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Język polski Renata Tera  

Informacja dla uczniów klasy VII S 

Tematy do zrealizowania (17 kwietnia – 24 kwietnia)   

Drodzy uczniowie! 

Proszę przeczytać podane tematy i zapisać je do zeszytu.  Proszę wysyłać zadawane prace 

domowe na adres julia1011@interia.eu . Będą one przeze mnie na bieżąco przeglądane. 

Zachęcam, aby robić to systematycznie, powtarzać zadany materiał. 

W klasie VII S realizujemy tematy: 
 

KLASA VII S ( środa, 15.04.2020, czwartek 16.04.2020 ) 

Temat: Utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa. 

1. Co to jest słowotwórstwo?  Dział gramatyki zajmujący się budową i tworzeniem wyrazów. 

2. Co to jest wyraz podstawowy? To wyraz, od którego został utworzony inny wyraz 

pochodny. Przykłady: pisać dla wyrazu pochodnego napisać, zapisać, napis. 

3. Co to jest wyraz pochodny? Wyraz utworzony od wyrazu podstawowego. Przykłady: 

napisać od wyrazu podstawowego pisać; napis od wyrazu podstawowego napis. 

4. Co to jest rodzina wyrazów? Rodzinę wyrazów tworzy wyraz podstawowy z utworzonymi 

od niego wyrazami pochodnymi. Część wspólna dla wszystkich składników rodziny wyrazów 

(czyli wyrazów pokrewnych) jest nazywana rdzeniem. 

dom------domek------domeczek 

bezdomny 

5. Co to jest podstawa słowotwórcza? Część wspólna wyrazu podstawowego i pochodnego (z 

zachowaniem oboczności). 

6. Co to jest formant? Najczęściej jest to cząstka dodana do podstawy słowotwórczej .,np. 

po+ myśleć------ pomyśleć. Formantem może być także usunięcie fragmentu wyrazu 

podstawowego, np. myśleć----- myśl. 

wyraz pochodny   = podstawa słowotwórcza    +  formant 

napisać                  =  pisać                                         +  na 

napis                      = napisać                                      + formant zerowy 

7. Rodzaje formantów  
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Przedrostek jeść-----wy—jeść, 

Przyrostek  dom----ek 

Wrostek woda, odporny ------- wod-o-odporny 

Formant zerowy biegać ----- bieg 

8. Znaczenie utworzonego wyrazu pochodnego zależy od formantu, za pomocą którego 

został utworzony. 

kot- ek (mały kot) formant ek 

wilcz-ysko ( groźny wilk)  formant ysko 

rzemieśl- nik ( człowiek zajmujący się rzemiosłem) 

sport- owiec 

aptek- arz 

straż- ak 

program- ista 

Śląz- ak (mieszkaniec Śląska) 

warszawi-anin 

Japoń-czyk 

projektant-ka 

gr- acz 

łg-arz ( ktoś, kto łga) 

przystojni- ak 

głup-ota 

9. Co to są wyrazy złożone?  Przykłady: 

Zestawienia- dwa odrębne wyrazy tworzą jedną całość znaczeniową- wieczne pióro, czarna 

jagoda,  Kasprowy Wierch. 

Zrosty- dwa wyrazy zespolone ze sobą bez żadnych dodatkowych elementów łączących, np. 

Białystok, wiarygodny, Rzeczpospolita. 
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Złożenia- dwie podstawy słowotwórcze połączone ze sobą cząstką –o, -i, -y, -e, np. 

deskorolka, wiercipięta, włoczykij. 

Praca domowa: utrwalić wiadomości  przekazane przez nauczyciela. 

Zrobić samodzielnie test ze słowotwórstwa- zeszyt ćwiczeń str. 133, a następnie sprawdzić z 

odpowiedziami  na str. 136-138. 

Test ze słowotwórstwa- środa 22.04.2020. 

Proszę przeczytać krotką lekturę pt. „ Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingway’a  na 

28.04.2020. 

17.04. (piątek)- 2 jednostki lekcyjne 

 

Temat: Mowa niezależna i zależna. 

Podanie uczniom definicji.  

Mowa niezależna- dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi, któremu towarzyszy zdanie 

wprowadzające. Mowę niezależną stosuje się w dialogach  i cytatach. 

 Przytoczenie czyjejś wypowiedzi w tekście pisanym wymaga zastosowania określonych 

zasad interpunkcyjnych interpunkcyjnych i ortograficznych. Przy dialogu wielkiej bądź 

małej litery, przy cytowaniu dwukropka i cudzysłowu. Mowę niezależną stosuje się w 

dialogach cytatach. 

Przykłady:  - Zorganizujemy w naszej szkole festiwal teatralny- zaproponowała Ewa. 

Nauczyciel poprosił uczniów: „ Ustawcie krzesła w sali gimnastycznej”. 

Mowa zależna- przytoczenie czyichś słów nie dosłownie, lecz w postaci zdania 

podrzędnego dopełnieniowego, zaczynającego się od spójników że, żeby lub od partykuły 

czy. 

Przykład: O Zośce mówiono już w harcerstwie, że jest urodzonym organizatorem. 

Praca domowa: Ćwiczenia: 4. 5, 6 str. 170-171. 

20.04. ( poniedziałek) 

Temat:  Aleksander Minorski-Ikar znad Dunajca. Motyw ikaryjski. Przeczytaj tekst str.192-194 

i postaraj się ustnie odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod tekstem . Zapoznaj się z 

definicją motywu ikaryjskiego i przepisz ją do zeszytu przedmiotowego. 

  22.04. (środa) 

Temat: Sprawdzian ze słowotwórstwa. Sprawdzian będzie zamieszczony w środę , a 

zadaniem uczniów będzie wypełnić go i odesłać na adres mailowy nauczyciela 

julia1011@interia.eu 

mailto:julia1011@interia.eu
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23.04. ( czwartek ) 

Temat: Michał Głowiński, Aleksandra Okopień- Sławińska, Janusz Sławiński- Świat 

przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości. 

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem, 

natomiast  pisemnie na pytanie 14 str. 196. Pracę prześlij do poniedziałku 27.04. na adres 

mailowy nauczyciela julia1011@interia.eu 

24.04.( piątek)- 2 jednostki lekcyjne 

Temat: Omówienie pracy literackiej uczniów . Przypomnienie elementów składowych 

rozprawki. 

 

mailto:julia1011@interia.eu

