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3 GRAFÉMY U – Ó 

3.1. PRAVIDLÁ PÍSANIA U 

3.1.1 Na začiatku slov: 
• ubiór, ulgowy, ukryć, unikat, ucieszony, ul, ukochany, uniwersytet (porov. slov. unikát, 
univerzita). 

VÝNIMKY 

◦ Lexémy odvodené od výrazov osiem, ów a tvary Gpl. substantív oko, oda: ósemka, ósmy, 
ówczesny, ówcześnie, ówdzie, oko – ócz, oda – ód (porov. slov. osem – osmička, ôsmy, oko 
– očí, óda – ód). 

3.1.2 Na konci slov: 
• dwu, dachu, tabu, menu, pomału, w końcu, bratu, cukru, gniewu. 

3.1.3 V sufixoch -uch, -uchna, -uńcia, -unia, -uś, -usia, -us, -uchny, -utki, -uśki, -uszek, -
uszka, -uszko, -ulek, -ulo, -unio, -ula, -uleńka, -ulka, -unek:                                                
• dzieciuch, gnieciuch, leniuch, maluch, uparciuch, staruch, 
• córuchna, matuchna, buziuchna, rączuchna, 
• córuńcia, babuńcia,  
• ciotunia, lalunia, córunia, babunia,  
• mężuś, Piotruś, pracuś, dziadziuś, synuś, Jędruś, laluś,  
• córusia, matusia, kawusia, Danusia, mamusia, gębusia, 
• dzikus, lizus, całus, garbus, piegus, 
• leciuchny, ładniuchny, złociuchny, tłuściuchny,  
• biedniutki, milutki, malutki, słabiutki, głupiutki, nowiutki, 
• miluśki, cichuśki, goluśki, bledziuśki, miluśki, 
• garnuszek, maluszek, uparciuszek, wianuszek, 
• kaczuszka, wydmuszka, pogaduszka, 
• serduszko, 
• tatulek, księżulek, synulek, 
• mężulo, tatulo, księżulo, 
• dziadunio, stryjunio, tatunio, mężunio, księżunio, 
• babula, brzydula, 
• matuleńka, ciotuleńka, babuleńka, 
• brzydulka, biedulka,  
• malunek. 

3.1.4 V tvaroch prítomného času oznamovacieho a rozkazovacieho spôsobu, najmä 
slovesných vzorov kup-ow-a-ć, przysłuch-iw-a-ć się/zatrzym-yw-a-ć, tru-ć: 
• gotować: gotuję, gotujesz, gotuje, gotujemy, gotujecie, gotują, gotuj, gotujmy, gotujcie 
(porov. slov prac-ov-a-ť, pracuješ, pracuje..., žu-ť, žuješ, žuje...). 

3.2 PRAVIDLÁ PÍSANIA Ó 

3.2.1 Grafému ó píšeme, ak v iných tvaroch lexémy alebo v lexémach spätých vzťahom 
slovotvornej motivácie alternuje s o alebo e:  
• droga – dróżka, stodoły – stodół, lód – lodem, móc – mogę, stół – stoły, stóg – stogi,  
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• popiół – w popiele, kościół – w kościele, brzózka – brzezina, pióro – pierze, przyjaciel – 
przyjaciółka. 

3.2.2 V koreňových morfémach slovies vyjadrujúcich jednorazovú činnosť (v koreňoch 
slovies vyjadrujúcich opakovanú činnosť vystupuje a):  
• mówić – mawiać, skrócić – skracać, wrócić – wracać, powtórzyć – powtarzać. 
 
3.2.3 V Gpl. maskulín: 
• panów, stołów, zeszytów, chłopców, rodziców, ptaków, kwiatów (porov. slov. pánov, 
stolov). 

3.2.4 V sufixoch -ów, -ówna, -ówka: 
• Głogów, Kraków, Rzeszów, Tarnów (porov. slov. pravopis Krakov, Tarnov a slov. Spišský 
Hrhov),  
• Cząstkówna, Kucówna, Wojasówna, Nowakówna, Iłłakowiczówna, Radziwiłłówna, 
Wereszczakówna, cesarzówna, kniaziówna, generałówna, baronówna,  
• biodrówka, kartkówka, kreskówka, pocztówka, złotówka. 

VÝNIMKY 

◦ V slovách zasuwka, skuwka, okuwka, zakuwka, podkuwka, przesuwka, wsuwka píšeme 
grafému u, lebo u je súčasťou koreňovej morfémy, nie sufixu.  

3.2.5 Na začiatku slov v lexémach odvodených od výrazov osiem, ów a v tvaroch Gpl. 
substantív oko, oda:  
• ósemka, ósmy, ósemkowy, ósmoklasista, ósmak (porov. slov. osmička, ôsmy) 
• ówczesny, ówcześnie, ówdzie,  
• oko – ócz, oda – ód (porov. slov. oko – očí, óda – ód). 

Poľská graféma ó nikdy nevystupuje na konci slov.  

3.3 BÁSNE S GRAFÉMOU U 

Lis i Kogut 

M. Karolewska 

Jak przechytrzyć tłustą kurę? 
O lis knuje coś pod murem, 

duża, gruba wprost z kurnika, 
lis cichaczem już przemyka. 
Co ten chytrus, hultaj knuje, 

lubi cudze, pożałuje. 
Kogut okrutnie wzburzony, 

rzuca się do kur, obrony. 
Ty rabusiu, zguby szukasz, 

wchodzisz, a do drzwi nie pukasz. 
Lis uśmiechnął się pod nosem, 
czas się zmierzyć tutaj z losem. 
Nie rozumiesz, precz rudzielcze, 

udajesz głupca, zdziwiony wielce. 
Tu na łupy nie pozwolę 

i przybłędom na swawolę. 
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Lis zaś na to – wiesz co stary, 
mierzże siły na zamiary. 

I chwyciwszy go za szyję. 
Kto silniejszy? Kto przeżyje? 

(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=76 ) 

Prawo dżungli 

M. Karolewska 

Skrucha, żubr nam tutaj usiłuje, 
czułym słowem sugeruje 
i humoru kruchą nutką, 

że czas kres położyć smutkom . 
Czas tym burdom i knowaniom, 

co nas niszczą oraz ranią, 
rzucić dumę i zuchwałość, 

zbudzić ufność, uczuć stałość. 
Żuraw, żuczek nawet mucha, 
mowy bez sprzeciwu słucha. 
Tylko kundel chudy, brudny 

w poczynaniach swych obłudny. 
Sprytnie im insynuuje, 

iż żubr cele swe maskuje. 
Że pod maską tej ugody, 

ograniczyć chce swobody. 
Ja ci na to nie pozwolę, 

chcę anarchii, tak żyć wolę. 
I kto kundla z was zrozumie, 

nie zna prawa, a szczekać umie. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=89) 

Nieznany Głos 

M. Karolewska 

Gbur! Dzikus! Maczugą w brzuch, 
tak kupca złupić, bezduszny ruch. 
Pusta sakiewka, kupiec się snuje, 

trudno, już poznał, jak zło smakuje. 
Smutna to prawda, upokarza, szokuje, 
kupiec wzrok spuścił, straty szacuje. 
Czuje, jak długi strumień się toczy, 

łza, już rozumiesz, kupiec mruży oczy. 
Nuci cichutko, słowa pieśni smutne 

"Czemu, ach czemuś, życie tak okrutne". 
Lubisz się rozczulać, nie godne człowieka, 

dzień za dniem mija, to czas, on ucieka. 
Posłuchaj, wiem, czasami trudno zrozumieć to, 

dlaczego, dlaczego nas, spotyka zło. 
Jednakże zło, jest jak studnia bez dna, 

zaufaj, zaufaj mi, nie marnuj dnia. 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=76
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=89
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Walcz z nim i niech Cię nigdy, nie znuży to, 
bo dobroć musi zwyciężyć zło. 

Głos wskazuje drogę, czy temu podoła? 
Nieśmiało spogląda, pusto dookoła. 

Głos wyraźny, dumny, czyżby głos sumienia, 
kupiec, już gotowy, walczyć, bez wytchnienia. 

(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=118) 

Żądza władzy 

M. Karolewska 

Zdumiewająco zarozumiały, 
szczur, szubrawiec to zuchwały. 

Trudno wzbudzić zaufanie, 
tak brutalnym zachowaniem. 
Ten gbur tłumom proponuje, 

nieudolnie nakazuje. 
"Zburzyć, nowy układ ja zbuduję, 

władzą silną zatriumfuję." 
Czy to władza absolutna, 

nieugięta i okrutna? 
Tak, dla tych, co się sprzeciwiają, 

więzień mury już czekają. 
Tak chcesz władze nam sprawować? 

Cicho knurze! Aresztować! 
Oburzeni skunks i kuna, 

cienka władzy taka struna. 
Pęknie, los cię czeka zgubny 

boś przekupny i obłudny. 
Buntownicy, wzruszające 

muszę przyznać imponujące. 
Ale głupie, bunty skruszę 

już w zarodku, tu je zduszę. 
Lecz nie stłumił i nie zdusił, 
do ucieczki tłum go zmusił. 
Tak w kanałach pełnych rur, 

skrył się żądny władzy szczur. 
Teraz tylko w blasku nocy, 

gdzieś w zaułkach żywot toczy. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=122) 

3.4 BÁSNE S GRAFÉMOU Ó 

Rymowany słowniczek wyrazów 

z literą ó niewymiennym 

Kłótnia, krótka, rózga, córka, 
Józef, zbój, na ogół, skórka, 

włókno, włóczka, wróżba różna, 
żółw tchórzliwy, wróbel próżniak. 

Oprócz czółna, żółtko, wiórek, 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=118
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=122
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wójt, równina, chór przepiórek. 
Póty, póki król, jaskółka, 

róża, płótno, szczegół, półka, 
źródło, mózg, wiewiórka, która, 

stróż, ogórek, wspólna góra, 
próchno, próba, późno, włóka. 

Zapamiętaj, łatwa sztuka! 

(http://docs7.chomikuj.pl/325916650,PL,0,0,Rymowany-s%C5%82owniczek-wyraz%C3%B3w-z-%C3%B3.docx) 

Wróżba 

M. Karolewska 

Wróbel wróżąc swojej córce, 
mówił - nie wierz ty przepiórce. 

Wróżba mówi, że przepiórka 
zniszczy twoje piękne piórka. 

Skórkę, nóżki pokaleczy, 
wróg z przepiórki nie zaprzeczysz. 

Mnóstwo wrogów wróble mają, 
tchórz też na nas nie wołają. 
Twoja córka wkrótce wróci, 

wówczas spokój znów powróci. 
Bór, ogródki, piękne róże, 
tam wspaniałe są podróże. 

Mówiąc krótko, wróżbę zmienię, 
gdy wrogość w przyjaźń zamienię. 

(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=104) 

Zima 

M. Karolewska 

Wokół chłód, mróz i lód, 
prószy śnieg. 

Pośród gór, lasów, pól, 
prószy śnieg. 

Ptasi ród błądzi wśród, 
zaśnieżonych pól i dróg. 

Ogród, bór od stóp do głów, 
skrył się niczym w norze bóbr. 

Prószy śnieg, lśniący śnieg. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=113) 

Róża 

M. Karolewska 

Król kłótliwej córce Róży próżno, 
oprócz próśb i prób, 

"Wśród postępków jej różnych 
znaleźć powód kłótni próżnych" 

Wówczas zrozpaczony wódz poprosił echo, 

http://docs7.chomikuj.pl/325916650,PL,0,0,Rymowany-s%C5%82owniczek-wyraz%C3%B3w-z-%C3%B3.docx
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=104
http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=113
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by wtórowało jej kłótniom i grzechom. 
Dopóki postępków swoich nie zmieni, 
dopóty królestwa i innych nie doceni. 

Późny wieczór stróż Józef 
wrót ogrodów strzegł. 

Chór przepiórek, jaskółek 
słyszał i brzóz szept. 

Wtem go rózgi krótkiej 
cios królewny zmógł 

a jej krzyk złowróżbny 
wiatr ze sobą wiódł. 

Echo krzyk i rózgę obróciło wnet, 
na ziejący gniewem Róży grzbiet. 

J tak się zmieniła Róża w piękny kwiat, 
który wkrótce poznał cały świat.  

PS. Cóż niektórym tylko rózga może pomóc. 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=120) 

Sójka 

M. Karolewska 

Spójrz sójko, to ogród Róży 
przepiórcze pióro, to podróż wróży. 

Czarodziejska różdżka i jaskółka wróżka, 
wkrótce w podróż wyprawi sójkę wprost do łóżka.  

 
Wróbel żartowniś? Samotność doskwiera, 

skoro po próżnicy swój dziób otwiera. 
Myślałby kto wróżka! Mnóstwo słów, a jakże 

niezrównana w gadce i w kłamstwie także. 
Sójce podróż wróżysz? Cóż, pewnie za morze, 

prędzej tam żółw dojdzie, bo ona nie może. 
Spór krótko mówiąc, aż cierpnie skóra 

późny wieczór, lecz czy kłótnią wróbel coś wskórał? 
Kiedy wzniósł się do góry, tam rozbrzmiewał chór 

pieśnią, którą właśnie wiatr niósł pośród pól. 
"Szczególna próba, otóż sójka zmierza, 

pod osłoną nocy do wrót wybrzeża". 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=121) 

3.5 NÁCVIK PÍSANIA U – Ó  

Do diktátov doplňte u alebo ó. 

Diktát č. 1 

W b__dowie ptak__w wyr__żnia się: głowę, t_ł__w, ogon, skrzydła i nogi. Ich ciało pokryte 
jest r__żnego rodzaj__ pi__rami: p__chem, pi__rami pokrywowymi oraz lotkami w 
skrzydłach i ster__wkami w ogonie. Dzięki pi__rom _noszą się w powietrz__ i mają zdolność 
lot__, a także __trzym__ją odpowiednią temperat__rę ciała niezależnie od temperat__ry 
otoczenia. Dlatego m__wi się, że ptaki są stałocieplne i mogą żyć nawet w niskich 
temperat__rach. 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=120
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U większości ptak__w w b__dowie szkielet__ występ__ją kości pne__matyczne, kt__re są 
wypełnione powietrzem. Dzięki tem__ ptaki nie są ciężkie i bez tr__d__ mogą nisko i wysoko 
fr__wać nad powierzchnią p__l, staw__w i m__rz. W locie __trzym__ją pozycję poziomą, 
ponieważ ich kręgosł__p jest __sztywniony poprzez zrośnięcie się kilk__ kręg__w. W ten 
spos__b zostają także wzmocnione ich kończyny. 

Diktát č. 2 
Ptaki wydają charakterystyczne dla swego gat__nk__ głosy, kt__re najłatwiej __słyszeć 
w lesie, w park__ czy nad zbiornikami wodnymi. Bardzo l__bią naśladować je dzieci. 
Znawcy b__dowy, życia i zwyczaj__w ptak__w, czyli ornitolodzy, poznają ptaki nie tylko po 
ich barwie pi__r, ale też i po głosie. 

Gołębie i inne ptaki mają r__wnież dobrze rozwinięty narząd r__wnowagi i to sprawia, że z 
łatwością latają wśr__d chm__r. Szczeg__lnie bardzo dobrze mają zb__dowany wzrok. Ich 
oczy mają zdolność akomodacji. Rozr__żniają barwy. Zazwyczaj się nie g__bią, czego 
przykładem są bociany i jask__łki powracające wiosną z ciepłych kraj__w do swoich gniazd. 

Diktát č. 3 

Z__zia ze swoją mam__sią i tat__siem od bardzo dawna prowadzą w swoim małym, 
przyt__lnym domk__ selektywną zbi__rkę odpad__w. Chcą też mieć sw__j mały __dział w 
ochronie środowiska. Dlatego codziennie wkładają obierki ziemniak__w do kosza na odpady 
mokre. Z__zia j__ż wie, że t__taj mama wrz__ca jeszcze skor__pki jaj. Czasem wkłada też 
__schnięte r__że, t__lipany l__b nast__rcje. 

Dziewczynka jednak nie zawsze czeka na swoją mamę aż wyrz__ci resztki jedzenia z jej 
talerzyka. Niekiedy do stojącego pod zlewozmywakiem kosza zanosi sk__rki po 
grejpfr__tach, mandarynkach i bananach. T__taj wrz__ca też pozostałości z wydrążonego 
arb__za. 

Z__zia wie, że jej rodzice __stawili obok kosza na odpady mokre jeszcze d__że wiadro. Do 
niego wkładają paragony ze sklep__w, tekt__rowe p__dełka po ciastkach i wszystko to, z 
czego można wyprod__kować mak__lat__rę. 

Mała Z__zanna z ochotą dokon__je selekcji odpad__w w swoim dom__, bo tego na__czyła 
się r__wnież w przedszkol__. P__źnej, gdy poszła do szkoły, dowiedziała się mn__stwo 
rzeczy o recykling__. I odtąd j__ż wie, że troszcząc się o środowisko, sprawi radość nie tylko 
swoim rodzicom.   

Diktát č. 4 

Składnikiem wiel__ las__w jest sosna zwyczajna. Sadzi się ją nawet na nie__żytkach. Ma 
bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, kt__ry składa się z korzenia gł__wnego 
i mn__stwa korzeni pobocznych. Grzybiarz__, wędr__jąc po lesie sosnowym czy mieszanym 
z pewnością pamiętasz, że korzenie sosny wsp__łżyją z grzybnią wiel__ grzyb__w. To pod 
sosną śmiało możesz sz__kać borowik__w czy też k__rek, a tw__j koszyk będzie nimi 
napełniony po brzegi. 

Podziwiając sosnę zwyczajną możesz za__ważyć, że ma ona przeważnie prosty pień. Może 
mieć kilkanaście metr__w wysokości. Jej pień dochodzi nawet do kilk__nast__ centymetr__w 
gr__bości. Patrząc na pień sosny, zaobserw__jesz, że jej korowina ma r__żne kolory. W dole 
pnia jest szarobr__natna, popękana i gr__ba. Za to w g__rze słońce oświetla jej 
pomarańczowoż__łte, cienkie oraz ł__szczące się drobni__tkimi płatkami cząstki korowiny. 
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Być może spacer__jąc po lesie, skojarzysz sobie, że drewno pozyskiwane z sosny to cenny 
s__rowiec, kt__ry ma d__że zastosowanie w stolarstwie i b__downictwie. Jednak bywa 
r__wnież __żywane na opał. 

Jeśli będziesz schylał się po grzyby, a gałązka z sosny leci__tko m__śnie cię po __brani__, to 
może wtedy zwr__cisz __wagę na jej ciemnozielone igły. Są one dł__gie i sztywne, a dzieci 
czasem m__wią, że kł__ją. Sosnowe igły są dł__gotrwałe i nie opadają na zimę. Małe 
drzewko k__pione w gr__dni__ i przyozdobione w pokoj__ bombkami, c__kierkami, 
lampkami i łańc__chami wciąż ma igły. Natomiast zapach sosny __nosi się po całym dom__. 

Diktát č. 5 

J__ż si__dmy raz wybiera się s__jka za morze. Przed wyjazdem zn__w zaprosiła gości. Na 
spotkanie przyszły: mr__wka i wiewi__rka. Przyleciały jask__łka i s__jka. Nie dotarł tylko 
tch__rz i ż__łw.  

Mama i c__rka poszły po zak__py. K__piły twar__g na pierogi i og__rki do s__r__wki. 
Kiedy tylko c__rka przekroczyła pr__g mieszkania dopadł ją gł__d. Mama postawiła na stole 
mi__d.  

Do karmnika przyfr__nęły wr__ble. Ptaszki te mają szare pi__rka, kr__tkie n__żki i małe 
gł__wki. Kiedy chwyci mr__z, ptaki często cz__ją gł__d. J__zek sypie im ziarna zb__ż. 
Czasem też przylat__je s__jka.  

Małgosia chętnie pomaga mam__si. Najbardziej l__bi chodzić rano do sklep__ po zak__py. 
Sklep mieści się po dr__giej stronie __licy. Małgosia zawsze k__p__je w nim chleb, mleko 
i b__łki. Dzisiaj k__piła sobie chr__pki.  

J__lka ma w dom__ kr__lika. Ma on mil__tkie, białe f__terko i dł__gie __szy. Je sałatę 
i kap__stę. J__lka troskliwie opiek__je się swoim p__pilem. 

Andrzej jest na wsi u babci i dziadka. Jest tam k__ndelek B__rek. Ma r__dą sierść. Mieszka 
w kolorowej b__dzie. Jest tam przyt__lnie i ciepl__tko. Babcia ma też kilka k__rek. Domem 
k__rek jest k__rnik. 

Diktát č. 6 
K__ba nie l__bi mleka. Mam__sia wymyśliła spos__b na __parci__cha. Wrz__ca do mleka 
s__szone owoce i dodaje mi__d do smak__. Dziś zmiks__je mleko z tr__skawkami 
i c__krem. Będzie __l__biony deser K__b__sia i pozostałej tr__jki dzieci. 

Mal__tki J__rek __wielbia zabawy ze starszym rodzeństwem. P__źnym popoł__dniem dzieci 
wyszły na dw__r. Pchały w__zek z mal__chem wok__ł podw__rka. Dziś ta zabawa szybko 
m__ się zn__dziła. Wtedy __la włożyła do w__zka pl__szowego kr__lika. Ale J__rek 
wierzgał n__żkami i kręcił gł__wką. Dopiero wsp__lna zabawa g__mową piłką rozweseliła 
mal__szka. 




