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4 GRAFÉMY Ą – Ę 

4.1 PRAVIDLÁ PÍSANIA Ą 

4.1.1 V domácich a zdomácnených slovách pred grafémami označujúcimi úžinové 
spoluhlásky f, w, ch, s, z, ś, ź, sz, ż, kde sa vyslovuje s nosovým rezonansom, porov. wąski 

[wąsk´i]: 
• fąfel, wąwóz, wąchać, wąski, wiązka, gąsiorek, wąziutki, wąż. 

4.1.2 V domácich a zdomácnených slovách pred grafémami označujúcimi záverové 
a záverovo-úžinové spoluhlásky p, b; t, d, c, dz, cz; ć, dź; k, g, kde vo výslovnosti dochádza 
k rozkladu nosovky na om, on, oń, oŋ, porov. dąb [domp], kąt [kont], wziąć [vźońć], okrąg 
[okroŋk]:  
• kąpiel, rąbać, kąt, prąd, zmącony, Prądzyński, rączka, spiąć, rządź, bąk, krąg. 

4.1.3 V Isg. feminín, adjektív a adjektiválií ženského rodu: 
• z kolorową piłką, lewą ręką, nową sytuacją, szóstą klasą, drugą stroną, pomiętą sukienką 

(porov. slov. s ľavou rukou). 

4.1.4 V Asg. adjektív a adjektiválií ženského rodu:  
• swoją chorą koleżankę, tamtą książkę, pierwszą wspólną wyprawę, śpiewającą artystkę 
(porov. slov. prvú spoločnú výpravu). 

4.1.5 V Asg. substantív pani, waćpani, jaśniepani, mospani a i.: 
• Zapomniałem panią uprzedzić.  
• Pragnę waćpanią o tym zapewnić. 
• Musiał przeprosić jaśniepanią. 

4.1.6 V 3 os. pl. prézenta slovies: 
• rysują, produkują, grzeją, marzą, śpiewają, kichają, machają, wieszają, jedzą, wiedzą, 
śmieją się, rozumieją (porov. slov. produkujú, vedia). 

Na konci slov a tvarov sa nosovka ą vyslovuje s nosovým rezonansom. 

4.1.7 V tvaroch préterita pred formovou morfémou ł, kde ju vyslovujeme ako ústnu 
samohlásku [o], napr. dął [dou]: 
• dął, płynął, wziąłem. 

4.2 PRAVIDLÁ PÍSANIA Ę 

4.2.1 V domácich a zdomácnených slovách pred grafémami označujúcimi úžinové 
spoluhlásky f, w, ch, s, z, ś, ź, sz, ż, kde sa vyslovuje s nosovým rezonansom, porov. męski 
[męsk´i]: 
• przedsięwzięcie, stęchły, węch, klęska, męski, język, pięści, więzić, węszyć, potężny, 
węższy. 

4.2.2 V domácich a zdomácnených slovách pred grafémami označujúcimi záverové 
a záverovo-úžinové spoluhlásky p, b; t, d, c, dz, cz; ć, dź; k, g, kde vo výslovnosti dochádza 
k rozkladu nosovky na em, en, eń, eŋ, porov. trębacz [trembač], prędko [prentko], kręć 
[kreńć], pęk [peŋk]:  
• kępa, trębacz, pęto, prędko, ręce, pędzel, pęczak, kręć, pędź, pęk, pręga. 
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4.2.3 V Asg. feminín: 
• córkę, lodówkę, ławkę, matkę, reklamę, siatkę, tablicę, wodę, zakrętkę, żmiję (porov. slov. 
dcéru, reklamu). 

4.2.4 V Nsg. a Asg. neutier, ktoré majú v nepriamych pádoch rozšírený slovotvorný základ, 
napr. cielę – cielęcia, ramię – ramienia: 
• cielę, imię, kocię, ramię, siemię, znamię. 

4.2.5 V krátkych tvaroch osobných zámen a v zvratnom zámene: 
• mię, cię; się. 

4.2.6 V 1. os. sg. prézenta a syntetického futúra, pričom 2. os. má príponu -esz, -isz/-ysz:  
• maluję (maluj-esz), zaplanuję, mówię (mów-isz), przerobię, krążę, zniszczę (porov. slov. 
maľujem, krúžim). 

Na konci slov a tvarov sa nosovka ę vyslovuje so slabým nosovým rezonansom alebo bez 
neho. Prípustné sú oba typy výslovnosti: idę [idę]/[ide]. 

4.2.7 V tvaroch préterita pred formovou morfémou ł, l, kde ju vyslovujeme ako ústnu 
samohlásku [e], napr. wzięli [vźeľi]: 
• wzięła, wzięli, wzięły; mięła, mięli, mięły; płynęła, płynęli, płynęły; spięła, spięli, spięły. 

4.3 BÁSNE S GRAFÉMAMI Ą – Ę 

Gąski 

M. Karolewska 

Gąski idąc grząską dróżką, 
stawiają nóżkę, za nóżką. 

Tworzą wstążki wąskiej nić, 
gdy gęsiego idą pić. 

Nagle zląkł się gęsi ród, 
tuż przy kępie u drzew stóp. 
Coś w brązowo żółte cętki, 

niby pręt, lecz dziwnie giętki. 
To wąż snując się, tu zmierza, 
serce ich, jak dzwon uderza. 
Prędzej, prędzej uciekajmy. 

Nie! Nie! Proszę porozmawiajmy. 
Ciągle słyszę wstrętny, omijają, 

przepędzają, odpychają, wyśmiewają. 
A ja chcę, mieć przyjaciela, 

serce moje ból rozdziera. 
Jednak wszyscy, tu na lądzie, 
błędnie sądzą po wyglądzie. 

Już nie-błędów każdy robi wiele. 
Proszę – zostań naszym przyjacielem. 

Gę, Gę, Gę... 
(http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=63) 

http://wierszegosi.ovh.org/index.php?m=w&w=63
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Wielbłąd 

A. Kula 

Raz pewien wielbłąd 
popełnił błąd. 
Podążył tam, 

skąd poczuł swąd. 
Gorące słońce, 
gryząca woń, 

nie zniósłby tego nawet słoń. 
Zawrócił wielbłąd, 

zrozumiał błąd. 
Pewnie się zaszył 
w bezpieczny kąt. 

(http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm) 

Wąsaty pan, trąba i bąk 

M. Lorek 

Grał na trąbie wesołego oberka. 
Kątem oka na wąsy zerkał. 

Nagle trąba wypadła mu z rąk, 
bo na wąsie usiadł sobie bąk. 

Tyle tylko pan wybąkał 
i "Auuu" ryknął w głos, 

bowiem bąk go ugryzł w nos! 
(http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm) 

Ma mnie trąba, wąż i łąka, 
ale nie ma mnie biedronka. 

Ma mnie wielbłąd oraz pająk. 
Kąkol z bąkiem też mnie mają. 
Z makolągwą żyję w zgodzie, 

w kącie też mnie spotkasz co dzień. 
Odnajdziesz mnie też w Dąbrowie. 

Czym ja jestem? Kto odpowie? 
(http://chomikuj.pl/dorotkar/ORTOGRAFIA/ORTOGRAFICZNE+WIERSZYKI/*c4*85+-*c4*99,395861675.doc) 

Bywa w każdym pamiętniku, 
na księżycu, w gołębniku. 

W lesie puka z dzięciołami. 
Spada z dębu z żołędziami. 
I w kolędach pięknie brzmi. 
Co to jest? Odpowiedz mi.  

(http://chomikuj.pl/dorotkar/ORTOGRAFIA/ORTOGRAFICZNE+WIERSZYKI/*c4*85+-*c4*99,395861675.doc) 

 

http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm
http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Jezyk.htm
http://chomikuj.pl/dorotkar/ORTOGRAFIA/ORTOGRAFICZNE+WIERSZYKI/*c4*85+-*c4*99,395861675.doc
http://chomikuj.pl/dorotkar/ORTOGRAFIA/ORTOGRAFICZNE+WIERSZYKI/*c4*85+-*c4*99,395861675.doc
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Z ortografii chcesz mieć pięć, 
Więc wbij w głowę, zapamiętaj: 

Dętka, cętka, węzeł, chęć, 
Kolędnicy, kądziel, święta. 

 
Nie chcesz smętny być jak sęp? 
Przepędź prędko wstrętne błędy: 

"En" w wyrazach takich tęp: 
Pędzel, frędzla, lęk, którędy. 

 
Gdy masz czas, powtarzaj wciąż: 

Gąbka, flądra, brąz, najwięcej, 
Kępa, ląd, lękliwy, wąż. 

Tęgo, rąbać, węgiel, ręce. 
 

Sprawdź w słowniczku, proszę, zobacz, 
Jak się pisze: bęben, kąt, 

Bąbel, głębia, prąd, wątroba, 
Kąpać, tęcza, mądry, sąd. 

 
Jeśli jeszcze: pręt, pąs, trąd 

I wędlinę zapamiętasz 
Wnet zapomnisz, co to błąd, 
Spadną z ciebie dwójek pęta. 

(http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/77/index.php) 

Zabawiano się raz grą, 
kto odnajdzie słówko z ą. 
Jaś napisał słówek rząd, 

a więc: 
mąka, łąka, prąd. 

kąt, sąsiadka, bąk, bąbelek. 
Nie dał się zawstydzić Felek. 

Tak napisał: 
Mądry zając 

przed pogonią uciekając 
krążył, krążył pod Dąbrową, 

w głąb jej umknął 
z całą głową... 

Staś powiedział: — A ja chcę 
znaleźć słówka z samym ę. 

Więc w zeszycie pisać będę: 
Bęc, bęc, bęc, bęc bębni bęben. 

Co to będzie, co to będzie, 
gdy się zlęknie gęś na grzędzie? 

Gęś przysiędzie grzędę tę, 
będzie gęgać gę, gę, gę. 
Udały się rymy gęsie, 

Klasa się ze śmiechu trzęsie. 

http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/77/index.php
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(http://chomikuj.pl/dorotkar/ORTOGRAFIA/ORTOGRAFICZNE+WIERSZYKI/*c4*85+-*c4*99,395861675.doc) 

Bąk 

Spadł bąk na strąk, 
a strąk na pąk. 

Pękł pąk, pękł strąk, 
a bąk się zląkł. 

(http://www.wielodzietni.net/viewtopic.php?f=56&t=2622 ) 

4.4 NÁCVIK PÍSANIA Ą – Ę 

Do diktátov doplňte ą alebo ę. 

Diktát č. 1 

Wiosn__ przychodzi na świat dużo zwierz__t. Niektóre młode zwierz__ta różni__ si__ 
wygl__dem od dorosłych okazów. Sarni__tka maj__ na sierści białe plamki. Piskl__ta 
perkoza i młode dziki maj__ kolorowe paski. Dzi__ki temu młode zwierz__ta s__ mniej 
widoczne. Stanowi to skuteczn__ ochron__ przed atakami drapieżników. 

Nasza kotka urodziła koci__ta. Małe koci__tka przypominaj__ wygl__dem kł__buszki wełny. 
Baraszkuj__ całymi dniami. Wchodz__ kotce na grzbiet i spadaj__ z niego dziesi__tki razy. 
Ci__gle chc__ jeść. Kotka jest wzorow__ mam__. Opiekuje si__ troskliwie potomstwem. W 
obronie koci__t parska i wysuwa ostre pazurki. Codziennie daj__ kotce jedzenie. Lubi__ 
koci__ rodzink__. 

Diktát č. 2 
Joasia poszła na ł__k__. Usiadła pod d__bem. Ma ze sob__ ciekaw__ ksi__żk__. Obok ł__ki 
jest staw. Pływaj__ w nim kacz__ta. W__dkarz łowi ryby. Po ł__ce wesoło pl__sa koźl__tko. 
W Wigili__ dzieci oczekuj__ pierwszej gwiazdki. Po uroczystej kolacji śpiewaj__ kol__dy. 
Wszyscy podziwiaj__ strojn__ choink__. 
 
J__drek i Marek ćwicz__ przed wyst__pem w szkolnym chórze. J__drek tr__bi na tr__bce. 
Marek gra na b__bnie. Niestety, chłopcy bardzo fałszuj__. Mama i tata zatykaj__ uszy. 
 
Dzieci lubi__ zim__. Obserwuj__ białe płatki wiruj__ce w powietrzu. Chłopcy i dziewczynki 
tańcz__ z radości. Dzieci ulepi__ wielkiego bałwana. Potem wróc__ do domu i namaluj__ 
zimowy obrazek. To zadanie domowe. 

Diktát č. 3 

Agnieszka z siostr__ jedz__ śniadanie w kuchni. Potem pójd__ do szkoły. Maj__ jeszcze 
troch__ czasu, aby porozmawiać i spokojnie przełkn__ć ostatnie k__sy. Obie też robi__ sobie 
kanapki, gdyż nie można si__ skupić na nauce, gdy ma si__ pusty żoł__dek. 
 
Po ł__ce biega małe szczeni__. Nieopodal pas__ si__ krowy. Po stawie pływaj__ kaczki i 
małe kacz__ta. To prawdziwie sielski obrazek. W oddali słychać jakiś t__tent. To konie z 
pobliskiej stadniny p__dz__ w stron__ lasu. 
 
Kasi__ bolały z__by. Mama umówiła j__ na wizyt__ u dentysty. Gabinet dentystyczny 
napawał Kasi__ strachem i l__kiem. Do poczekalni, gdzie czekały Kasia z mam__ wyszła 
pi__kna, zgrabna blondynka. Okazało si__, że jest to pani doktor. Zaprosiła Kasi__ na fotel. 

http://chomikuj.pl/dorotkar/ORTOGRAFIA/ORTOGRAFICZNE+WIERSZYKI/*c4*85+-*c4*99,395861675.doc
http://www.wielodzietni.net/viewtopic.php?f=56&t=2622
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Kasia w drż__cych dłoniach trzymała chusteczk__. Pani dentystka powiedziała, że nie ma 
si__ czego bać. Kasia ma tylko jedn__ mał__ dziurk__. Pani dentystka włożyła do niej 
plomb__. W nagrod__ za dzieln__ postaw__ mama kupiła córce komplet flamastrów 
i ksi__żeczk__ do kolorowania.  

Diktát č. 4 

Nadeszła sroga i t__ga zima. Widzieliśmy, jak zzi__bni__te ptaki i zwierz__ta m__cz__ si__ 
na mrozie. Postanowiliśmy im pomóc. Razem z pani__ zrobimy karmniki. Dzi__ki temu ptaki 
nie b__d__ głodne. Jednak dzieci zmartwiły si__, że wiewiórkom, wróblom, jemiołuszkom, 
zaj__com, lisom i sarnom b__dzie zimno. Pani pocieszyła nas, że tym zajm__ si__ panowie z 
leśniczówki.  
 
Wiosn__ pojedziemy z cał__ rodzin__ do dziadków na wieś. Na wsi o tej porze roku pi__knie 
rozkwita przyroda. Zieleni__ si__ ł__ki i kwitn__ różne gatunki kwiatów. Na gał__ziach 
drzew siedz__ ptaki i daj__ przepi__kne koncerty. W domu u babci jej kotka urodziła małe 
koci__ta. Maluchy na razie wygl__dem przypominaj__ kł__buszki wełny. Bawi__ si__ 
i baraszkuj__ całymi dniami. Lubi__ si__ temu przygl__dać. Kiedy zgłodniej__, wszystkie 
naraz biegn__ do mamy. Kotka jest dobr__ i troskliw__ mam__. Bardzo lubi__ t__ koci__ 
rodzin__. 

Diktát č. 5 

Bol__ mnie z__by, wi__c jutro pójd__ z koleżank__ do dentysty. Lekarz wstawi mi plomb__. 
Mama w nagrod__ obiecała mi pi__kny prezent w postaci ksi__żki. Pokaż__ j__ wszystkim 
kolegom. W wakacje pojad__ nad morze. B__d__ odpoczywał z rodzin__ w domku 
kempingowym. Cały rok dobrze si__ uczyłem, ponieważ wzi__łem sobie rady nauczycieli 
gł__boko do serca. Teraz czekaj__ mnie dni pełne słońca i k__pieli morskich. 

Diktát č. 6 

Wiosn__ kwiaty rosn__ w szybkim tempie. Zwierz__ta budz__ si__ z zimowego snu. 
Goł__bie gruchaj__ w parku, g__si i kaczki k__pi__ si__ w stawie. Ptasi koncert rozlega si__ 
w lesie. Na gał__zi d_bu siedzi dzi__cioł, który stukiem powoduje zam__t. M__dra sowa 
spogl__da dostojnie i milczy. Gdzieś w gł__bokim g__szczu ukrył si__ w__ż. Na leśn__ 
polan__ przyszły dzieci. Monika z Mart__ zrywaj__ konwalie, Ania w__cha żonkile. Tomek 
udaje gr__ na tr__bce. Damian zorganizował konkurs w robieniu pompek. Wojtek bawi si__ 
w w__dkarza. Dziewczynki graj__ w gum__. Wszyscy chcieliby si__ wyk__pać, ale woda ma 
jeszcze nisk__ temperatur__. Lepiej przyjrzeć si__ ptakom i drzewom. To już koniec 
wiosennej w__drówki, ale pocz__tek lata. 




