
Język polski-Klasa 7A-Zestaw 6 

 

Witajcie  

 

Pamiętam, że macie napisać charakterystykę Scrooge'a, więc dziś krótko  

 

Tym razem gramatyka. Zaczynamy dział Słowotwórstwo.  

 

Piątek 

 

Temat: Ubieramy myśli w słowa, czyli czym są wyrazy pochodne i wyrazy 

podstawowe? 

 

Dziś przypomnimy i powtórzymy wiadomości z młodszych klas. 

Przypomnijcie sobie, co to jest wyraz podstawowy i pochodny. 

 

Wyraz podstawowy – wyraz, od którego bezpośrednio pochodzi inny wyraz. 

 

Wyraz pochodny – wyraz bezpośrednio pochodzący od wyrazu 

podstawowego. 

 

  

Wyraz podstawowy → Wyraz pochodny 

kot → kotek 

czytać → przeczytać 

lekarz → lekarka 

 

dom → domek 

dom → domowy 

dom → domostwo 

 

Jeden wyraz może być jednocześnie wyrazem pochodnym od innego wyrazu 

i podstawowym dla kolejnego: 

 

dom → domek → domeczek 

uczyć → nauczyć → nauczyciel → nauczycielka 

 

Czas na ćwiczenia. Nie przepisuj poleceń. Przykłady przepisz do zeszytu: 

 

1. Do podanych wyrazów podaj wyrazy podstawowe: 

                      

                     → badacz 

                     → czytelnia 



2. Od podanych wyrazów utwórz pochodne: 

 

uczyć → 

szkoła → 

 

3. W podanych parach podkreśl wyraz podstawowy: 

 

kopać – koparka 

tłumacz – tłumaczyć 

marzyć – marzyciel 

rybny – ryba 

 

To wszystko   

 

 

Jeśli ktoś chciałby więcej się dowiedzieć, zrobić inne przykłady to: 

 wsipnet.pl 

 zakładka podręczniki 

 kształcenie językowe  

 spis treści ( po lewej stronie ) – wybieramy Słowotwórstwo i temat: 

Słowotwórstwo 1 Wyraz podstawowy i pochodny 

 Tam znajdziecie definicje i przykłady 

 Jeżeli chcecie przejść do następnego tematu – prawy dolny róg – Następna 

strona.  

 

 Poniedziałek: 

 

Temat:   Budowa słowotwórcza wyrazu. 

 

 

Na tej lekcji: 

 przypomnimy sobie jak zbudowany jest wyraz pochodny, 

 poznamy, na czym polega analiza słowotwórcza wyrazu. 

 

Wyraz pochodny składa się z dwóch części: 

 podstawy słowotwórczej (inaczej tematu słowotwórczego), 

 formantu. 

 



Przepisz do zeszytu notatkę: 

 

Podstawa słowotwórcza – część przejęta z wyrazu podstawowego , zawiera 

podstawową treść myślową wyrazu. 

 

Formant – część, którą wyraz pochodny różni się od wyrazu podstawowego, 

nadaje powstałemu wyrazowi nowe znaczenia. 

 

las → leśny 

myśleć → pomyśleć 

 

 

Analiza słowotwórcza wyrazu polega na wyodrębnieniu w nim podstawy 

słowotwórczej i formantu. 

 

Przeczytaj przykładową analizę słowotwórczą wyrazu leśny  w podręczniku. 

Słowotwórstwo 2 Budowa słowotwórcza wyrazu (wsipnet.pl - instrukcja  

poprzednim temacie). 

 

Czas na ćwiczenia. Nie przepisuj poleceń. Przykłady przepisz do zeszytu: 

 

1. Od podanych wyrazów utwórz części mowy podane w nawiasach. 

Następnie oddziel pionową kreską formant od podstawy słowotwórczej. 

 

 gotować  - (rzeczownik)  

 gotować – (czasownik dokonany) 

 

2. Wskaż wyrazy niepodzielne słowotwórczo (podstawowe) 

 

kot, znawca, lis, kopacz, listonosz, kwiaciarnia 

  

3. Zadanie 2 z podręcznika – wybierz jeden przykład i przepisz do zeszytu. 

 

 

W następnym zestawie wybiorę osoby, które poproszę o przesłanie zdjęć 

notatek. Będę za nie wystawiała oceny. 

 Życzę miłej pracy        

Możecie się ze mną kontaktować na grupie lub przez pocztę    

Pozdrawiam Was serdecznie  


