
Zadanie nr 39 

Sudoku z ortografią cz.3 

Co zawiera zestaw? 

 Szablony do gry Sudoku wypełnione wyrazami z różnymi trudnościami 

ortograficznymi – tym razem zestaw zawiera „wyjątki od reguły”, wyrazy z „rz” po 

spółgłosce „p”, wyrazy z „rz” po spółgłosce „k” oraz tabelki z wyrazami do wycięcia i 

wklejenia w odpowiednie pola. W pliku znajduje się też zestaw zdań, w których 

trzeba uzupełnić luki literowe  

Jak wykorzystać pomoce? 

 Wariant 1 

Dziecko samodzielnie wpisuje w puste pola odpowiednie wyrazy (tak by nie powtarzały 

się w pionie, w poziomie i w pogrubionych kwadratach. 

 Wariant 2 

Dziecko wycina wyrazy znajdujące się w tabeli, a następnie przykleja je we właściwe pola 

w taki sposób, by nie powtarzały się w pionie, poziomie i pogrubionych kwadratach. 

 Wariant 3 

Dziecko uzupełnia przygotowane zdania brakującymi literami. 

 

 

Życzymy udanej zabawy!  

 

 

 

 

 



Wyjątki od reguły  

  

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

pszenica (1), bukszpan (2), pszczoła (3), kształt (4) 

 

pszczoła (3) pszenica (1) 

  

  

kształt (4) pszczoła (3) 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Wyrazy z „rz” po spółgłosce „p” 

pszenica (1) pszenica (1) pszenica (1) bukszpan (2) 

bukszpan (2) bukszpan (2) bukszpan (2) pszczoła (3) 

pszczoła (3) kształt (4) kształt (4) kształt (4) 



 przypadek (4) 

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

przyjaciel(1), przygoda (2), przykład (3), 

przypadek (4) 

przykład (3)  

  

 przykład (3) 

 przyjaciel (1) 

 przypadek (4) 

przygoda (2)  



 

 

 

 

 

 

 

 

przyjaciel (1) przyjaciel (1) przyjaciel (1) przygoda (2) 

przygoda (2) przygoda (2) przykład(3) przykład (3) 

przypadek (4) przypadek (4)   



Wyrazy z „rz” po spółgłosce „k” 

  

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

krzew (1), krzesło (2), skrzynka (3), 

krzyżówka (4) 

 

 krzesło (2) 

 krzyżówka (4) 

krzyżówka (4)  

krzak (1)  

  

 skrzynka (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

krzew (1) krzew (1) krzew (1) krzesło (2) 

krzesło (2) krzesło (2) skrzynka (3) skrzynka (3) 

skrzynka (3) krzyżówka (4) krzyżówka (4)  



Wstaw brakującą literę we właściwe pola  

1. P….czoły są ważne, ponieważ zapylają 

rośliny. 

2. Aronia to owocowy k…ew, który ma 

właściwości spożywcze i lecznicze. 

3. Mój p….yjaciel dostał ode mnie na 

urodziny zestaw klocków LEGO. 

4. P…enica to zboże, z którego 

wytwarza się mąkę. 

5. Listonosz wrzucił list do sk….ynki. 

6. W wakacje byłem na obozie – to była 

wspaniała p….ygoda. 

7. Buk….pan to zielona roślina, która 

jest jednym z symboli Wielkanocy. 

8. Wczoraj jadłem pyszne czekoladki w 

k….tałcie gwiazdek. 

9. Lubię rozwiązywać k….yżówki i 

rebusy. 



10. Mój kot przez p….ypadek strącił ze 

stołu wazon. 

11. Wczoraj dostałem w prezencie 

k….esło obrotowe. 

12. Zwierzętami, które prowadzą nocny 

tryb życia są na p….ykład sowy i 

nietoperze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


