
KLASA II -III  OD 20.04 DO 24.04

1.Przestaw litery i zapisz utworzone wyrazy z „rz” po spółgłoskach.
PRZPISE   MOTGRZ   RZECHST     POKWARZY
...............................................................................................
2. Wstaw literę „ż” lub połączenie literowe „rz” i uzasadnij pisownię 
następujących wyrazów.

potę....ny- ....................  wzgó.........e-.....................    nó......ka-.........................
rozdro....e-..................   dwo.....ec-..........................   gospoda......-.....................
leka.........-..................    pa....ysty-............................   pie.....e-...........................
ku......y-.....................    wa.......yć-...........................   ul........yć-........................
ostro..........nie-..........    sta.......ec-...........................   pienią......ek-...................
dru.......yna-...............    wata.....ka-.........................   ka.......ę-..........................
bie...e-........................    poka........ę-........................  któ..........y-......................
wo.......ę-....................    obra.........ać-....................     bli.........ej-......................

3. Oto spis wyrazów zawierających „rz” niewymienne.

B- barbarzyńca, burza
G- Grzegorz
J- jarzębina
K- Katarzyna, korzyść, kurz
M- Małgorzata, Marzena, Murzyn
N- narząd, narzeczona, narzekać, narzędzia
O- orzech, orzeczenie
P- piskorz, porządek, porzeczka, przyrząd
R- rzadko, rząd, rzeka, rzemieślnik, rzemyk, rzepa, Rzeszów, rzeźbiarz, 
rzeżucha, rzępolić, rzodkiew, rzuca, Rzym
S- skojarzyć,
T- tchórz, towarzysz, twarz
W- warzywa, węgorz, wierzba, wierzch
Z- zdarzenie, zderzenie, zmierzch, zorza, zrzęda, zwierzę

a)Ułóż tekst, w którym znajdzie się jak najwięcej wyrazów z tego spisu.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Podkreśl wyrazy, których użyłeś.
c) Narysuj ilustrację do swojego tekstu.



4. Które zakończenie wybrać, aby powstał prawidłowy wyraz? Pomyśl         
a następnie  napisz.
kol                    ………………………………………………..
kalend               ……………………………………………….
paci         -ARZ ……………………………………………….
element    -ERZ ………………………………………………..
kołni                 ..........................................................................
tal                     ..........................................................................
past                    ..........................................................................

5. W podanych zwrotach uzupełnij brakującą literę „ż” lub połączenie 
literowe „rz”.

sp.....eda.....  odzie....y                       rozk......yczana młodzie..........
mist.......   ob......arstwa                      zamro....ona oran....ada
....etelne oskar....enie                          g....ebać na g....ędzie
je....yny i ja....yny                               cię......ki rewan..........
ucią....liwa   m....awka                        ....ółta ...aglówka

6. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

 Jerzy nie mógł .................utraty ulubionego wyżła.
 Kwiaty w ogródku Grażyny ....................po ostatnim deszczu.
 Tomek napisał.......................wypracowanie od Jerzego.
 Karpaty to ...............................góry w Polsce.
 Mercedes jest jednym z .....................................aut.

najdroższy,         najwyższy,         dłuższy,        odżałować,          odżyć

7.Uzupełnij w wierszu brakujące „ż” lub „rz”. Zapamiętaj pisownię              
tych wyrazów i naucz się wiersza na pamięć.

Straszna powódź w Szczeb.....eszynie!
G....mi ....artowniś ch....ąszczyk w t....cinie.
Siadł ch....ąszcz dziadziuś na łodydze,
Gdzie ta powódź? Nic nie widzę!
Płacz, b....eczenie, lament w gąszczach!
To ch....ąszcz ró.....d....ką g....moci ch.....ąszcza.
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