
4. 06. 2020r. j. polski kl. VII Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Słowotwórstwo – utrwalenie wiadomości. 

 

1. Od podanych wyrazów podstawowych utwórz wyrazy pochodne będące: 
- nazwą czynności: chodzić - …………………, marzyć - …………………… 
- nazwą cechy: dobry - …………………………, szczery - …………………… 
- nazwą miejsca: suszyć - ………………………, pływać - ……………………. 
- zdrobnieniem: słowo - …………………………., placek - ………………….. 
- zgrubieniem: palec - …………………………, nos - ………………………… 

2.  Podane wyrazy uporządkuj według schematu: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, formant: 
 
czytelnia, domek, skąpy, mówca, chłopisko, koszyk, zmywarka, czytać, dom, mówić, chłop, kosz, 
zmywać, pasek, kierowca, stołowy, kwiaciarnia, skąpiec, pływak, pas, kierować, stół, kwiat, pływać 
 

3. Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz pochodne przymiotniki. Zaznacz formanty (F): 
- na rogu - ………………………… 
- przy brzegu - …………………… 
- bez celu - ………………………… 
- pod ziemią - ……………………… 
- nad morzem - …………………… 

4. Zapisz wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów pochodnych. Wyodrębnij w nich podstawę 
słowotwórczą (P) i formant (F). Określ rodzaj formantu. 
 
namalować - ……………………………………………………… 
bagażnik - ……………………………………………………… 
nadbrzeżny - …………………………………………………… 
roznosić - …………………………………………………… 
malarz - ……………………………………………………… 
 

5. Wśród wyrazów złożonych wyróżniamy złożenia, zrosty i zestawienia. Tworzenie każdego z nich 
przebiega nieco inaczej. 

Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym 
wrostkiem: -o-, -i-, -y-. 

Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta). Odcinamy końcówkę fleksyjną w wyrazie wiercić, pozostaje 

nam wierc i do wyrazu pięta (drugiej podstawy słowotwórczej) dodajemy wrostek -i-. 

Jeśli człony złożenia są równorzędne, należy zapisywać je z łącznikiem, np. biało-czerwony. Jeżeli zaś 

jeden człon złożenia jest określeniem drugiego, złożenie takie należy zapisać łącznie, np. niebieskooki. 

Zrosty to wyrazy złożone, które powstały z połączenia tematów słowotwórczych bez żadnych elementów 
łączących, bez formantu. 

Na przykład dobranoc, zmartwychwstanie. 

W środku zrostu znajduje się końcówka fleksyjna pierwszego wyrazu. Niektóre zrosty mają odmianę 

wewnętrzną: M. Krasnystaw, D. Krasnegostawu. Dlaczego tak się dzieje? Słowa tworzące ten zrost 



pozostają w związku zgody. Odmiana wewnętrzna nie zachodzi, gdy słowa tworzące zrost pozostają ze sobą 

w związku rządu, np. M. okamgnienie, D. okamgnienia, C. okamgnieniu. 

Warto wspomnieć także o zestawieniach, czyli o dwóch odrębnych wyrazach tworzących jedną 
nierozerwalną całość znaczeniową. 
 

Na przykład Kasprowy Wierch, wieczne pióro. 

6. Napisz wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone podane wyrazy złożone: 
 
kątomierz - …………………………………………… 
sokowirówka - ……………………………………… 
biało-czerwony - ……………………………………… 
Nowy Targ - ………………………………………… 
ciemnobrązowy - …………………………………… 
dobranoc - …………………………………………… 
wiarygodny - ……………………………………… 
do widzenia - ……………………………………… 
Białystok - …………………………………………… 
owczarek niemiecki - ………………………………… 
 

7. Wpisz wyrazy z zadania 10 według następującego podziału: 
- złożenia - ……………………………………………………………………… 
 
- zrosty - ………………………………………………………………………… 
 
- zestawienia - …………………………………………………………………… 
 

8. Wykorzystując znajomość formantów tworzących kategorie słowotwórcze różnych nazw, utwórz 
wyrazy zgodnie z podanymi definicjami słowotwórczymi. Zaznacz podstawę słowotwórczą (P) i 
formant (F). 
 
‘ten, kto słucha’ - ………………………………………… 
‘ten, kto recytuje’ - ………………………………………… 
‘ten, kto pracuje w aptece’ - ……………………………… 
‘to, co zamraża’ - ………………………………………… 
‘to, co drukuje’ - ………………………………………… 
‘miejsce, gdzie kupuje się ciastka’ - ……………………… 
‘miejsce, gdzie się przymierza’ - ………………………… 
‘ten, kto jest zazdrosny’ - ………………………………… 
‘ten, kto jest pracowity’ - ………………………………… 
‘zrobiony z papieru - ................... 
‘miejsce, w którym rosną wrzosy’ - …………………………………… 
‘związany z lasem’ - ……………………………  

9. Od czasownika malować utwórz dwa wyrazy pochodne z przedrostkiem i dwa wyrazy pochodne z 
przyrostkiem.  

z przedrostkiem z przyrostkiem 
 

 
 
 

 
 



 
10.  Od podanych wyrazów utwórz wyrazy pochodne z formantem zerowym. 

 
  

przysiadać ........................                        dźwigać ................................ 
  
przekazać ........................                         skrócić ................................ 
  
zrzucić ........................                              płakać ................................ 

  
powrócić ........................                          wybierać ................................ 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 


