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 Wstęp 

Drodzy Uczniowie! 

Przygotowaliśmy dla Was pomoc z ortografii języka polskiego w formie 

wygodnych i przejrzystych tablic. Znajdziecie tu wszystkie istotne zagadnie-

nia w  pigułce, dzięki czemu będziecie mogli przypomnieć sobie najważniej-

sze zasady ortograficzne, a także zrobić szybką powtórkę przed klasówką czy 

sprawdzianem. W książce zamieściliśmy również pomocne podpowiedzi na to, 

jak w sprytny sposób zapamiętać reguły pisowni. 

Zależało nam na tym, aby nauka z naszej książki była nie tylko pożyteczna, ale 

także przyjemna – zadbaliśmy zarówno o dobór tematów, jak i o nowoczesny 

układ graficzny z ilustracjami. 

Doskonałym uzupełnieniem Tablic jest książka Ortografia dla ucznia. Ćwi-

czenia, z bogatym zestawem różnorodnych zadań. Więcej informacji o pomo-

cach dydaktycznych OldSchool dla uczniów na stronie www.6klasa.pl.

Wierzymy, że Tablice dla ucznia z serii OldSchool przydadzą się Wam na każ-

dym etapie nauki i że dzięki nim zasady polskiej ortografii nie będą miały przed 

Wami tajemnic. 

Z życzeniami powodzenia  

autorzy i redaktorzy Lingo

http://www.6klasa.pl
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 Pisownia wyrazów z „ą”, „ę” 

Zasady pisowni wyrazów z ą, ę

Litery ą, ę piszemy w wyrazach rodzimych oraz zapożyczonych, ale 
całkowicie już spolszczonych.

przykład jak zapamiętać

fąfel, wąwóz, męski, węzły, pięść, więzić, 
węszyć, powąchać, sęp, trąbić, pięta, skądże, 
bęc, księdza, pęk, gęgać, pięć, pędzić 

Obce czy rodzime?
Problem to nie lada.
Czy ogonki pisać,
słownik podpowiada.

 

Litery ą, ę piszemy, gdy w innych formach wyrazu lub w jego wyrazach 
pokrewnych następuje wymiana na ę lub ą.

przykład jak zapamiętać

mąż – męski, pięć – piątka, pięść 
– piąstka, pieniądz – pieniężny, sędzia 
– sądzić, więź – wiązka, wąski – węższy 

Wymieniasz ę na ą?
Ogonki wtedy są:
pięć – piątka, głębia – w głąb
dąb – dęby, ziębić – ziąb. 

Litery ą, ę zapisujemy w zakończeniach form bezosobowych niektórych 
czasowników.

przykład jak zapamiętać

płynąć, słynąć, klęcząc, 
odpoczywając, kochający, 
mówiący, zgięty, zwiędnięty 

Czemu jesteś taki spięty?
W -ąć, -ąc, -ący albo -ęty 
ogoneczek jest wetknięty.
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Litery ą, ę zapisujemy przed ł i l w zakończeniach form czasowników 
w czasie przeszłym.

przykład jak zapamiętać

stanąłem, stanęli, zginął, zginęły, wziął, 
wzięła, płynąłeś, płynęłyśmy 

Skąd ogonki się tu wzięły?
Ha, w czas przeszły się wcisnęły,
lecz ze smutną stoją miną,
bo w wymowie zwykle giną.

Powiedział mądry Oleś:
ł to nosówek koleś,
więc wziąłem, wzięły piszcie
z ogonkiem oczywiście. 

Zasady pisowni wyrazów z ą

Literę ą piszemy w końcówkach form biernika liczby pojedynczej 
przymiotników oraz odmieniających się jak przymiotnik liczebników, 
zaimków i form czasownikowych z zakończeniem -ący, -ny, -ony, -ty 
rodzaju żeńskiego.

przykład jak zapamiętać

(kogo, co?) ciekawą książkę, drugą 
piosenkę, moją mamę, uszytą sukienkę

Hej, w bierniku, to wiadomo,
zawsze bardzo ogonkowo.

http://www.6klasa.pl
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Literę ą piszemy w końcówkach form narzędnika liczby pojedynczej 
rzeczowników, przymiotników oraz odmieniających się jak przymiotnik 
liczebników, zaimków i form czasownikowych z zakończeniem -ący, -ny, 
-ony, -ty rodzaju żeńskiego.

przykład jak zapamiętać

((z) kim, czym?) mądrą 
dziewczynką, czwartą piłką, naszą 
rozmową, czytającą osobą

Co będziemy dużo gadać –
ą do narzędnika wsiada,
om niech prędko stąd ucieka,
liczba mnoga na nie czeka.

Literę ą piszemy w końcówkach form biernika liczby pojedynczej 
niektórych rzeczowników rodzaju żeńskiego.

przykład jak zapamiętać

pani, waćpani (kogo, co?) panią, 
waćpanią 

Wieczorem, rano,
podziwiam panią, 
wielce wspaniałą,
przez ą pisaną.

Literę ą piszemy na końcu form 3. os. liczby mnogiej czasowników w czasie 
teraźniejszym lub przyszłym prostym.

przykład jak zapamiętać

idą, skaczą, rysują, mówią, będą, 
skoczą, narysują, powiedzą

O ą wskazówka od wujka Miecia:
czas teraźniejszy, osoba trzecia,
a liczba mnoga. Co robią? Grają,
kopią, biegają, gole strzelają.
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Zasady pisowni wyrazów z ę

Literę ę piszemy w końcówkach form biernika liczby pojedynczej 
rzeczowników rodzaju żeńskiego.

przykład jak zapamiętać

(kogo, co?) książkę, piosenkę, 
mamę, sukienkę

Powtarzajmy wspólnym chórem:
kogo, co zapisać? Górę,
książkę, drogę i wichurę,
bo to rodzaj żeński: one,
więc w bierniku ę wsadzone. 

Literę ę piszemy w końcówkach form mianownika, biernika i wołacza 
liczby pojedynczej niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego. 
Rzeczowniki te w liczbie mnogiej mają zakończenia -ęta i -ona.

przykład jak zapamiętać

(kto, co?), (kogo, co?) imię, znamię, 
ramię, pisklę, szczenię, cielę;
imię – imiona, znamię – znamiona,
pisklę – pisklęta, szczenię – szczenięta

Imię – imiona, pisklę – pisklęta 
– o ę na końcu każdy pamięta.

Literę ę piszemy na końcu niektórych form zaimkowych.

przykład jak zapamiętać

się, cię, mię (= mnie) Cię i się
zawsze z ę.

http://www.6klasa.pl
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Literę ę piszemy na końcu form 1. os. liczby pojedynczej czasowników 
w czasie teraźniejszym lub przyszłym prostym.

przykład jak zapamiętać

idę, pójdę, robię, zrobię, kupuję, 
kupię 

Duży kłopot z nosówkami,
więc przypomnę dla porządku:
ja pracuję z ogonkami,
on pracuje bez ogonków.

Uwaga do zasad pisowni ę

Na końcu form 1. os. liczby pojedynczej czasowników w czasie 
teraźniejszym lub przyszłym prostym pojawia się niekiedy -em.

przykład jak zapamiętać

umiem, rozumiem, wiem, powiem, 
śmiem, jem, zjem, zrozumiem

Do głowy wbić to muszę sobie,
że kiedy robię coś lub zrobię,
-ę prawie w każdym piszę słowie, 
-em sporadycznie: wiem i powiem,
do tego umiem, zjem, rozumiem.
E, łatwa ta zasada w sumie.
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Zestawienie wyrazów z ą, ę

Wyrazy zawierające ą, ę z kręgu tematycznego „Przyroda”.

temat przykłady

rośliny cząber, dąb, kąkol, wiąz

zwierzęta bąblowiec, bąk, chrabąszcz, chrząszcz, cielę, flądra, gąbki, 
gęś, gołąb, jagnię, klępa, kręgowce, łabędź, pisklę, szczenię, 
wąż, wielbłąd, zwierzęta mięsożerne

inne bąblowica, Będzin, ciąża, Dąbrowa Górnicza, Dolina 
Prądnika, kręgosłup, Książ, jądra, ląd, Lądek Zdrój, łąka, 
łąkotka, mięsień, ramię, wąwóz, wątroba, węgiel, pąk, 
pięta, prąd morski, strąkowe, tęcza, trąba powietrzna, trąd, 
trzęsienie ziemi, żądło, żołądź

Wyrazy zawierające ą, ę z kręgu tematycznego „Życie człowieka”.

temat przykłady

czynności
i stany

bębnić, błądzić, ciągnąć, ciemiężyć, cofnąć, dąsać 
się, dręczyć, gęgać, gęstnieć, kąpać się, kąsać, klękać, 
krążyć, kręcić, krępować się, krzyknąć, lękać się, mącić, 
mądrzyć się, męczyć, minąć, pielęgnować, plądrować, 
plątać, popędzać, ponosić klęskę, połknąć, porządkować, 
pragnąć, prężyć się, ręczyć, rozgałęziać się, rządzić, sięgać, 
spieniężyć, strącać, tępić, tężeć, tonąć, trąbić, trącić 
myszką (być przestarzałym), ugrzęznąć, usiąść, wąchać, 
wędzić, węszyć, wiązać, więzić, włączać, wyglądać, 
wyręczać, wziąć, zobojętnieć, zaglądać, zdążyć, zdjąć, 
zepchnąć, zniknąć, żądać

dom cążki, ręcznik, sąsiad, urządzenie 

http://www.6klasa.pl
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Wyrazy zawierające ą, ę z kręgu tematycznego „Życie człowieka”.

temat przykłady

odpoczynek bębenek, ciężarki, grządka, kąpiel, książka, lądować, 
pączek, pielęgnacja, pociąg, trąbka, wędka, wędrówka

Wyrazy zawierające ą, ę przydatne w wypracowaniach.

temat przykłady

„łączniki” odkąd, odtąd, stąd, stamtąd, tędy, wciąż, znikąd

do opisu 
przedmiotu

cętka, ciężki, brąz, frędzla, gąbka, gęsty, głęboki, grząski, 
kąt, krąg, kręty, mętny, miękki, natężenie, objętość, 
okrągły, okrążony, pachnący, pąsowy, pędzel, pięć, piękny, 
poplątany, pożądany, pręga, ręczny, rozgałęziony, sąsiedni, 
urządzony, tą, tę, tępy, wąski, wewnątrz, węzeł, więcej, 
wydrążony, w głąb, zakręcony, zewnątrz, zdjęcie

do opisu 
człowieka

chętny, ciemiężca, domokrążca, imię, kręcone, krępy, 
ksiądz, księżniczka, mądry, mąż, męski, mężczyzna, 
obojętny, pielęgniarka, piętnastolatek, pięćdziesięcioletni, 
pociągły, pojętny, posagowy, postępujący zgodnie 
z tradycją, potężny, powściągliwy, ręka, rozpięty, 
skrępowany, spięty, tęgi, trądzik, udręczony, umiejętność, 
umięśniony, wąs, wąsaty, więzień, wygląd, wynędzniały, 
wypielęgnowany, zabłąkany, zalękniony, zaręczony, 
zmęczony, zrzędliwy


