
ORTOGRAFIA 

       Zasady pisowni 



Prezentacja poświęcona jest: 

• Pisowni wyrazów z literą ó i u 

 

• Pisowni wyrazów z literą rz i ż 

 

• Pisowni wyrazów z literą ch i h 

 

 



http://www.orzesze.pl/sport/gora.jpg
http://www.funka.bydg.org/dydaktyka/sciezki/okol_funki_rys/jaskolka.jpg
http://www2.gazeta.pl/im/913/m913213.jpg


Ó wymienia się w o lub e 

• mróz-mrozy 

 

• kózka-koza 

 

• ogród-ogrody 

 

• piórko-pierze 

http://www.narcyz.com.pl/jpg/ogr.jpg
http://www.software.com.pl/konferencje/Apache2001/images/pioro.gif


Ó piszemy również 

• w zakończeniach 

wyrazów: 

   -ówka 

   -ówna, np. 

    mrówka, temperówka, 

końcówka,wskazówka,

kartkówka, kreskówka 

 

 

http://www.biuro-rejestr.krakow.pl/mrowka2.jpg
http://www.partex.com.pl/images/parte/1063324pilka.jpg


Ó piszemy także w niektórych 

wyrazach na początku 
• Ósemka 

• Ósmy 

• Ów 

• Ówczesny 

• Ówdzie 

Uwaga:Litera ó nie 
występuje nigdy na 
końcu wyrazu!!! 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.btsnet.com.pl/majkowscy/horoskopy/grafika/8.jpg&imgrefurl=http://www.btsnet.com.pl/majkowscy/horoskopy/liczba.html&h=52&w=42&prev=/images?q=cyfra+8&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=G


Literę u piszemy 

W większości polskich 
wyrazów, np.  

• bułka,  

• umowa,  

• ulica,  

• kupować,  

• dużo,  

• chudy 

http://www.rombi3d.republika.pl/galeria/ulica.jpg
http://www.miwex.com.pl/image/pieczywo.gif


Połączenie literowe rz piszemy: 

przebój brzoza krzyż grzyb 

brzydula dojrzały 

 

wrzosy drzewo 

wrzesień krzyczeć drzemać trzeba 

przepływać jarzębina chrzan krzew 



Piszemy również w wielu 

przyrostkach 

-ula, np. Krasula 

-ulec, np. hamulec 

-unek, np. podarunek 

-unia, np. ciotunia 

-uszek, np. dzbanuszek 

-usia, np. mamusia 

http://pegasos.pl/~opi/pierwszepegazy/prezent.jpg
http://www.skyadventure.pl/images/krowa_small.gif


Literę rz piszemy po 

spółgłoskach: 
-b, p, k, g, t, d,  ch, j, w, 

np. 

-brzoza 

-przyjaźń 

-grzmot 

-strzała 

-chrzan 

-wrzask 





Spójrz uważnie na rysunki 

  

http://www.republika.pl/castle_web_site/Rycerz.jpg
http://www.janpniewy.hg.pl/rysunki/Janek, lekarz.gif
http://druh.com/zhp/images/harcerz.gif
http://www.wiedzaizycie.pl/images/duze/1998/03/98031903.JPG


Pamiętaj o wyjątkach: 

-pszenica 

-bukszpan 

-pszczoła 

http://wiem.onet.pl/wiem/bmp/81160-6021.jpg
http://www.brio.com.pl/zabawki/obrazki/30101.jpg
http://wiem.onet.pl/wiem/bmp/17883-1413.jpg


Są również wyrazy z „ż’’ 

niewymiennym 

żagiel żaba żarówka 

żółw żart wieża 

wyobrażenie wrażliwy żyrafa 



Kiedy stosujemy „ż” ? 

Gdy wymienia się w: 

 g, dz, h, z, ź  lub s, np.: 

 pieniężny – pieniądze 

 drużyna – druh 

 księża – ksiądz 

 krążek – krąg 

 śnieżek - śnieg 



Aby szybciej zapamiętać, 

spójrz na rysunki 

W wyrazach wrzos, grzyb, 

przepływać, jarzębina piszemy rz 

http://www.powiat.olecko.pl/boreckad/img/grzyb.jpg
http://www.karpaty.edu.pl/teams/drugac/rosl/jarz.jpg
http://waclaw.fema.krakow.pl/~wszech/cover_f/199709c1.jpg
http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.integracja.org/2/kampanie/plytka/wzdluz.gif&imgrefurl=http://www.integracja.org/2/kampanie/plytka/komiks.htm&h=187&w=229&prev=/images?q="p%C5%82ywa%C4%87"&start=20&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N


Zasady pisowni litery h 

- h występuje jedynie w wyrazach obcego 

pochodzenia, np. hak, hałas, harmonia, herbata, 

humor, historia 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.retendo.com.pl/szkolenie/obrazki/hak.jpg&imgrefurl=http://www.retendo.com.pl/szkolenie/sprzdodatkowy.html&h=228&w=170&prev=/images?q="hak"&start=20&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.elka.com.pl/akordeon.gif&imgrefurl=http://www.elka.com.pl/komis.htm&h=251&w=338&prev=/images?q="akordeon"&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.latpol.polbox.com/tea.jpg&imgrefurl=http://www.latpol.polbox.com/herbaty.htm&h=165&w=210&prev=/images?q="herbata"&start=40&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N


Literę ch piszemy 

• Gdy wymienia się na 
sz, np.ucho-uszko, 
mucha-muszka 

• Zawsze na końcu 
wyrazów z wyjątkiem 
wyrazu druh, np.na 
półkach, kielich, dach, 
śmiech, mech 

• Po literze s, np.schron, 
schemat, schody 

 

  

http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.plener.wizja.net/jurajski2/marek_wysz/mucha.jpg&imgrefurl=http://www.plener.wizja.net/jurajski2/marek_wysz/marek_wysz.htm&h=409&w=600&prev=/images?q="mucha"&start=100&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.pl/imgres?imgurl=www.plener.wizja.net/jurajski2/marek_wysz/mucha.jpg&imgrefurl=http://www.plener.wizja.net/jurajski2/marek_wysz/marek_wysz.htm&h=409&w=600&prev=/images?q="mucha"&start=100&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.pl/imgres?imgurl=lspserver.luc.ac.be/learning/images/schody.jpg&imgrefurl=http://lspserver.luc.ac.be/learning/portal.htm&h=516&w=770&prev=/images?q="schody"&start=60&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.pl/imgres?imgurl=sambamarco.piranho.de/neo/Dach.jpg&imgrefurl=http://sambamarco.piranho.de/Zagreb.htm&h=331&w=500&prev=/images?q="dach"&start=60&svnum=10&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N

