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1 GRAFÉMY RZ – Ż 

1.1 PRAVIDLÁ PÍSANIA RZ 

1.1.1 Grafému rz píšeme, ak v iných tvaroch lexémy alebo v lexémach spätých vzťahom 
slovotvornej motivácie alternuje s r, ojedinele s rr:  
• mądry (chłopiec) – mądrzy (chłopcy), komputer – na komputerze, kelner – kelnerzy, góra 
– na górze, piorę – pierzesz, dworzec – dworca, marzec – marca (porov. slov. hora – na 
hore, marec – marca), 
• rower – rowerzysta, dobry – dobrze, wierzyć – wiara, morze – morski, tworzyć – twórca, 
rycerz – rycerski (porov. slov. dobrý – dobre, veriť – viera),  
• mirra – o mirze, sierra – o sierze, Nawarra – w Nawarze, durra – o durze, Canberra – w  
Canberze (porov. slov. sierra – o sierre, Navarra – v Navarre).  

1.1.2 V derivačnej morféme -arz alebo na konci koreňovej morfémy neodvodených slov pri 
maskulínach (zriedkavejšie feminínach) domáceho i cudzieho pôvodu, pričom najčastejšie ide 
o názvy osôb a slová latinského pôvodu: 
• drukarz, lekarz, brukarz, dekarz, pisarz, masarz (mäsiar), ślusarz, tokarz, łgarz, bramkarz 

(porov. slov. lekár, brankár), 
• elementarz, instruktarz (inštrukcia), cmentarz, kalendarz, kałamarz, ołtarz, korytarz 

(porov. slov. kalendár, oltár), 
• twarz (porov. slov. tvár).  

VÝNIMKY 

◦ Maskulína: instruktaż (inštruktáž), masaż (masáž), bandaż, pejzaż, witraż, wiraż, drenaż, 

tatuaż, kilometraż a i. (porov. slov. vitráž, drenáž). 

1.1.3 V derivačnej morféme -erz alebo na konci koreňovej morfémy neodvodených slov pri 
maskulínach, pričom početnú skupinu tvoria názvy osôb: 
• pasterz, fałszerz, harcerz, tancerz, szlifierz (porov. slov. pastier), 
• kołnierz, talerz, pęcherz, nietoperz, zwierz, wszerz (porov. slov. golier, tanier).  

VÝNIMKY 

◦ Maskulína: papież, beż, solfeż a i. (porov. slov. pápež). 

1.1.4 V substantíve mistrz a v kompozitách s druhým členom motivovaným týmto 
substantívom:  
• mistrz, kapelmistrz, kwatermistrz, burmistrz, zegarmistrz, ogniomistrz, harcmistrz (porov. 
slov. majster, zbormajster). 

1.1.5 V sufixoide -mierz a vo vlastných menách zakončených na -mierz: 
• ciśnieniomierz, kątomierz, kroplomierz, szybkościomierz, Kazimierz, Włodzimierz 

(porov. slov. tlakomer, Vladimír). 

1.1.6 Po grafémach b, p, d, t, g, k, ch, j, w:  
• pieprz, przecinek, przygoda, sprzedać, przebój (porov. slov. príhoda, predať), 
• brzmieć, brzoza, dobrze, olbrzym, brzeg (porov. slov. breza, breh), 
• drzemka, drzwi, modrzew, nadrzędny, drzewo (porov. slov. nadradený), 
• ostrzeżenie, potrzeba, wewnątrz, wietrzny, patrzeć (porov. slov. potreba), 
• grzejnik, grzmot, igrzyska, pielgrzym, grzyb (porov. slov. hríb), 
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• krzak, krzyżyk, pokrzywa, skrzydło (porov. slov. krík, krížik), 
• chrząszcz, chrzciny, chrząknąć, zwichrzyć, chrzan (porov. slov. chrúst, chren), 
• dojrzały, rozejrzeć się, spojrzenie, ujrzeć (porov. slov. uzrieť), 
• nawrzucać, wrzask, wrzosowisko, wrzesień, wrzeciono (porov. slov. vresk, vreteno). 

Po znelých spoluhláskach sa rz vyslovuje ako znelé [ž], po neznelých spoluhláskach ako 
neznelé [š], napr. drzewo [dževo], przecinek [pšećinek]. 

VÝNIMKY 

Po uvedených grafémach píšeme výnimočne sz:  
◦ v slovách: pszczoła, pszczeli, pszczelarz...; pszenica, pszenżyto, pszeniczny...; Pszczyna, 
Pszów...; kształt, kształtny, kształcić...; upiększać, upiększanie, bukszpan, kszyk (vták), 
hochsztapler, pierwszy, wszędzie, wszystko a i. (porov. slov. pšenica, hochštapler, všade),  
◦ ak ide o komparatívnu modifikačnú morfému: młodszy, szybszy, zdrowszy, krótszy, lepszy 
a i. (porov. slov. mladší, zdravší), 
◦ vo formovej morféme činného príčastia minulého: powiedziawszy, zrobiwszy, 
przeczytawszy, przedstawiwszy (porov. slov. zavolavší).  

Po uvedených grafémach píšeme výnimočne ż:  
◦ v partikule -że: kopże, krójże, łapże, stójże, róbże, jakże, skądże, 
◦ na začiatku koreňovej morfémy po spoluhláskovo zakončenom prefixe: obżartuch, 
odżałować, odżyć, podżyrować, podżegacz, przedżniwny, nadżerka, wżenić się, zżółknięcie, 
zżyty (porov. slov. odžiť), 
◦ v slovách: gżegżółka, piegża, gżenie się; Mojżesz, zawżdy (porov. slov. Mojžiš, vždy). 

1.2 PRAVIDLÁ PÍSANIA Ż 

1.2.1 Grafému ż píšeme, ak v iných tvaroch lexémy alebo v lexémach spätých vzťahom 
slovotvornej motivácie alternuje s g, h, d, z, ź, s, dz, dź:  
• droga – dróżka, księga – książka, próg – nadproże, mogę – może (porov. slov. hniha – 
knižka, môžem – môže),  
• druh – drużyna, Sapieha – Sapieżyna (porov. slov. druh – družina), 
• nuda – znużony (porov. slov. nuda – znudený),   
• lizać – liżę, mazać – mażę, mróz – zamrażarka, zwycięzca – zwyciężyć (porov. slov. lízať – 
lížem, mráz – mraznička),  
• grozić – grożę, wozić – wożą, duży – duzi (porov. slov. hroziť – hrozím),  
• wąski – węższy, wysoko – wyżej, książę – księstwo, mąż – męski, papież – papieski (porov. 
slov. úzky – užší, vysoko – vyššie, muž – mužský),   
• pieniądz – pieniążek, mosiądz – mosiężny (porov. peniaze – peniažky, mosadz – 
mosadzný),  
• krawędź – krawężnik. 

1.2.2 V derivačnej morféme -aż alebo na konci koreňovej morfémy neodvodených slov, 

najmä v slovách cudzieho pôvodu: 

• maskulína: instruktaż, masaż, bandaż, pejzaż, witraż, wiraż, drenaż, tatuaż, kilometraż, 

pilotaż, bagaż, makijaż (porov. slov. f. inštruktáž, masáž),  
• feminína: straż, sprzedaż, podaż (porov. slov. stráž). 

VÝNIMKY 

◦ Maskulína: drukarz, elementarz a i., feminína: twarz a i. (porov. slov. tlačiar, tvár). 
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1.2.3 V derivačnej morféme -eż alebo na konci koreňovej morfémy neodvodených slov: 

• feminína: młodzież, grabież, kradzież, rubież, odzież (porov. slov. mládež, krádež),  
• maskulína: papież, beż, solfeż (porov. slov. pápež).  

VÝNIMKY 

◦ Maskulína: pasterz, kołnierz a i. (porov. slov. pastier, golier). 

1.2.4 V partikule -że/-ż: 
• skończże, weźże, mówże, bodajże, niechże, skądże,   

• komuż, małoż, stójcież, cóż, ależ, gdzież, otóż. 

1.2.5 Po grafémach l, ł, r, n:  
• ulżyć, odwilż, Elżbieta, najlżejszy, lżej (porov. slov. Alžbeta), 
• łże, małże, małżeństwo, małżowina, 
• drżenie, rżeć, rżysko, rżenie, Skarżysko, skarżyć się, marża, żorżeta, burżuj (porov. slov. 
marža, buržuj),   
• aranżacja, rewanżysta, rewanż, oranżada, inżynier, branża (porov. slov. oranžáda, inžinier). 

1.2.6 V domácich slovách: 

• gżegżółka, piegża, mżawka a v ich odvodeninách. 

1.3 BÁSNE S GRAFÉMOU RZ  

W. Gawdzik 

Jarzębina, wierzba, korzeń, 
obwarzanek, rzodkiew, orzech, 

rzęsisty, uderzyć, burza, 
porządek, rzęzić, odkurzacz. 

Rzadko, rzęsa, rzeźba twarzy, 
Rzymianin, pierzchnąć, towarzysz, 

rzesza, rzewny, rzępolenie, 
wierzchowiec, tarzać się, rzemień. 

Rząd, narzędzia, pogorzelec, 
Rzeszów, Chorzów, Zgierz, Chorzele, 

jarzyna, porzeczka, korzyść, 
Węgorzewo, rzeka Orzyc. 

(http://chomikuj.pl/zuzinka02365/Ortografia/Rymowanki+rz+niewym+Witold+Gawdzik%281%29,717002842.doc) 

Kury 

M. Karolewska 

Rzodkiewka, rzepa, jarzyn rzędy grządek, 
gospodarz rzetelny, króluje porządek. 
Orzech, jarzębinę i porzeczki krzew, 

rześki wietrzyk otulił, tam rozbrzmiewa śpiew. 

Rozmarzył się gospodarz, przy konarze wierzby 
przysiadł, w wyobraźni z krzewów tworzy rzeźby. 

Przemierza korytarzem, w którym wachlarz marzeń, 

http://chomikuj.pl/zuzinka02365/Ortografia/Rymowanki+rz+niewym+Witold+Gawdzik%281%29,717002842.doc
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rzeczywistym się zdaje, pełnym pięknych zdarzeń. 

Skorzystały z okazji, to przebiegłe kury, 
na grządkach rządzą, a kurzu, unoszą się chmury. 
Spójrz! Jarzyny, warzywa, rozrzucone wszędzie, 
kury, zaś siedzą w rzędach, niczym na grzędzie. 

(http://wierszegosi.ovh.org/?m=w&w=74) 

Morski krajobraz 

M. Karolewska 

Nieujarzmione, rzucane na wietrze fale, 
orzeźwiający, wzburzonego morza oddech. 
Urzekający, nieprzewidywalny, zwierzęcy, 

tworzący niepowtarzalne rzeźby. 
Morski krajobraz! I ja, 

człowiek, dumne słowo. 
Rzekłabym szczerze, lecz mądrzej milczeć. 

Starzec drzemiącą w naturze siłę, 
obdarza podziwem, lecz jej nie wierzy. 
Młody korzysta, nierzadko beztrosko, 

zanurza się ufnie, fala go obmywa. 
Myśli, porządek świata zburzę,  

okiełznam naturę, lecz na jawie śni. 
Starzec, to mędrzec on, to powie ci, 

piękno natury w wolności tkwi. 
(http://wierszegosi.ovh.org/?m=w&w=80) 

Porządek 

M. Karolewska 

Krzyki, wrzaski, gdzie porządek? 
Perz tu rządzi, gdzie mój rządek? 
Rzodkiew z rzepą się zmieszała, 
brzoza się nam rozwrzeszczała. 

Kto uwierzy – lecz te drzewa, 
orzech z wierzbą tutaj śpiewa. 

Na wierzchołku jarzębiny, 
gospodarzą się jarzyny. 

Warzywa, te narzekają, 
krzewy nam tu przeszkadzają. 

Krzewy – rozkrzyczały się porzeczki, 
wy szukacie chyba sprzeczki. 

Na szczęście orzech upada, 
budząc ze snu gospodarza. 

(http://wierszegosi.ovh.org/?m=w&w=88) 

 

http://wierszegosi.ovh.org/?m=w&w=74
http://wierszegosi.ovh.org/?m=w&w=80
http://wierszegosi.ovh.org/?m=w&w=88
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1.4 BÁSNE S GRAFÉMOU Ż  

Stróż 
M. Karolewska 

Żółty żar, rażący z nieba, jak żelazo rozpalone, 
niczym żarówek tysiącem, promieniami razi słońce. 

Żeby życia nie narażać, żwawo wszyscy w las ruszają 
i palącą żarem łąkę, wnet za sobą zostawiają. 
Już minęli pole żyta, las żołędny tuż, tuż, tuż, 

lecz na skraju tego lasu, drapieżników stoi stróż. 
Na życzenie wręcz żądanie, żadna noga tu nie stanie. 

Czy to żart – wokół żar, żniwa, każdy w cieniu się ukrywa. 
Jeż spogląda – żuraw, żuczek, żółw jest z wężem może z żmiją. 
Żal odchodzić – świeżość w koło. Nie! Ja zostać tutaj muszę. 

Lecz ten strażnik – kolec róży, nic dobrego to nie wróży. 
Wiem! Z żurawiem, żuczkiem, wężem problem zaraz nasz rozwiążę. 

I po krótkiej już naradzie pokonali leśne straże. 
Pożyteczna jest to siła, co zwyciężyć zło pozwala. 

Kiedy łączy i w dążeniach ku lepszemu iść pozwala. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=98) 

Na Żuławach 

M. Karolewska 

Żółw swe żale żabie szepce, 
że żarłoczny żubr mu zżera. 

Żółte żyto zżęte nożem, 
świeżo w żłobie ułożone. 

To żniwiarka w żłób je kładzie, 
żeby żubry żyć tu mogły. 

Żuczek może to potwierdzić, 
żaba z żalem mu odpowie. 
Żółw żałosną minę zrobił, 
żeby żyć, to żebrać muszę. 

Mój żołądek – aż żal mówić, 
żarty z życia żółwia robisz. 

Żegnam, żegnam żabę i Żuławy, 
jadę teraz do Warszawy. 

(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=82) 

Wyścig 

M. Karolewska 

Leśną dróżką pośród jeżyn, 
żwawo żubr z żyrafą bieży. 

Wyścig, zwyciężyć każdy tu może, 
wyżeł wam z chęcią w tym dopomoże. 

Żartowniś – stróż wież i spiżarni, 
ścieżką chyżo biegnąć każe. 

Żałosny żart, żmudny wysiłek zniweczył. 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=98
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=82
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Gdyż ścieżka na metę nie prowadzi, 
ich zaufanie zawiódł, zdradził. 

Wyżeł orężem potężnym, 
dzierży żartów bagaż ciężki. 

Żeruje, dążąc żartami 
zasiać wrogość, nie licząc się ze żniwami, 

lecz żąć żniwo życia będzie ze łzami. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=107) 

Żak 

M. Karolewska 

Na próżno w szkole żak się trwoży, 
gdy go nuży żmudna praca. 
Zamiast pożytecznych nauk, 
ku zabawie wciąż się zwraca. 

Lecz, gdy z ortografią za pan brat 
podróżuje pilny żak. 

Żeglując w dżdżystej dżungli książek, 
w potężnym jeżdżąc bagażu wiedzy. 

Nie straszny ortografii stwór, 
reguł oraz wyjątków zbiór. 

Dżem, dżokej, dżinsy i gżegżółka, 
z dżdżownicą to jest jedna spółka. 

A co ich łączy, czy zgadniecie? 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=109) 

1.5 NÁCVIK PÍSANIA RZ – Ż 

Do diktátov doplňte rz alebo ż. 

Diktát č. 1 

Paweł ma__ył, __eby św. Mikołaj p__yniósł mu pieska, ale zapomniał mu o tym napisać w 
liście. Minęła Gwiazdka, a on czekał na odpowiednią chwilę, __eby zwie__yć się dziadkowi 
And__ejowi. Wkrótce nada__yła się do tego wspaniała okazja, gdy zadzwonił dziadek i 
zaprosił go na wieś. Wtedy p__yznał się, o czym ma__y. 

Gdy do niego p__yjechał na ferie, dowiedział się, __e kupi mu jesienią w schronisku pieska, 
jeśli wyka__e się odpowiedzialnością podczas opieki nad bernardynem długowłosym, który 
dzielnie st__e__e jego obejścia. Wtedy wnuczek zaczął wszystkich wypytywać, co robić, 
__eby pies miał lśniącą sierść i jak często t__eba z nim chodzić do weteryna__a. Później 
codziennie zanosił mu karmę. Szczotkował mu biało-brązową sierść i biegał z nim po 
podwórku. 

Mówił, __e chciałby mieć w domu spokojnego zwie__aka. Słyszał, __e mopsy mają podobny 
charakter do bernardynów, są p__yjacielskie, nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji, ale 
t__eba z nimi często wychodzić na spacery, bo mają tendencję do tycia. Dziadek mówił mu, 
__e jest wiele ras psów, a on pomo__e mu wybrać milutkiego szczeniaczka.  

 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=107
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=109


 

11 
 

Diktát č. 2 
Panna Kata__yna poszła z wizytą do kole__anki Mu__ynki. Mu__ynka Karolina robiła 
właśnie po__ądek w zaniedbanym ogrodzie. Okopywała ko__enie k__ewów po__eczki, 
wyrywała pe__ i pieliła g__ądki z ja__ynami. Pracowitość Karoliny zrobiła na Kata__ynie 
du__e wra__enie. 

P__y krawę__niku stali p__echodnie i p__ek__ykiwali się nawzajem. Na sk__y__owaniu 
zobaczyłem p__estraszonego b__dąca. W rękach t__ymał piłkę no__ną. Kierowca 
cię__arowego samochodu zdą__ył w porę zat__ymać auto. O tym zda__eniu powiedziałem w 
szkole. Będzie dla nas p__estrogą.  

Diktát č. 3 
Mę__czyzna na rowe__e pędził leśną ście__ką. Nagle zaczepił nogą o ko__enie i p__ewrócił 
się. Ot__epał z ku__u ubranie i uwa__nie obej__ał rower. P__ed nim jeszcze du__y odcinek 
drogi do p__ebycia. Na p__ejeździe kolejowym musi być bardzo ostro__ny. O t__eciej ma 
odebrać wa__ną p__esyłkę. 

Na rozg__anym asfalcie wyg__ewał się je__. W__uciłem ostro__nie zwie__ątko do koszyka. 
P__eskoczyłem rów i poło__yłem je__a pod k__akiem. W lesie znajdzie po__ywienie i nikt 
nie wy__ądzi mu k__ywdy. 

Jast__ąb pojawił się nagle. __adne zwie__ę w okolicy nie __yczyło sobie tego gościa. 
Drapie__nik krą__ył nad lasem. Ten mięso__erny ptak upat__ył sobie wiewiórkę. 
P__era__ona skakała z gałęzi na gałąź. Raptem jast__ąb zni__ył lot. Ju__ miał dopaść 
zwie__ątko. Wiewiórka p__echyt__yła go i ukryła się w dziupli. 

Diktát č. 4 

Rolnik sieje zbo__a i zbiera plony. Młyna__ miele ziarna. Pieka__ wypieka ró__ne rodzaje 
pieczywa. Pszenne i __ytnie wypieki ró__nią się smakiem i kształtem. Ka__demu 
człowiekowi jest pot__ebna praca. 

Zazg__ytał klucz w zamku i w d__wiach ukazała się mama. Cię__ka torba z zakupami prawie 
dotykała podłogi. __uciłem zabawki i pomogłem mamusi po__ądnie wszystko uło__yć. 
__odkiewkę zaraz umyłem i poło__yłem na tale__u. Z tego wa__ywa mama p__y__ądziła 
smaczną surówkę. 

Ma__ena zawsze zdą__y wszystko zrobić w odpowiednim czasie. Uło__yła ju__ noworoczne 
__yczenia dla rodziny i p__yjaciół. Teraz nale__y starannie p__episać je na ka__dej 
świątecznej kartce. Ale jedna z nich ma wyst__ępione b__egi. Ma__ena zauwa__yła to w 
porę. Wyrównała papier no__yczkami i dopiero wtedy po__ądnie p__episała noworoczne 
__yczenia. 

Diktát č. 5 

W teat__e odbyła się premiera. W pierwszym __ędzie na widowni zasiedli wa__ni goście. 
P__edstawienie wystawiono na podstawie scenariusza znanego scena__ysty. Akto__y 
pracowali pod kierunkiem wybitnego re__ysera. Wielkie wra__enie wywarły na widzach 
p__ygody bohaterów. Wszyscy akto__y zasłu__yli na __ęsiste brawa. Widzowie __ucali na 
scenę bukiety ró__ i wyra__ali podziw głośnymi ok__ykami. Było to wielkie wyda__enie 
artystyczne. 
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Diktát č. 6 
Na du__ym boisku spotkały się dwie dru__yny piłkarskie. Piłka__e obu dru__yn gotowi byli 
do cię__kiej i długiej walki, by wygrać ten wa__ny mecz. Bramka__ pierwszej dru__yny 
musiał się bardzo starać, by obronić st__ał p__eciwnika. Udało się! Jednak__e p__eciwnicy 
wyko__ystali szansę, jaką było wykonanie __utu karnego. Kibice szaleli na trybunach. 
Niestety, jeden z zawodników ot__ymał od sędziego __ółtą kartkę. Jeden z piłka__y został 
kontuzjowany. P__erwano mecz na kilka minut. Trener pierwszej dru__yny za__ądał 
p__erwy. Za__ądził zmianę zawodników. Starał się wyko__ystać wszystkie mo__liwości, by 
wygrać. Zawodnicy bardzo się starali, a bramka__ dzielnie bronił bramki p__ed piłka__mi 
wrogiej dru__yny. Trener drugiej dru__yny pokazał, __e docenia ka__dego zawodnika. 
Dlatego starał się, by ka__dy z jego piłka__y mógł pograć. Kibice pierwszej dru__yny 
p__e__yli szok, gdy ich ulubieńcy p__egrali tak istotne spotkanie. Nie starali się ukryć 
goryczy pora__ki. Jednak__e obie dru__yny uścisnęły sobie dłonie po skończonym meczu. 

Diktát č. 7 

Miesiąc ma__ec bardzo na__ekał na zmienną pogodę. Na dwo__e ni to wiosna, ni to zima. 
__ekę wcią__ pokrywa lód. A__ tu nagle dmuchnął ciepły wiet__yk. Ma__ec uj__ał pierwszy 
pąk na d__ewie. Mógł ju__ odejść, bo oto nadszedł kwiecień. 

Małgo__ata k__ąta się od rana. Robi po__ądki w domu i na podwó__u. Wytarła ku__e. 
Wyt__epała dywany. Teraz musi jeszcze zebrać pranie, bo zbiera się na bu__ę. Ju__ panuje 
idealny po__ądek. 

Mały Je__y ma__y by zostać maryna__em. Dziś jedzie z kolegami nad mo__e. Mama 
Ma__ena p__ywiozła go na dwo__ec. Panuje tu w__awa. Niektó__y na__ekają na czekającą 
ich długą podró__. Je__y nie mo__e się jej doczekać. 

Bo__enka lubi swój ogród. Na kwiatowej rabatce posadziła __ółte __onkile, ró__owe 
tulipany i czerwone ró__e. Świe__e kwiaty ładnie pachną w wazonie. 

W jednostce stra__y po__arnej alarm. Zauwa__ono po__ar. Stra__acy __wawo rozwinęli 
wę__e. Na szczęście zagro__enie minęło. To stra__ak z wie__y zaalarmował stra__aków. 

Jest pełnia lata. Na polach doj__ało zbo__e. Zaczęły się __niwa. Tata Bła__eja wyjechał na 
pole __niwiarką. Kosi __yto. Potem p__ewozi ziarno do spi__arni. Po __niwach będą 
do__ynki. 




