
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

JĘZYK POLSKI – 01.06.2020 R. – 1 BSI C 

NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 

- podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 

223–227  

- wyrazy pokrewne i rodzina wyrazów 

- wyraz podstawowy i wyraz pochodny  

- budowa wyrazu pochodnego: temat słowotwórczy i formant  

http://rjr.lavoros.pl/


- rodzaje formantów – przedrostek i przyrostek 

- terminy: budowa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant, rodzina wyrazów 

Temat: Budowa słowotwórcza wyrazów. 
 

1. Zapoznaj się ze wstępem teoretycznym na temat budowy słowotwórczej wyrazu (s. 223). 

2. Odszukaj wspólną cząstkę w wyrazach pokrewnych.  

a. dom, domek, domostwo, przydomowy  

b. rybny, ryba, rybak, rybka  

c. pole, przedpole, polny, poletko  

d. górski, góry, góralski, góralka 

3. WARTO WIEDZIEĆ  

Niektóre wyrazy, choć są do siebie podobne i mają wspólną część, nie należą do tej samej 

rodziny. Aby uniknąć pomyłek, sprawdź, czy są one ze sobą powiązane znaczeniowo. 

Przykładowo, wyrazami pokrewnymi nie są słonina i słonica. Pierwszy z nich oznacza tłuszcz i 

należy do tej samej rodziny co słoninka. Drugi pochodzi od wyrazu słań i należy do tej samej 

rodziny co słonik czy słoniowaty.  

Wskaż w każdej grupie wyrazy należące do jednej rodziny.  

a. filmowy, film, reżyser, filmoznawstwo, filmik, scenariusz, filmować  

b. aktorstwo, aktor, odtwórca, aktorski, rola, aktorzyna, aktorka  

c. malarz, malarstwo, maleństwo, malarski, malować, malaria  

4. Zapoznaj się ze wstępem teoretycznym na temat budowy słowotwórczej wyrazu (s. 225). 

5. Od podanych słów utwórz wyrazy pochodne. Użyj formantów zamieszczonych w nawiasach.  

a. farba (-ować)  

b. młody (-ość)  

c. malować (na-)  

d. głowa (za-, -ek)  

6. Wskaż wyrazy zdrobniałe. Za pomocą jakich przyrostków zostały one utworzone?  

a. poduszka,  

b. pieluszka,  

c. pietruszka,  

d. mapka,  

e. kanapka,  

f. okruszek,  

g. dzbanuszek,  

h. komunia,  

i. siostrunia  



7. Jakimi rzeczownikami pokrewnymi można nazwać osoby określane za pomocą podanych 

przymiotników? Które z tych wyrazów - przymiotniki czy rzeczowniki - są bardziej zabarwione 

emocjonalnie?  

a. biedna i bogata  

b. zarozumiały i skromny  

c. pracowity i leniwy  

Przykład: silny i słaby — siłacz i słabeusz  

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger, przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl lub poprzez MS Teams. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 

 

http://rjr.lavoros.pl/

