
ZADANIA DLA KLASY V

Drodzy Uczniowie klasy V, 
w bieżącym tygodniu (16-20 marca 2020 r.) zachęcam Was do wykonania następujących 
ćwiczeń. Podane linki wykorzystajcie do ćwiczeń online. W osobnym pliku – do wydruku 
ćwiczenia pisowni ó-u oraz ą-on-om.

Ćwiczenia online – na rozgrzewkę :)

1) Wybierz odpowiednie zakończenie przysłów.
http://pisupisu.pl/klasa5/przyslowia

2) Uzupełnij przysłowie.
http://pisupisu.pl/klasa5/uzupelnij-przyslowie

3) Znajdź homonimy. Kliknij obrazki, które mają tę samą nazwę.
http://pisupisu.pl/klasa5/znajdz-homonimy

Powtórka z ortografii...

Zasady pisowni ó-u:
ó piszemy →

 gdy wymienia się na o, a, e
 w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna
 wyjątkowo na początku wyrazów ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówdzie

u piszemy →
 w zakończeniach -uch, -uchna, -uchny, -ula, -ulek, -uleńka, -ulka, -ulo, -unek,

-unia, -unio, -uńcia, -us, -usia, - uszek, -uszka, -uszko, -uś, - uśki, -utki
 w formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uję, -ujesz, -uje

Ćwiczenia online:
1) Zakreślacze. Zaznacz czarnym zakreślaczem wyrazy z ó, a czerwonym – wyrazy z u.
http://www.ortografka.pl/pisownia-u-i-o/ogorkowa/gra/zakreslacze

2)  Lodówka.  Posprzątaj  lodówkę  przeciągając  do  kosza  wszystkie  przeterminowane
produkty  z  literą  u  w  nazwie.  Jeśli  nie  jesteś  pewien,  co  przedstawia  obrazek,  kliknij
dźwiękową podpowiedź.
http://www.ortografka.pl/pisownia-u-i-o/ogorkowa/gra/lodowka

3) Gra „Wisielec” - wyrazy z ó i u.
http://www.ortografka.pl/pisownia-u-i-o/podroze/gra/wisielec

Uwaga! Ćwiczenia do wydruku – w osobnym pliku.

* * * * * * * * * * *
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ą, on czy om?

Literę „ą” piszemy w zakończeniach następujących wyrazów:

 W narzędniku l. poj. rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków, imiesłowów r. 
żeńskiego, np. Niedługo wyjadę z tą całą ekipą. 

 W czasownikach w 3. os. l. mn. w czasie teraźniejszym i czasie przyszłym prostym, np. 
malują, śpią, napiszą  (Jeśli odpowiadamy na pytanie „Co robią?”, to na końcu odpowiedzi 
zawsze znajdzie się „ą”). 

 W czasownikach w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym przed literą „ł”, gdy 
słychać „o”, np. wziąłem, odpocząłbym („ł” w czasownikach, w których najpierw słychać 
„o”, zawsze jest podejrzane!). 

Litery „om” piszemy na końcu rzeczowników w celowniku l. mn., np.  Przyglądał się
pięknym widokom, kobietom, książkom.

 Jeśli nadal macie z tym problem, koniecznie zapamiętajcie przykłady:  

Ą – Idę z jedną kobietą. (l. poj. – jedna litera w końcówce, czyli „ą”).
OM – Przyglądam się kilku kobietom. (l. mn. – dwie litery w końcówce, czyli „om”).

Ćwiczenia online:

5) Wpisz brakujące ą lub on.
http://pisupisu.pl/klasa5/a-i-on-wpisz

6) Wpisz brakujące ą lub on.
http://pisupisu.pl/klasa5/a-i-on-wpisz-poziom-trudny

7) Zgrana klasa. 
https://www.ortograf.pl/dyktando/dyktando-klasa-v-z-a-e-om-em-en-em

8) Labirynt.
http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e/tradzik/gra/labirynt

Uwaga! Ćwiczenia do wydruku – w osobnym pliku.

Miłej pracy i zabawy!
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