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Zadanie nr 22 

Sudoku z ortografią 

Co zawiera zestaw? 

 Szablony do gry Sudoku wypełnione wyrazami z różnymi trudnościami 

ortograficznymi („ó” wymienne , „ó” niewymienne, „u”, „ch”, „h”), tabelki z wyrazami 

do wycięcia i wklejenia w odpowiednie pola oraz dwa zestawy zadań – zdań, w 

których trzeba uzupełnić luki literowe (1 zadanie – wyrazy z „ó” i „u”, 2 zadanie – 

wyrazy z „ch” i „h”) 

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 (1 zadanie – wyrazy z „ó” i 

„u”, 2 zadanie – wyrazy z „ch” i „h”) 

 

 

Życzymy udanej zabawy!  
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Wyrazy z „ó” niewymiennym 

  

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

który (1), półka (2), kłódka (3), próba (4) 

 

kłódka (3) który (1) 

  

  

próba (4) kłódka (3) 
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który (1) który (1) który (1) półka (2) 

półka (2) półka (2) półka (2) kłódka (3) 

kłódka (3) próba (4) próba (4) próba (4) 
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Wyrazy z „ó” wymiennym 

 mróz (4) 

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

ogród (1), nastrój (2), mówić (3), mróz (4) 

mówić (3)  

  

 mówić (3) 

 ogród (1) 

 mróz (4) 

nastrój (2)  
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ogród (1) ogród (1) ogród (1) nastrój (2) 

nastrój (2) nastrój (2) mówić (3) mówić (3) 

mróz (4) mróz (4)   
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Wyrazy z „u” 

  

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

kubek (1), ulica (2), wulkan (3), burza (4) 

 

 ulica (2) 

 burza (4) 

burza (4)  

kubek (1)  

  

 wulkan (3) 
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kubek (1) kubek (1) kubek (1) ulica (2) 

ulica (2) ulica (2) wulkan (3) wulkan (3) 

wulkan (3) burza (4) burza (4)  
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Wyrazy z „ch” 

 chirurg (3) 

 słuchać (4) 

 

Wyrazy do wykorzystania: 

śmiech (1), chleb (2), chirurg (3),  

słuchać (4) 

śmiech (1)  

chleb (2)  

  

 chleb (2) 

 chleb (2) 
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śmiech (1) śmiech (1) śmiech (1) chleb (2) 

chirurg (3) chirurg (3) chirurg (3) słuchać (4) 

słuchać (4) słuchać (4)   
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Wyrazy z „h” 

 humor (3) 

hałas (4)  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

hamak (1), herbata (2), humor (3),  

hałas (4) 

hałas (4)  

 herbata (2) 

hamak (1)  

 herbata (2) 

 humor (3) 

hamak (1)  
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hamak (1) hamak (1) herbata (2) herbata (2) 

humor (3) humor (3) hałas (4) hałas (4) 



Zabronione jest rozpowszechnianie oraz powielanie poniższych materiałów w celach komercyjnych.  

 

Wstaw brakującą literę we właściwe pola 

(„ó”/”u”) 

1. „Tajemniczy ogr…d” to jedna z moich 

ulubionych książek. 

2. Ta kł…dka zrobiona jest ze stali. 

3. Podczas b…rzy nie wolno stać pod 

drzewem. 

4. Pani od plastyki potrafi pięknie 

m…wić o sztuce. 

5. Mój zespół muzyczny ma pr…by trzy 

razy w tygodniu. 

6. Lubię sł…chać bajek, kt…re opowiada 

mi mama. 

7. Moją pamiątką z wakacji w górach był 

k…bek z widokiem na szczyty Tatr. 

8. Tabliczka czekolady zawsze poprawia 

mi nastr…j. 
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9. W…lkan to miejsce, z którego 

wydobywa się lawa. 

10. Na mojej p…łce jest dużo gier 

planszowych. 

11. Przy …licy Grzybowskiej 79 w 

Warszawie, mieści się Muzeum 

Powstania Warszawskiego. 

12. Według przysłowia „deszcz w połowie 

listopada, tęgi mr…z zimą zapowiada”. 
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Wstaw brakującą literę we właściwe pola 

(„h”/”ch”) 

1. …irurg to osoba, która przeprowadza 

operacje. 

2. W zimowe wieczory lubię pić ciepłą 

…erbatę z miodem. 

3. Latem lubię bujać się na …amaku. 

4. Kiedy słyszę głośny śmie…, sam też 

zaczynam się śmiać. 

5. Przed pójściem spać lubię słu…ać 

cichej muzyki. 

6. Zabawa w parku trampolin zawsze 

wprawia mnie w dobry …umor. 

7. Na śniadanie lubię jeść …leb z 

masłem i dżemem truskawkowym. 

8. Na przerwie w mojej szkole zawsze 

panuje ogromny …ałas. 


