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POWTÓ RZENIE Ib UTRWALENIE
WIADOMO¥CI ZE SOWOTWÓRSTWA
mWICZENIA Z TEGO ROZDZIAU MOGk TAK¿E SU¿Ym DO SAMODZIELNEGO
POWTARZANIA I UTRWALANIA MATERIAU, DLATEGO DO KA¿DEGO Z NICH
PODANO ODPOWIEDZI (s. 136).

1. PodanČ rodzinħ wyrazów przedstaw na wykresie.

2. Od czasowników czytađ, biegađ, prađ utwórz wskazane sųowa. Oddziel
formant od podstawy sųowotwórczej.
A. Nazwa czynnoƑci:

,

B. Nazwa wykonawcy czynnoƑci:

,

,

,
C. Nazwa Ǐeŷska wykonawcy czynnoƑci:

,

,
D. Nazwa miejsca:

,

E. Nazwa narzħdzia:

,

,

3. Dopisz wyrazy pokrewne o zabarwieniu dodatnim oraz ujemnym.
ųyǏka –

о

zČb –

о

,

POWTÓRZENIE

twórca, utwór, stworzony, stworzyciel, utworzyđ, tworzyđ, stworzyđ, twórczy,
twórczoƑđ, stworzenie
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dziecko –

о

starzec –

о

Ƒcierka –

о

4. Zapisz dowolne rzeczowniki i czasowniki. Wykorzystaj podane przyrostki
i przedrostki.
Przyrostki: -anie, -isko, -arka, -ik, -oƑđ.

POWTÓRZENIE

Rzeczowniki:
Przedrostki: z-, pod-, s-, bez-, roz-.
Czasowniki:

5. Wymieŷ kategorie znaczeniowe rzeczowników utworzonych w đwiczeniu 4.

6. Zbuduj rodziny wyrazów: waga, droga, góra (co najmniej po siedem wyrazów). Wyodrħbnij rdzenie, wypisz obocznoƑci.

•
•
•

7. Uzupeųnij notatkħ.
PoųČczenie kilku wyrazów w jednČ caųoƑđ znaczeniowČ nosi nazwħ
, np. maszyna do pisania, Góry Stoųowe, „Syzyfowe
prace”,

.

PoųČczenie kilku wyrazów w jeden, bez uǏycia formantów, a przy zachowaniu
czČstek fleksyjnych podstaw sųowotwórczych, nazywamy
, np. jachtklub, Krasnystaw,

.

Sųowotwórstwo

137

SPRAWD ½, ILE POTRAFISZ
JE¥LI ZROBIE¥ / ZROBIA¥ DOBRZE OKOO 80% mWICZE UTRWALAJkCYCH,
MO¿ESZ UZNAm, ¿E NIE½LE UMIESZ SOWOTWÓRSTWO. TERAZ ZRÓB SOBIE
SPRAWDZIAN, ¿EBY SI} PRZEKONAm, CZY JEST TAK RZECZYWI¥CIE. OCE SI}
WEDUG PODANYCH KRYTERIÓW (s. 142 i 143). POWODZENIA!

SPR AWDZIA N I

1. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz podstawowe.
→ zapisađ

•

→ rozpaliđ

•

→ klasowy

•

→ dzbanuszek

2. W podanych wyrazach podkreƑl rdzeŷ i wypisz jego formy oboczne.
A. silny, siųacz, przesilenie, siųa, wysiųek
B. strach, straszyđ, wystraszyđ, strasznie, przestrach

3. W podanych wyrazach wydziel podstawy sųowotwórcze. OkreƑl formanty.
pochwaliđ о
uliczny –
niezwykųy о
skup о

4. Utwórz przymiotniki pochodne od podanych.
• maųy о

• ųadny о

• sųodki о

• ciekawy о

5. Uzupeųnij tabelħ. Tam, gdzie nie moǏna uzupeųniđ, postaw kreskħ.
Wyraz podstawowy

Przedrostek

Przyrostek

Wyraz pochodny

wypróbowađ
paŷski
myƑlenie
najlepiej

SPRAWDZIAN

•

Sųowotwórstwo

139

SPRAWD ½, ILE POTRAFISZ
SPR AWDZIA N II

1. Utwórz wskazane nazwy od czasownika piec.
A. czynnoƑđ –
B. wykonawca czynnoƑci о
C. narzħdzie о

2. Utwórz wskazane nazwy od przymiotników piħkny, gųupi.
A. cecha о
B. nosiciel cechy о

3. Który z podanych wyrazów jest wyrazem podstawowym?
A. staruch

C. starzec

B. staruszek

D. stary

4. Która grupa formantów odpowiada nazwom miejsc? Podaj cztery przykųady uzasadniajČce TwojČ odpowiedǍ.
A. -ysko, -yk, -anie, -acz
B. -ka, -enie, Ó, -oƑđ
C. -isko, -nica, -alnia, -ownia
D. -ydųo, -ek, -arz, -oPrzykųady:

5. Zapisz parafrazy sųowotwórcze podanych wyrazów.
A. kucharka о
B. Mazowszanin о
C. wiertarka о
D. dostojeŷstwo о
Uwaga! Pamiħtaj, Ǐe parafraza sųowotwórcza wyrazu to taka jego definicja,
w której powinien siħ zawierađ wyraz podstawowy, np. kwiatek о ‘maųy kwiat’.

SPRAWDZIAN

D. miejsce о
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6. Pogrupuj podane wyrazy – wpisz je do odpowiednich rubryk tabeli.
babskoഩ•ഩsųodziutkiഩ•ഩotrzymađഩ•ഩprzekonađഩ•ഩchųopaczyskoഩ•
ഩstarowinkaഩ•ഩgrubasഩ•ഩrČczkaഩ•ഩreklama

SPRAWDZIAN

Wyrazy o znaczeniu
obojħtnym

Zgrubienia

Zdrobnienia

7. Napisz krótki (3–5 zdaŷ), spójny tekst, w którym uǏyjesz trzech wyrazów zgrubiaųych (innych niǏ zamieszczone w đwiczeniu 6.). PodkreƑl te wyrazy i napisz, jaki
stosunek mówiČcego wyraǏajČ.

8. Pogrupuj podane wyrazy i wypeųnij tabelħ.
mechanicznyഩ•ഩƑnieǏnobiaųyഩ•ഩjeǏozwierzഩ•ഩKasprowy Wierchഩ•
ഩrzeczpospolitaഩ•ഩwiatrഩ•ഩwidzimisiħഩ•ഩrywalizacjaഩ•ഩpoleഩ•ഩmysi ogonek

Wyrazy proste
Wyrazy
niepodzielne
sųowotwórczo

Wyrazy
podzielne
sųowotwórczo

Wyrazy zųoǏone

Zestawienia

Zrosty

ZųoǏenia

