
25.05.2020 r. 

Temat: Jak prowadzić dyskusję? (2 godz.) 

 

1.Przeczytaj tekst „Na rozgrzewkę” zamieszczony w podręczniku na str. 281 i odpowiedz ustnie na pytania 

pod tekstem. 

2. Zapoznaj się z nową wiadomością w podręczniku na s. 281 i zapisz w zeszycie krótką notatkę o tym , co 

to jest dyskusja, argument, kontrargument, teza. 

3. Wykonaj zadania 1(ustnie), 2 i 3 do zeszytu. 

4. Zapoznaj się z nową wiadomością w podręczniku na stronie 282 i w formie zdań rozkazujących zapisz 

zasady dobrej dyskusji. W razie problemów podpowiedź znajdziesz w linku poniżej  

https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/D1EO9t4OV 

5. Wybierz jeden z trzech poniższych tematów dyskusji i uzupełnij poniższą kartę niezbędną do rzeczowej 

rozmowy z oponentem. 

1. Czy ściąganie w szkole powinno być karane? 

2. Gdzie lepiej ogląda się filmy, w domu czy w kinie? 

3. Czy warto mieć konto na Facebooku?  

 

Przed przystąpieniem do dyskusji sformułuj tezę i ustal argumenty, które zamierzasz przywołać.  

 mowa wstępna – przedstawienie tematu, obranie tezy  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Argument 1 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Argument 2 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mowa końcowa 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

6. Zapoznaj się z lekcją zamieszczoną w poniższym linku 

https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/D1EO9t4OV 

 i  zapisz w zeszycie zadania  

 Już wiesz - zadanie 1 i 2 

 Zadaniowo ćwiczenia 2 i 3 

https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/D1EO9t4OV


27.05.2020r. (2 godz.) 

Temat: Jak powstaje wyraz? 

Nauka o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia nosi nazwę słowotwórstwa (od ‘tworzyć słowa’). 

Wyrazy powstają w różny sposób, wiele z nich pochodzi od słów istniejących już w naszym języku. 

Wystarczy przejrzeć dowolny słownik języka polskiego, by odnaleźć słowa, które choć występują 

w swoich indywidualnych znaczeniach i w różnej formie, to mają coś wspólnego – zawierają podobne 

cząstki. Wiele z nich tworzy tak zwane rodziny wyrazów, np.: dom, domowy, domownik, domator, 

domostwo, domek, domeczek. 

Podstawowe pojęcia z dziedziny słowotwórstwa: 

 Wyraz podstawowy (od niego tworzymy nowe wyrazy, np. DOM) 

 Wyraz pochodny (taki, który został utworzony od innego wyrazu, np. DOM-EK) 

 Formant ( cząstka, która dodana do podstawy słowotwórczej tworzy wyraz 

pochodny, np. -EK) 

 parafraza słowotwórcza ( opis znaczenia wyrazu, w którego wyjaśnieniu jest 

wyraz podstawowy, np. DOMEK   – mały dom (wyraz podstawowy) 
                                           (wyraz pochodny) 

 podstawa słowotwórcza (to część wspólna dla wyrazu podstawowego i 

pochodnego, np. dom) 

Wyraz podstawowy formant Wyraz pochodny 

młyn 

aktor 

pole 

- arz 

- ka 

- ny 

młyn - arz 

aktor - ka 

pol - ny 

 

Zapamiętaj! Wyraz pochodny składa się z podstawy słowotwórczej i formantu. 

Ćwiczenia do zeszytu. 

1. Od czasowników mówić i czytać utwórz rzeczowniki pochodne oznaczające czynność, jej 

wykonawcę i miejsce. 

        Mówić                                                                              czytać     

…………………   wykonawca czynności             ..………………………….       

………………..   miejsce wykonywania czynności   ……………………….. 

………………..    wykonywana czynność              ……………………………. 

2. Od rzeczowników utwórz pochodne przymiotniki. 

anioł …………………………….               kultura………………………………….. 

cywilizacja…………………………..         źródło…………………………………… 

miasto……………………………..            paradoks…………………………………….. 

3. Od przymiotników utwórz pochodne rzeczowniki. 

skromny……………………………….    dobry……………………………….. 

stary…………………………………       wysoki…………………………….. 

zły………………………………….         wielki………………………………….. 



Jeżeli mamy problem  z określeniem wyrazu podstawowego w wyrazie pochodnym, należy przeprowadzić 

analizę słowotwórczą, czyli dokonać opisu znaczenia wyrazu.  

   Aby dokonać analizy słowotwórczej wyrazów pochodnych, należy sprowadzić je do mianownika 

liczby pojedyńczej(rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki) lub bezokolicznika(czasownika).  

 Poniższy informacje zapisz w zeszycie.

 

Jeżeli nie można utworzyć parafrazy słowotwórczej danego wyrazu, to jest on niepodzielny 

słowotwórczo. 

4. Dokonaj analizy słowotwórczej wyrazów według wzoru (światowy, twórca, przeczytać, boski, 

mędrzec, muszka, piekarz) 

 

Wyraz pochodny Parafraza 

słowotwórcza 

Wyraz 

podstawowy 

formant Oboczności 

w podstawie 

słowotórczej 

śnieżyca obfity opad śniegu śnieg -yca g:ż 

     

     

     

     

     

     

     

Wniosek: 

Wyrazy pochodne można tworzyć od następujących części mowy: 

  Rzeczowników (pies – piesek) 



  Czasowników (grać – wygrać) 

  Przymiotników (uczciwy – uczciwość) 

  Wyrażeń przyimkowych (nad morzem – nadmorski) 

5. W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości prześledź ćwiczenia w poniższym linku, zadania 1 i 2 

zapisz do zeszytu. 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI 

 

29.05.2020r. 

Temat: Wyrazy pochodne. 

 

1. Jakie klasy wyrazów zostały utworzone za pomocą formantu -ek? Pogrupuj podane wyrazy. 

chlebek, dorobek, gołąbek, klocek, miodek, nabytek, niejadek, noworodek, odludek, przeciek, 

przodek, spadek, wniosek, ząbek, świadek 

 

zdrobnienia Nazwy męskie Nazwy rezultatów czynności 

 

 

 

 

 

  

 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 6, 8 ze strony 286 w podręczniku. 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI


3. Za pomocą różnych przedrostków utwórz 4 czasowniki pochodne. 

Wzór: jechać – zjechać, nadjechać, pojechać, wjechać 

           Skoczyć- 

           Szyć- 

           Grać- 

           Bić- 

           Myć- 

 

 

  

 


