Klasa VII- język polski – 18 maja 2020r.
Temat: Jak powstaje wyraz?
1. Co to jest słowotwórstwo?
Słowotwórstwo- nauka o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia.
2. Jaki wyraz nazywamy wyrazem podstawowym?
Wyraz podstawowy- to wyraz , od którego tworzymy inny wyraz.
3. Jaki wyraz nazywamy wyrazem pochodnym?
Wyrazem pochodnym nazywamy wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.
4. Wyrazy podstawowe i pochodne.
Wyraz podstawowy
Wyraz pochodny
dom
domek
czytać
przeczytać
kawa
kawowy
nauczyciel
nauczycielka
słuchać
słuchanie
mądry
mądrzejszy
Uwaga! Wyraz pochodny może być jednocześnie wyrazem podstawowym dla innego wyrazu np.:
- czytać- przeczytać- przeczytany( Wyraz : „przeczytać” jest wyrazem pochodnym od wyrazu
„czytać” i jednocześnie wyrazem podstawowym dla wyrazu „ przeczytany”)
- pianino- pianista- pianistka (Wyraz : „pianista” jest wyrazem pochodnym od wyrazu „pianino”
i jednocześnie wyrazem podstawowym dla wyrazu „ pianistka”)
5. Tworzymy wyrazy pochodne.


Utwórz wyrazy pochodne zgodnie ze wskazówkami podanymi w nawiasach.

- mądry- ( stopień wyższy)- ………………………………………………..
- pisać- ( czasownik dokonany- co zrobić?)-……………………………………….
- rowerzysta- ( osoba rodzaju żeńskiego) - …………………………………………
- mały- ( zdrobnienie)- ………………………………………………………………
- orzech-( przymiotnik)- ……………………………………………………………..


Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne:

- ………………………..- stolik- …………………………………
- ……………………….- okienko- ………………………………..
- ……………………….- ładniejszy- ………………………………
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6. Budowa wyrazu pochodnego.
Uwaga! Wyraz pochodny składa się z: tematu słowotwórczego i formantu.
Przeczytaj uważnie „ Nową wiadomość”- podręcznik str.284. Zwróć szczególną uwagę na wyjaśnienia
pojęć: temat słowotwórczy, formant, a następnie uzupełnij tabelę. Pamiętaj o myślnikach.
Wyraz podstawowy

Wyraz pochodny

Temat słowotwórczy

Formant

truskawka

truskawkowy

truskawk-

- owy

czekolada

czekoladowy

tańczyć

zatańczyć

- tańczyć

za-

grać

wygrać

nos

nosek

łapa

łapsko

modniejszy

najmodniejszy

- modniejszy

naj-

cieplejszy

najcieplejszy

Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe tematy.

Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je i wkleić
do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania. Przypominam o obowiązku
prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadanie 6. Termin
19 maja.
Uwaga !!!
Proszę na 20 maja przeczytać „ Dziady, część II” Adama Mickiewicza.
Proszę skorzystać z poniższego linku. Znajdziecie tam lekturę. ( 18 stron pisanych
z podziałem na role)
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.pdf
renata.napieraj77@onet.pl
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