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Wyrazy zųoǏone
1. PoųČcz i odpowiednio przeksztaųđ podane wyrazy, tak aby powstaųy zųoǏenia.
Utworzone wyrazy zapisz w tabeli.
ZųoǏenia

nosiđ

Ǐywy

widzieđ

pħdziđ

wskazywađ

droga

pųot

list

wiatr

bųogi

Ǐređ

Ƒwiatųo

stan

roƑlina

zbiór

gwiazda

mierzyđ

2. Odgadnij odpowiednie zųoǏenia i zapisz je zgodnie z zasadami stosowania ųČcznika. W razie trudnoƑci skorzystaj z encyklopedii.
A. Województwo, którego stolicČ jest Wrocųaw –
B. Kolor flagi francuskiej –
C. Granica na Odrze –
D. Wojna Anglii z FrancjČ toczČca siħ w latach 1337–1453 –
E. Krem zrobiony z nagietka i rumianku –
F. Wojska, które wygraųy pod Grunwaldem –
G. Program popularyzujČcy zagadnienia naukowe –
H. Sposób odǏywiania siħ tyranozaura –
I. W Wilnie znajduje siħ sųynny obraz Matki Boskiej... –
J. Inaczej antyczny –
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3. Wyszukaj w dostħpnych Ǎródųach
piħđ takich nazw zwierzČt, w których
wykorzystano zųoǏenia dla okreƑlenia
cech charakterystycznych. Napisz,
jakie to cechy.
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WZÓR: mrówkojad – zwierzħ, które je mrówki

4. Wyrazy z pierwszej kolumny tabeli poųČcz z wyrazami z drugiej kolumny tak,
aby powstaųy zrosty. Utworzone wyrazy zapisz w trzeciej kolumnie.
Zrosty

dobra

miųa

rzecz

mi siħ

póų

noc

mysi

pospolita

Bogu

kula

widzi

królik

5. Podanym niǏej hasųom odpowiadajČ wyrazy zųoǏone – zestawienia. Zapisz odpowiednie sųowa.
A. Inaczej biedronka о
B. UnoszČce siħ w powietrzu cienkie nitki pajħczyny о
C. _wiħto obchodzone 25 grudnia о
D. Polska epopeja narodowa о
E. Kraj ze stolicČ w Waszyngtonie о
F. Tytuų jednej z gazet codziennych о
G. NajwaǏniejsze miasto w rejonie jeleniogórskim о
H. Inaczej Baųtyk о
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I. Rasa psa, nazywanego teǏ wilczurem о
J. Rozwiniħcie skrótu NBP о

6. Pogrupuj podane wyrazy. Wypeųnij tabelħ.

Wyrazy proste
Wyrazy proste
niepodzielne
sųowotwórczo

Wyrazy proste
podzielne
sųowotwórczo

Wyrazy zųoǏone

Zestawienia

Zrosty

ZųoǏenia

7. Podaj po dwa wųasne przykųady zestawieŷ, zrostów i zųoǏeŷ. Omów ich budowħ
sųowotwórczČ.

• zestawienia:
• zrosty:
• zųoǏenia:
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maselniczkaഩ•ഩsamorzČdnyഩ•ഩwiercipiħtaഩ•ഩlistonoszഩ•ഩczarna jagodaഩ•
Biaųystokഩ•ഩWielkanocഩ•ഩwoziwodaഩ•ഩƑlubഩ•ഩWielki Wózഩ•
ഩkrajobrazഩ•ഩzabawowyഩ•ഩmistrzഩ•ഩrealistycznyഩ•ഩastronomicznyഩ•
biaųogųowaഩ•ഩdachഩ•ഩjħczyduszaഩ•ഩStary SČczഩ•ഩpolonistaഩ•ഩstóų

