
13 maja 2020 

Vb korekcyjno -kompensacyjne 

Temat:  "Rz" i "ż" wymienne i niewymienne w zakończeniach "-arz",             

"-erz", "-mistrz", "mierz" powtórzenie cz1 na podstawie tekstu o wyprawie Marco 

Polo do Chin. 

Dzisiaj rozpoczynamy nowy 9 dział i będziemy z nim pracować przez trzy kolejne 

zajęcia. 

Szybka powtórka:  

Zapamiętaj, że "rz" piszemy:  

1). Gdy wymienia się na : r, np.: dworzec bo na dworcu, morze bo morski,  

2). Po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w np.: przychodnia, brzeg, trzeba, 

drzewo, krzew, grządka, chrzan, dojrzał, wrzesień 

3). W zakończeniach wyrazów rodzaju męskiego "-arz", "-erz" np.: kołnierz, 

kalendarz, korytarz 

4). W zakończeniach "-mistrz", "-mierz" np.: rachmistrz, kątomierz 

Zapamiętaj, że ż piszemy:  

1). Gdy wymienia się na : g, h, s, dz, z, ź, (zi).    

Przykłady: książka bo księga, mosiężny bo mosiądz, drużyna bo druh, grożę bo 

groźny, mażę bo mazać, duży bo duzi  

2). Ż piszemy po spółgłoskach: l, ł, m, n, r  

Przykłady: lżej, małże, mżawka, inżynier, rżysko.  

3). W zakończeniach rzeczowników rodzaju żeńskiego "-aż", "-eż", np.: podaż, 

młodzież 

1). Przeczytajcie uważnie tekst. 

2). Podkreślcie w tekście wyrazy z "ż" i "rz" 



3). W ćwiczeniu 1b musimy podkreślone i wybrane wyrazy wpisać zgodnie z 

podaną w chmurce zasadą ortograficzną. 

4). W ćwiczeniu 1 b musimy wpisać w kwadracik przy pytaniu numer akapitu w 

tekście, w którym można znaleźć na nie odpowiedź. 

5).Ćwiczenie 2 ma za zadanie uaktywnić naszą półkulę mózgu rzadziej używaną. 

Zacznij rysować talerzyki po śladzie, ale tą ręką, której zwykle nie używasz. 

Zacznij od strzałki a zakończ na kropce. 

6. W ćwiczeniu 3 połącz w pary wyrazy rymujące się i dopisz wyraz wskazujący 

na wymianę. 

7). W ćwiczeniu 4 przyjrzyj się posążkom chińskim i pokoloruj ten, na którym są 

litery na które wymienia się "ż". 

8). Ćwiczenie 5 polega na uzupełnieniu krzyżówki i wpisaniu hasła. 

9). Uważnie posłuchajcie czytanego przez nauczyciela tekstu i zakreślcie wyrazy, 

które różnią się od czytanego tekstu. 

 

Życzę powodzenia. Serdecznie Was pozdrawiam. Pedagog.  

 










