
 

 

1.06.2020r. 

Temat: Formanty i ich znaczenie. 2 godz. 

1. W celu przypomnienia wiadomości z poprzednich lekcji rozwiąż ćwiczenia, korzystając z 

poniższych linków. 

https://learningapps.org/1166779  

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/DpGi92slk                  tu ćwiczenia 1,2,3 

2. Korzystając z podręcznika na stronie 287, przeanalizuj ćwiczenie Na rozgrzewkę i Nową 

wiadomość. 

Wyrazy pochodne tworzone są przez różnego rodzaju formanty, które niosą ze sobą pewne 

znaczenie.  Grupa wyrazów pochodnych o tym samym lub podobnym znaczeniu ogólnym to 

kategoria słowotwórcza. W skład tej samej kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy 

utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formantów. 

Kategoria 

słowotwórcza 

Formant Przykład Parafraza słowotwórcza 

KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODRZECZOWNIKOWYCH 

Nazwy 

zdrobniałe i 

pieszczotliwe 

- ek 

- ka 

- ko 

- ik 

- yk 

ogródek 

rączka 

drzewko 

konik 

talerzyk 

mały ogród 

mała ręka 

małe drzewo 

mały/ miły koń 

mały talerz 

Nazwy zgrubiałe 

o zabarwieniu 

emocjonalnym 

(ujemnym) 

- sko 

- isko 

- ysko 

- idło 

- ydło 

  

babsko 

psisko 

gmaszysko 

chamidło 

sztuczydło 

niemiła/dokuczliwa baba 

zły/duży pies 

duży/nieprzyjemny gmach 

straszny cham 

marna sztuka (teatralna) 

Nazwy miejsc, w 

których się coś 

znajduje, 

wytwarza lub 

sprzedaje 

- nia 

- arnia 

- alnia 

- ownia 

- nik 

- nica 

portiernia 

kawiarnia 

pływalnia 

siłownia 

gołębnik 

cukiernica 

miejsce pracy portiera 

lokal, w którym podają kawę 

miejsce, gdzie się pływa 

miejsce, gdzie się ćwiczy siłę 

miejsce, gdzie mieszkają gołębie 

miejsce, w którym przechowuje się cukier 

Uwaga! Zadanie domowe (Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1,2, 3,4, 6,9,11,12 

ze s. 50- 54)         Termin oddania prac 9.06.2020r. 

 

https://learningapps.org/1166779
https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/DpGi92slk


- ownica 

  

piaskownica miejsce, gdzie jest dużo piasku 

Nazwy 

wykonawców 

zawodów 

- nik 

- owiec 

- arz 

- ak 

- ista 

hutnik 

stoczniowiec 

aptekarz 

strażak 

programista 

pracownik huty 

pracownik stoczni 

człowiek, który pracuje w aptece 

człowiek pracujący w straży 

człowiek piszący programy komputerowe 

Nazwy 

mieszkańców 

miast, wsi, 

osiedli, 

regionów, 

krajów 

- ak 

- anin 

- ik 

- czyk 

- ańczyk 

- ec 

- in 

warszawiak 

Pomorzanin 

Anglik 

Chińczyk 

Koreańczyk 

Ukrainiec 

Litwin 

mieszkaniec Warszawy 

mieszkaniec Pomorza 

mieszkaniec Anglii 

mieszkaniec Chin 

mieszkaniec Korei 

mieszkaniec Ukrainy 

mieszkaniec Litwy 

Nazwy żeńskie 

od odpowiednich 

męskich  

- ka 

- ica 

- nica 

- owa 

- yni 

sąsiadka 

tygrysica 

uczennica 

szefowa 

mistrzyni 

kobieta sąsiad 

samica tygrysa 

dziewczynka, która jest uczniem 

kobieta szef 

kobieta mistrz 

KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODCZASOWNIKOWYCH 

Nazwy 

wykonawców 

czynności 

- acz 

- arz 

- ak 

- ca 

- nik 

- iciel 

- ec 

palacz 

pisarz 

pływak 

sprzedawca 

pracownik 

myśliciel 

jeździec 

ten, kto pali 

ten, kto pisze 

ten, kto pływa 

ten, kto sprzedaje 

ten, kto pracuje 

ktoś, kto myśli 

ten, kto jeździ 

 

Nazwy narzędzi - ak 

- acz 

- aczka 

czerpak 

rozpylacz 

trzepaczka 

to, czym się czerpie 

to, czym się rozpyla 

to, czym się trzepie 



- nik 

- alnik 

- arka 

palnik 

zamrażalnik 

drukarka 

to, czym lub na czym się pali 

to, co służy do zamrażania 

to, co drukuje 

Nazwy miejsc, w 

których się coś 

robi 

- nia 

- arnia 

- alnia 

- isko 

pracownia  

palarnia 

jadalnia 

wysypisko 

miejsce, w którym się pracuje 

miejsce, w którym się pali 

miejsce, w którym się jada 

miejsce, w którym się wysypuje śmieci 

Nazwy 

czynności 
- anie 

- enie 

bieganie 

mówienie 

to, że ktoś biega 

to, że ktoś mówi 

KATEGOROE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODPRZYMIOTNIKOWYCH 

Nazwy nosicieli 

cech (mogą 

oznaczać osoby, 

rzeczy) 

- ec 

- ek 

- ak 

- as 

- ik 

głupiec (głupi) 

wesołek 

pancerniak 

grubas 

młodzik 

człowiek głupi 

człowiek wesoły 

żołnierz wojsk pancernych 

człowiek gruby 

człowiek młody 

Nazwy cech - ość 

- ota 

- o 

mądrość 

głupota 

czerń -  

cecha kogoś mądrego 

cecha kogoś głupiego 

cecha czegoś czarnego 

 

3. Po dokładnym przeanalizowaniu powyższej tabeli rozwiąż zadania w ćwiczeniach „O wyrazach 

pochodnych (formanty, kategorie słowotwórcze) na stronie 55-58. 

 

3.06.2020r. 

Temat: O rodzinie wyrazów. 

 

1. Przeanalizuj wiadomości w podręczniku na stronie 290  i 291. 

 

Dom – domek, domostwo, domownik, podomka, domator, domisko 

 

Ziemia – ziemianin, ziemski, ziemniak, poziomek, pozaziemski, podziemie 

 

Rodzina wyrazów – tworzą ją wyrazy podobne znaczeniowo, które zawierają ten sam rdzeń.  

 Rdzeń to nie niepodzielna słowotwórczo, powtarzająca się w całej rodzinie wyrazu cząstka, 

 

np.: król – królowa – królewicz – królestwo – królować - królewski 

 

 

 



Wyrazy bliskoznaczne – to wyrazy o podobnym znaczeniu, ale innym brzmieniu. 

 

Np.:  

- kanapa – sofa, łóżko, tapczan, 

- dziecko – niemowlę noworodek, dzieciak, bobas, maluch, brzdąc, berbeć. 

 

 

2. Rodzinę wyrazów można przedstawić na wykresie, patrz poniższe schematy i podręcznik strona 

291! 
 

 

 

 

 

 

3. Stwórz schematy rodziny wyrazów z podanych niżej wyrazów. 

 

a) szkoła, szkółka, wyszkolić, szkolny, przeszkolić, szkolić 

b) uczyć, uczony, uczelnia, nauczyć, uczeń, uczennica, nauczyciel, wyuczyć, nauczycielka 

 

4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3, 4 s. 59-60 oraz ćwicz. 5, 7,8 z podręcznika na 

stronie 291. 

 



 

 

4.06.2020r. 

Temat: Pisownia przedrostków i przyrostków. 

 

1. Zapoznaj się z Nową wiadomością w podręczniku na stronie 292 i wykonaj pisemnie do zeszytu 

ćwiczenia 1  – s. 292 
                 3, 4 – s. 293 

                 6 - s. 294. 

 

5.06.2020r 

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. 

 

1. Przeanalizuj schematy na stronie 295-296 podsumowujące rozdział 6 podręcznika i rozwiąż test ze 

strony 297 -298 do zeszytu.  

2. Rozwiąż zadania powtórkowe poniżej. 

Jak „rozmnażają się” wyrazy? – powtórka ze słowotwórstwa. 

 

1. Uzupełnij zdania: 

 

Wyraz podstawowy to wyraz, od którego……………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Wyraz pochodny to wyraz, który ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Podkreśl właściwą odpowiedź. 

 

Wyraz niepodzielny słowotwórczo to: przeczytać, mówienie, miły. 

 

3. Podkreśl właściwą odpowiedź. 

 

Wyraz pochodny utworzony za pomocą przyrostka to: tworzenie, przepiękny, rozmieszać.  

 

4. 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 - ………………………… 

 

W utworzonych czasownikach zaznacz podstawę słowotwórczą (P) i formant (F) oraz oboczności głosek w 

podstawie słowotwórczej. 

 

 



5. 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 

 

6. Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz pochodne przymiotniki. Zaznacz formanty (F): 

 

- na rogu - ………………………… 

- przy brzegu - …………………… 

- bez celu - ………………………… 

- pod ziemią - ……………………… 

- nad morzem - …………………… 

 

7. Zapisz wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów pochodnych. Wyodrębnij w nich podstawę 

słowotwórczą (P) i formant (F). Określ rodzaj formantu. 

 

namalować - ……………………………………………………… 

bagażnik - ……………………………………………………… 

nadbrzeżny - …………………………………………………… 

roznosić - …………………………………………………… 

malarz - ……………………………………………………… 

 

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’ - …………………………… 


