
Klasa VIII, język polski, 21 kwietnia 2020 (wtorek) 

Temat: Wyrazy złożone: złożenia i zrosty. 

1. Przeczytaj z podręcznika str.257 PRZYPOMNIENIE o rodzinie wyrazów oraz o 
wyrazach złożonych. Zwróć uwagę na pisownię z łącznikiem i bez. 

2. Zrób do zeszytu zadanie 11 i 13a z podręcznika ze str.258 

Klasa VIII, język polski, 22 kwietnia 2020 (środa) 

Temat: Słowotwórstwo. Powtórzenie wiadomości. 

Dzisiaj należy zrobić wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń od strony 54 do strony 57. 

Następnie sprawdź je. Rozwiązania podaję poniżej: 

Słowotwórstwo. Powtórzenie wiadomości 

1. Np. dom + ek 

 

temat  formant 

Temat słowotwórczy to część wyrazu przeniesiona z wyrazu podstawowego. 

Formant to cząstka dodawana do tematu, tworząca nowy wyraz. 

2.  

 

3.  

 

4. (różany, palce) różanopalca Jutrzenka  



(gromy, władny) gromowładny Zeus  

(prędki, nogi) prędkonogi Achilles  

(pawi, oko) pawiookie stawy  

(blady, błękitny) bladobłękitne fale 

5.  

 

 

*6. ręka, rączka, ręczyć, poręczenie, rękaw, rękawica, rękawek 

 

 

 

 

 

 

 

 

rdzenie oboczne: rącz : ręk : ręcz 

oboczności: ę : ą, k : cz 

7. Np.  

pedikiurzystka – pedikiurzysta 

pielęgniarka – pielęgniarz 

pokojowa – pokojowy 

ręka 

ręczny rączka ręczyć rękawica rękawek 

poręczenie rękawiczka 



położna – położny 

praczka – pracz 

prasowaczka – prasowacz 

8. -ica: gorylica – samica goryla 

-uszek: leniuszek – mały leniuch  

-enie: wiercenie – czynność polegająca na tym, że się wierci 

9. Spotkamy się w kawiarni? 

Jestem szczęśliwa, bo tym razem udało mi się uniknąć spóźnienia. 

Nie będzie trudny. Bystrzak świetnie sobie poradzi. 

To dziś miał być sprawdzian z sześciokątów? 

 

Klasa VIII, język polski, 23 kwietnia 2020 (czwartek) 
Temat: Sprawdzam, co umiem, a nad czym muszę popracować. 
UWAGA: dzisiaj jest zadanie do odesłania na ocenę! 

1. Obejrzyj Podsumowanie na stronie 259. Przypomnij sobie definicję o gatunku 
powieści historycznej ( str.229) 

2. Ułóż samodzielnie 10 pytań dotyczących materiału z rozdziału 6 korzystając z mapy 
pojęć ze str.259 i 260. Pytania mają być otwarte ( nie takie, że odpowiada się TAK lub 
NIE). Wyślij te pytania na ocenę na mój e-mail: polski.spbabice@wp.pl 

Klasa VIII, język polski, 24 kwietnia 2020 (piątek) 
Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności. 
UWAGA: Odeślijcie zadanie 10 na ocenę do poniedziałku (27.04). 

1. Przeczytaj z podręcznika str.261, zrób zadania ze str.262 (poniżej). Zadanie 10 proszę 
napisać starannie, użyć przykładów i argumentów oraz odesłać do mnie 
polski.spbabice@wp.pl 
 



 


