
klasa 7 

(Uwaga! wszystkie tematy należy wpisać do zeszytu przedmiotowego)
06 kwietnia 2020 r. 

Temat:  

Budowa słowotwórcza wyrazu
Zadanie A- Praca z internetem 
Obejrzyj dwa krótkie filmy na portalu YouTube
najpierw:  https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ
następnie:  https://www.youtube.com/watch?v=v4eC2aNvUHE
Zadanie B- Praca w zeszycie przedmiotowym
Na podstawie informacji z poniższego skanu

Zadanie C- Praca w zeszycie przedmiotowym
Wykonaj poniższe ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym
1. Utwórz wyrazy pochodne od poniższych wyrazów podstawowych przez dodanie tych samych przyrostków.
a.     b.
ogród – ...............................  karta
krok – ...............................   brama 
rok – ...............................   noga 
wiatr – ..............................  ręka 
d.     e.
piłka – .................................  Rosja 
karta – .................................  Mazowsze 
lalka – .................................  Warszawa 
gospoda – ..............................  Ameryka 

2. Utwórz wyrazy pochodne od poniższych
a.      b.
brudzić – .............................  bielić 
trzymać – ............................  czernić 
myć – .................................  czerwienić 
nieść – .................................  jaśnieć 

3. Utwórz po pięć wyrazów pochodnych przez dodanie różnych przedrostków.
a. lać – ..............................................................
b. pisać – ..........................................................
c. mówić – .........................................................
d. czytać – ...................................................................................................

#zostanwdomu 

wszystkie tematy należy wpisać do zeszytu przedmiotowego) 

Budowa słowotwórcza wyrazu 

filmy na portalu YouTube w następującej kolejności: 
https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=v4eC2aNvUHE 
Praca w zeszycie przedmiotowym  

poniższego skanu wykonaj notatkę dotyczącą budowy słowotwórczej wyrazu.

Praca w zeszycie przedmiotowym 
w zeszycie przedmiotowym 

1. Utwórz wyrazy pochodne od poniższych wyrazów podstawowych przez dodanie tych samych przyrostków.
b.     c. 
karta – ................................  leczyć – ..............
brama - ................................  toczyć – .................................
noga – ................................  kreślić – .................................
ręka – .................................  pisać – .................................
e. 
Rosja – ................................. 
Mazowsze – ................................. 
Warszawa - ................................. 
Ameryka – ................................. 

2. Utwórz wyrazy pochodne od poniższych wyrazów podstawowych przez dodanie tych samych przedrostków.
b. 
bielić – ................................. 
czernić - ................................. 
czerwienić – ............................ 
jaśnieć – ................................. 

3. Utwórz po pięć wyrazów pochodnych przez dodanie różnych przedrostków. 
............................................... 

.................................................................................................... 
.................................................................................................. 

................................................................................. 

wykonaj notatkę dotyczącą budowy słowotwórczej wyrazu. 

 

1. Utwórz wyrazy pochodne od poniższych wyrazów podstawowych przez dodanie tych samych przyrostków. 

................................. 
................................. 
................................. 

................................. 

wyrazów podstawowych przez dodanie tych samych przedrostków. 
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 4. Dokonaj analizy słowotwórczej poniższych wyrazów pochodnych. Podkreśl podstawę słowotwórczą, dopisz do 
każdego przykładu wyraz podstawowy. 
a.       b.  

czytanie – .................................   łakomstwo – ................................  
chodzenie – .................................   rzadkość – ................................ 
zebranie – .................................   opanowanie- .................................  
bieganina – .................................   szybkość – ................................ 
ucieczka – .................................   zmęczenie – ................................. 
5. Utwórz wyrazy pochodne od poniższy wyrażeń przyimkowych. 
za rzeką – ................................   za mostem – ................................ 
przed progiem – ................................  za błotem – ................................ 
przed szkołą – ................................  przed wiosną – ................................ 

6. Dopisz wyrażenia przyimkowe do poniższych wyrazów pochodnych. 
nadburcie – ................................  przedzimie – ................................ 
naramiennik – ................................  podnóżek – ................................ 
podgłówek – ................................  podbródek – ................................ 
podkoszulek – ................................  nadgarstek – ................................ 
nagolennik – ................................  napierśnik – ................................ 

 

Zdjęcie wykonanych poleceń w zeszycie prześlij na mój adres do wtorku 


