce. Już teraz boli mnie brzuch, a opatrunek na palcu 

parzy skórę. Czuję ogromny niepokój. Przeróżne myśli krążą mi po głowie . To 

natura niespokojnego ducha daje znać o sobie. Nie interesuje mnie nawet mecz 

koszykówki. Tatuś, chcąc poprawić mi nastrój  zaproponował, bym pojechał z nim na 

majówkę. Mówił, że jak odetchnę świeżym powietrzem, to od razu zapomnę o 

strachu. Pojedziemy we dwóch.  Urządzimy sobie postój przy źródle. Zwiedzimy 

leśny wąwóz pełen wiewiórek i zielonych ropuszek. Wrócę zaróżowiony i pełen 

zapału Skrócimy swój pobyt tylko wtedy, jeśli nadciągnie zawierucha. Dopóki tak się 

nie stanie, nie będziemy się martwić. Do ósmej mamy czas. Mamusia dodała, że taka 



wędrówka pomoże mi opanować stres. Mam nadzieję. Liczę, że napój energetyczny, 

mocne nerwy i pyszny arbuz na śniadanie też mi nieco pomogą.  
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3. W wykropkowane miejsca wstaw ó lub u.  Pamętaj o istnieniu wyjątków! 
 

 

 

Radosław zn…..w     sp….źnił się do szkoły. Najpierw …..dawał chorego. 

Później nie m…..gł otworzyć drzwi, bo zepsuła się zas…..wka. Kr….lewska  

opiek….nka musiała  m….   pom….c. Na koniec potknął się o tajemnicy 

pak…nek i nabił sobie guza. Wczoraj cały dzień snuł się t….. i …..wdzie,  

….czył się r…..żnych sł…..wek. Powtarzał: kryj….wka, mak…..wka, 

kartk…..wka, młynarz….wna. Udawał, że prac…..je, chociaż  próżn….je od 

rana do wieczora. Mam na to dow….d. Niedawno wszedł do ogr…..dka              

i ….kradkiem rozejrzał się wok….ł. Poszłam za nim. Pewnie w ogrodzie ma 

kryj……wkę. M….siał mnie …..słyszeć. Uni…..sł brwi i nastawił …..szy jak 



królik, którego kr….lewski str…..ż przywi…..zł z Mazur. Radosław wr…..cił 

do domu bardzo p……źno. Powiedział, że od na…..ki boli go gł…..wka. Na 

dodatek odczuwa ogromny gł…..d. W k…..chni czekała   na kr….lewicza 

smaczna sur…..wka, ale nie zjadł jej. Cały wiecz…..r szukał jakiejś sk…..wki.  

Co to jest? 

 

 


