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W ród wyrazowych go ci s  nie tylko warto ci

Wyrazy bliskoznaczne 
i przeciwstawne
1. Wykreśl z każdego zestawu słowo, które nie jest wyrazem bliskoznacznym do 
pozostałych. 

● fantazja, fantastyka, wyobraźnia, polot, imaginacja
● sformułował, uchwycił, określił, oznajmił, wypowiedział
● identyczny, jednakowy, jedyny, taki sam, niezmienny
● odruchowo, bezwiednie, instynktownie, mimo woli, bezradnie

2. Połącz pary wyrazów bliskoznacznych. Znaczenie nieznanych słów sprawdź 
w słowniku wyrazów obcych.

3. Dobierz synonimy do różnych znaczeń wyrazów. W razie trudności skorzystaj 
ze słownika języka polskiego.

ignorancja kurtuazja prestiż

ugodowiec

metamorfoza heroizm konformista

niewiedza

przeobrażenie znaczenie uprzejmość

bohaterstwo

    
 

    
 

    
 

ambicja

poczucie własnej wartości

silne pragnienie osiągnięcia 
sukcesu

postawa

świadomie przyjęta pozycja ciała

stosunek człowieka do życia 
odzwierciedlony w postępowaniu

porządek

stan cechujący się czystością, 
ułożeniem rzeczy

następowanie po sobie czegoś 
według ustalonej zasady

● aspiracje 
● kolejność 
● ład 
● poglądy 
● poza 
● duma
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4. Podkreśl w przysłowiach wyrazy, które są antonimami.

● Lepiej byle jak siedzieć niż dobrze stać.

● Lepiej mieć co zdjąć niż nie mieć czego założyć.

● Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć.

● Nowego kłamstwa słucha się chętniej niż starej prawdy.

● Poznać łatwo w starości, jaki kto był w młodości.

● Kto się mądrzejszym czuje, ten głupszemu ustępuje.

● Lepszy na wolności kąsek lada jaki niźli w niewoli przysmaki.

● Lepszy własny chleb niż pożyczona bułka.

● Ubogi żywi się, jak może, a bogaty – jako chce.

● Atak jest najlepszą obroną.

5. Uzupełnij podpisy pod rysunkami wyrazami przeciwstawnymi wybranymi z ram-
ki na marginesie. Użyj ich w odpowiedniej formie.

6. Zastąp podane wyrazy eufemizmami zawierającymi antonimy podanych cech.
Wzór: gruby – niezbyt szczupły

● brudny – niespecjalnie 
● ciepły – nie całkiem 
● tchórzliwy – nie za bardzo  
● kłótliwy – niezbyt 
● naiwny – nieszczególnie 
● leniwy – niezbyt 

 jak tabaka w rogu     
 w czambuł

wyrazić swoją 

 jak słońce     
 pod niebiosa

przyjąć coś z  

● entuzjazm 
● ciemny 
● wychwalać 
● dezaprobata 
● jasne 
● potępiać


