
Język polski klasa VI

Temat:Pisownia wyrazów z „rz”

Przyjrzyj się zasadom pisowni z „rz”

    Pisownia wyrazów z rz a) wymiennym (na r),

 np. żołnierz – żołnierski;

 marzec – marcowy;

 a) z „rz” niewymiennym,

 np. kołnierz, korzeń, rzadki, rzut, jarzębina;

b)po spółgłoskach:

 p, b, t, d, k, g, j, w, ch, np. przygoda, brzydko, potrzeba, drzewo, krzew, 
grzech, wrzosy, spójrz, chrzan ale od tej zasady są wyjątki: pszenica, 
pszczoła, kształt, wszystko, wszędzie, obszar,bukszpan, Pszczyna. 

c) w zakończeniach rzeczowników: -mistrz, -mierz, -arz, -erz, np. 
zegarmistrz, kątomierz, kalendarz, kołnierz ale witraż, garaż, montaż, 
bagaż, wiraż, reportaż, bandaż, masaż, kolportaż, łupież, pejzaż, 
papież.

1. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne lub takie ich formy, w 
których „rz” wymienia się na „r. Podkreśl wymieniające się litery.

chytrze - chytry 

gorzko - ............................. 

mądrze - ..............................

w ofierze - ...............................



garncarz - ...............................

w plenerze -............................. 

o karze - .................................

kamerzysta - ............................

kronikarz - .............................

stworzyć - .......................... 

cesarz - .............................. 

szerzej - ............................. 

pisarz - ..............................

cmentarz - ..........................

szczerze - ....................... 

2. Podane wyrazy wpisz do odpowiednich rubryk tabelki. Podkreśl 
spółgłoski, po których piszemy „rz”. 

-przemówienie, krzepki, brzydki, wrzeć, brzmieć, chrzanowy, chrzęst, 
grzęda, spojrzenie, grzeczny, brzoza, drzwi, przepiórka, wrzesień, 
przekora, ujrzeć, trzymać, dojrzały, chrzęścić, chrzest, brzemienny, 
nadbrzeżny, grzmieć, chrzcić, przytulny, wytrzymały, krzyczeć, wrzucać, 
krzyżowy, przytulić 

czasownik rzeczownik przymiotnik



3.Utwórz od niżej podanych wyrazów,nazwy wykonawców czynności, 
zajęć, zawodów. Podkreśl końcówki; -arz, -erz.

 kwestować – kwestarz

 marynarka - ....................................... 

łgać - ....................................... 

zioło - ................................................ 

murować - ................................. 

malować - ..........................................

paść - ........................................

piec - ................................................

łyżwy - ......................................

pszczoła - .......................................

pisać - ......................................

rzeźbić - .........................................

sekretarzować - .......................... 

kucharzyć - ..................................... 

drukować - ................................ 

żeglować - ....................................... 

4. Uzupełnij właściwymi literami i wyrazami podane niżej reguły 
ortograficzne: Połączenie literowe rz piszemy wtedy, kiedy wymienia się 
na ..... oraz po spółgłoskach ...................................................... z 
wyjątkiem 
wyrazów: ....................................................................................................
.................................... 

  Życzę powodzenia😊


