PISOWNIA Ó, U
1. Dopisz takie wyrazy do podanych poniżej, aby zaszła wymiana "ó" na "o, a, e"
brzózka - ................................
twój - ..................................
wieczór - ...............................
mróz - ..................................
szóstka - ...............................
skrócić - ...............................
pszczółka - .............................
2. Z wyrazu "różnokolorowy" utwórz jak najwięcej nowych wyrazów, lecz takich, które istnieją w języku
polskim. Możesz przestawiać kolejność liter.
np. róż, ..............................................................................................
3. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów. Pamiętaj o poprawnej formie i pisowni zakończeń -ów, -ówna, ówka. Podkreśl je.
Nie mam (ołówek) ....................
Moja babcia hoduje dużo (królik) ....................
Paluszek i (głowa) .................... to szkolna (wymowa) ....................
W tej okolicy jest dużo (park) .................... i (ogród) .....................
Córka pana .................... to ....................ówna.
4. Pogrupuj podane wyrazy w/g części mowy
przymiotnik -.................................................
rzeczownik -..................................................
czasownik -...................................................
maluje, hamulec, wujek, ulga, paluszek, budujesz, ulica, wizerunek, but, paluch, smaruje
5. Utwórz wyrazy

hambud-

ryspodar-uje

ład-

opiek-ulec
-unek
hod-

kas-

6. Dopisz właściwą literę
.....rząd
pak.....nek
pal.....szek
prac.....je
szar.....ga
leni.....ch

mal.....sieńki
brz.....szek
.....lica
.....lubiona
wilcz.....r

7. Uzasadnij, że „ó” wymienia się na „o”, „a” lub „e”. Uzupełnij.

mój - …………………………………

………………………………. – chłodno

……………………….- twoje

wódz - …………………………………..

………………………- swoje

zespół - …………………………………

trójka - ………………………………

……………………………….- gniecie

rój - …………………………………

……………………………….- plecie

łóżko - ………………………………

róg - ………………………………….

……………………..- brzoza

wzór- …………………………………

……………………- samochody

………………………………- obozy

ogród - …………………………...

spokój - ………………………………

skrócić - …………………………….

………………………………- dzioby

……………………- czworo

obwód - ………………………………

……………………- łodzie

twórca - ………………………………

……………………- mrozy
8. Dopisz takie wyrazy pokrewne, by zachodziła wymiana „ó” na „o”, „a”, „e”.
koza - ……………………………

…………………………. – pokoje

…………………..- główka

wieczór - …………………………

koło - ……………………………..

zbiór - ……………………………

…………………..- dróżka

…………………………- miody

dołek - ………………………………

wiózł - ………………………….

………………….- wóz

……………………….- mowa

lody - …………………………….

podróż - ………………………..

wraca - …………………………..

gwóźdź - ……………………….

…………………..- szóstka

worek - ………………………..

………………….- ósmy

podnóżek - …………………….

stoły - ………………………………

nosi - …………………………..

………………….- sokoły

………………………..- wlókł

dwójka - …………………………….

siódemka - ………………………

…………………… - opory
9.Uzupełnij zdania podkreślonymi wyrazami.
plótł, odniósł, szóstkę, obóz, mróz, podnóża, podróż, krótki, zespół, łóżko, rój, mógł, gwóźdź, mój
Zimą dzień jest bardzo …………………………… .
Tęgi ………………………. szczypał w nos i uszy.
Pszczelarza zaatakował ………………….. pszczół.
Józef planował długą …………………………….. .
…………………………. uczniów przygotował gazetkę.
Żołnierz …………………… w walce zwycięstwo.
Janek ………………….. wianek dla swojej siostry.
Nasz ……………………. Rozbiliśmy u ……………………… gór.
…………………………… dzikich zwierząt, to legowisko.
…………………………… nie ……………………………..wejść do ściany.
………………………….. kolega napisał klasówkę na …………………….. .
10.Utwórz formy zdrobniałe od podanych wyrazów.
koza - ……………………………

droga - ……………………………………..

łoże - ……………………………

szkoła - ……………………………………

noga - ……………………………

brzoza - …………………………………..

wozy - ……………………………

dzioby - …………………………………

osiem - ………………………….

ogrody - ………………………………….

głowa - …………………………..

pszczoła - ………………………………….

11. Z podanych sylab utwórz wyrazy z „ó” i uzasadnij ich pisownię.
sa-, -ka, o-, -dem-, -ka , ja-, -mo-, -nó-, -dek, -że, pod-, sió-, -gód-, -ka, -chód, -gró-, wie-, pszczół-, łód-, czór, -ka
12. Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach, odpowiednio zmieniając ich formę. Podkreśl zakończenia : ów, -ówka, ówna.
Mała (krowa) to………………………………

Asia nie lubi (lody)…………………………..
Mama ma dużo różnych (kłopoty)……………………………………………..
(Samochód bagażowy) to………………………………………..
W mojej okolicy jest dużo pięknych (ogrody)………………………………………..
Córka pani Maliszowej to (Malisz)…………………………………………………
Wysokich (płoty) ……………………………… nikt nie przeskoczy.
Hodowla (króliki)……………………… stała się bardzo opłacalna.
Nie lubię czyścić (buty)………………………………..
13.Dopisz brakujące zakończenia –ów, -ówka, -ówna do podanych wyrazów odpowiednio zmieniając ich
formę.
lód ……………………………………

pot - …………………………………..

stal - …………………………………...

mak - …………………………………

dach - ………………………………….

klasa - ……………………………….

krowa - ………………………………..

deszcz - ………………………………

kreska - ………………………………..

kartka - ………………………………

karczek - ……………………………….

Kowalik - …………………………….

mrowisko – ……………………………..

Mickiewicz - …………………………

ćwiczenia ze strony internetowej www. zsoi2.krakow.pl/gimnazjum23

