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Zadanie nr 23 

Sudoku z ortografią, cz. 2 

Co zawiera zestaw? 

 Szablony do gry Sudoku wypełnione wyrazami z różnymi trudnościami 

ortograficznymi („rz” i „ż” wymienne , a także „rz” i „ż” niewymienne), 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 „rz” i „ż” 

wymiennym , 2 zadanie – wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym) 

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 

„rz” i „ż” wymiennym , 2 zadanie – wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym) 

 

 

Życzymy udanej zabawy!  
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Wyrazy z „rz” niewymiennym 

 warzywo (1) 

brzeg (2)  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

warzywo (1), brzeg (2), porządek (3), 

twarz(4) 

porządek (3)  

  

  

 brzeg (2) 

 porządek (3) 

warzywo (1)  
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warzywo (1) warzywo (1) brzeg (2) brzeg (2) 

porządek (3) porządek (3) twarz (4) twarz (4) 

twarz (4) twarz (4)   



Zabronione jest rozpowszechnianie oraz powielanie poniższych materiałów w celach komercyjnych.  

 

Wyrazy z „rz” wymiennym 

wierzyć (3) gitarzysta (4) 

 dworzec (2) 

 

Wyrazy do wykorzystania: 

szczerze (1), dworzec (2), wierzyć (3), 

gitarzysta(4) 

szczerze (1)  

  

  

 szczerze (1) 

dworzec (2)  

gitarzysta (4) wierzyć (3) 
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szczerze (1) szczerze (1) dworzec (2) dworzec (2) 

wierzyć (3) wierzyć (3) gitarzysta (4) gitarzysta (4) 
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Wyrazy z „ż” wymiennym* 

  

  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

odważny (1), bieżnia (2), książka (3), 

obrażać (4) 
 

*gdy w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na g, dz, h, z, ź, s. 

 bieżnia (2) 

 obrażać (4) 

obrażać (4)  

odważny (1)  

  

 książka (3) 
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odważny (1) odważny (1) odważny (1) bieżnia (2) 

bieżnia (2) bieżnia (2) książka (3) książka (3) 

książka (3) obrażać (4) obrażać (4)  
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Wyrazy z „ż” niewymiennym 

  

nożyczki (4)  

 

Wyrazy do wykorzystania: 

ponieważ (1), życzenie (2), bagaż (3),  

nożyczki (4) 

nożyczki (4)  

bagaż (3)  

 nożyczki (4) 

 ponieważ (1) 

 bagaż (3) 
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ponieważ (1) ponieważ (1) ponieważ (1) życzenie (2) 

życzenie (2) życzenie (2) życzenie (2) bagaż (3) 

bagaż (3) nożyczki (4)   
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Wstaw brakującą literę we właściwe pola  

(„rz” i „ż”- niewymienne) 

1. W noc sylwestrową wszyscy składają 

sobie noworoczne …yczenia. 

2. Moje koleżanka ma na twa…y mnóstwo 

piegów. 

3. Nad b…egiem morza znalazłam piękną 

muszlę. 

4. Kierowca dostał mandat, poniewa… nie 

przestrzegał zasad ruchu drogowego. 

5. Jedzenie wa…yw i owoców dobrze 

wpływa na nasze zdrowie. 

6. Baga… nadawany na lotnisku jest 

ważony i odprawiany do luku 

samolotowego. 

7. Staram się dbać o po…ądek, dlatego 

wszystko odkładam na swoje miejsce. 

8. Moja siostra dostała w prezencie od 

cioci specjalne no…yczki do wycinania 

wzorów. 
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Wstaw brakującą literę we właściwe pola  

(„rz” i „ż” - wymienne) 

1. Biblioteka to miejsce, w którym można 

wypożyczać ksią…ki. 

2. Bie…nia to urządzenie treningowe, które 

pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji. 

3. Gita…ysta zespołu wykonał rewelacyjny 

popis solowy. 

4. Szcze…e powiedziawszy, nie lubię 

poniedziałków. 

5. Mój kolega obra…a się na wszystkich, gdy 

zdarzy mu się przegrać. 

6. Chcę wie…yć, że tym razem, gdy 

wyjedziemy na wakacje pod namiot, nie 

będzie padać. 

7. Osoba, która skacze ze spadochronem, 

musi być naprawdę odwa…na. 

8. Dwo…ec autobusowy znajduje się w 

pobliżu Starego Miasta. 

 


