
Klasa VII a, b 

11 maja 2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Czytelnik czyta w czytelni poczytne czasopismo - jeszcze raz o wyrazach podstawowych i 
pochodnych. 

1. Powtórz co to jest: 
- wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, formant: przedrostek, przyrostek, wrostek, formant zerowy, 

parafraza słowotwórcza. 

2. Analiza słowotwórcza wyrazu -> ćw. 2, str. 55 (podręcznik „Gramatyka i stylistyka”) 

3. Tworzenie wyrazów pochodnych za pomocą formantów -> ćw. 3, s. 55 (podręcznik), ćw. 1, 2, s. 58 (podręcznik) 

4. Formant zerowy w wyrazie pochodnym -> ćw. 5, s. 55 (podręcznik). 

5. Analiza słowotwórcza wyrazów z wyrażeniami przyimkowymi (powtórz ćw. 4, s. 118, zeszyt ćwiczeń). 

6. Tworzenie łańcuchów wyrazów podstawowych i pochodnych za pomocą przedrostków, przyrostków i formantów zerowych - 

ćw. 7, 8, 9, s. 120 (zeszyt ćwiczeń. 

7. Utrwalenie pojęć: wyraz podzielny i niepodzielny, słowotwórstwo, wyraz podstawowy i pochodny -> ćw. 11, s. 121 (zeszyt 

ćwiczeń), ćw. 4, 6, s. 58 (podręcznik). 

Pamiętaj! Ważne informacje s. 56 - 57 (podręcznik) 

Wyślij zdjęcie z ćwiczeniem, które sprawiło Ci największy problem. 

12 maja 2020 r. (wtorek) 
Temat: Słownikowi krewni, czyli rodzina wyrazów. 

1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku „Gramatyka i stylistyka” s. 59 - 60. Odpowiedz na pytania: 

Co to jest rodzina wyrazów, rdzeń, oboczności rdzenia, wyraz pokrewny a wyraz pochodny (notatka w zeszycie przedmiotowym).  

2. Wykonaj ćw. 1, 2, s. 60 (podręcznik) 

3. Wyodrębnij rdzeń i jego oboczności -> ćw. 2, s. 122 (zeszyt ćwiczeń) 

4. Wyraz pokrewne i bliskoznaczne -> ćw. 3, s. 122 (zeszyt ćwiczeń) 

5. Sporządź łańcuchy wyrazów podstawowych i pochodnych wg wzoru -> ćw. 4, s. 122. 

13 maja 2020 r. (środa) 
Temat: Rodzina wyrazów na wykresie - ćwiczenia utrwalające. 

1. Przypomnij sobie najważniejsze informacje z poprzedniej lekcji dotyczące rodziny wyrazów. 

2. Dopisz wyraz podstawowe i pochodne w utworzonej rodzinie wyrazów, oddziel formant, wyodrębnij rdzeń. Zwróć uwagę na 

wykres „drzewko” rodziny wyrazów -> ćw. 5, s. 123 (zeszyt ćwiczeń). 

Wskazówki: 

Rdzeń w rodzinie „chodzić” - chodzi, oboczności spółgłoskowe dz:dzi, samogłoskowa o:ó. 

W drugim przykładzie „śpiewać” - wyrazy pochodne to śpiewny, zaśpiewać, śpiewak, śpiew, śpiewanie. 

3. Podziel podane wyraz na trzy rodziny. Oddziel formanty w wyrazach pochodnych. Podkreśl rdzenie. Wypisz oboczności -> ćw. 

6, s. 123 (zeszyt ćwiczeń). 

np. liczyć, odliczyć, licznik, przelicznik, liczba, liczbowy, liczny, nieliczny, odliczanie. 

rdzeń: licz-, nie ma oboczności w tych przykładach. 



4. Utwórz rodziny wyrazów: światło, droga, robić. Oddziel formanty od podstaw słowotwórczych, wyodrębnij rdzenie, wypisz 

oboczności spółgłoskowe i samogłoskowe. Narysuj wykresy - ćw. 7, s. 124 (zeszyt ćwiczeń). 

Przykład A - światło - światło, świateł-ko, świec-ić, za-świecić, o-świecić, oświec-enie, świetl-isty, świetl-iście. 

Rdzeń: świat; oboczności: a:e, t:c, t:ć; formanty -ko, -ić, -enie, -isty, -iście (przyrostki); za-, o- (przedrostki). 

14 maja 2020 r. (czwartek) 
Temat: Ortografia i słowotwórstwo. 

Słowotwórstwo może być przydatne w wyjaśnieniu pisowni wyrazów, kiedy tworzymy wyrazy pokrewne. Jednym słowem 

słowotwórstwo można wykorzystać w ortografii. 

np. drożyzna - drogo - oboczności ż:g 

      narożnik - róg - oboczności o:ó, ż:g 

1. Wykonaj ćw. 8, s. 124 (zeszyt ćwiczeń). 

Wniosek (uzupełnij): 

„ó” piszemy, gdy wymienia się 

„ż” 

„rz” 

„ch” 

2. Utwórz nazwy mieszkańców miast, regionów i krajów od podanych rzeczowników. Pionową kreską oddziel formanty - ćw. 6, s. 

113 (zeszyt ćwiczeń). Pamiętaj o poprawnej pisowni! 

Małopolska - Małopol|anin 

Grecja - Grek|Ø  

Zakopane - zakopiań|czyk lub zakopi|anin 

Wniosek: Nazwy mieszkańców państw i regionów piszemy wielką literą, a miast małą. 

Zadanie:  

Ułóż dyktando (6-8 zdań), w którym zastosujesz reguły ortograficzne z dzisiejszej lekcji. Prześlij zdjęcie do 15.00. 

15 maja 2020 r. (piątek) 
Temat: Czy tylko „Niektórzy lubią poezję”? - pierwsze spotkanie z Wisławą Szymborską. 

1. Sporządź notatkę na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej. Wykorzystaj informacje zawarte w biogramie 

(podręcznik, s. 210) 

2. Odczytaj utwór Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” (podręcznik, s. 211) 

3. Zastanów się nad sensem tytułu wiersza. 

4. Zwróć uwagę na kompozycję utworu, czym zaczyna się każda strofa.  

5. Analiza poszczególnych strof: 
- pierwsza: „niektórzy” czyli nie wszyscy, nawet nie większość”, „mniejszość” - dwie na tysiąc (niemal nikt) 

Do której grupy zaliczasz się: lubisz poezję czy jej nie lubisz (refleksja własna - bez zapisu) 
- druga: „lubią” - rosół, komplementy, stary szalik, kolor niebieski. 



Bardzo szerokie znaczenie słowa „lubić”, lubić można praktycznie wszystko 
- trzecia: podmiot liryczny pyta „co to takiego poezja”, mówi, że „niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła” 

A Ty co sądzisz: co to jest poezja? Jeśli nie wiesz skorzystaj ze słownika. Obejrzyj obraz „Alegoria poezji” (obok wiersza).  

Żadna definicja nie oddaje do końca istoty poezji. Zastanów się co osoba mówiąca w wierszu ma do powiedzenia na temat poezji - 

przeanalizuj dwa ostatnie wersy, uzupełnij wniosek: 

Podmiot liryczny można utożsamiać w tym wierszu z _______________, nie potrafi on określić konkretnie czym jest 

___________________. Twierdzi jedynie, że to stały punkty, czyli __________, o który można się oprzeć. Niewiedza „nie wiem i 

___________” jest definicją poezji. Ta nieokreśloność decyduje o jej wartości. 

Zadanie dla chętnych: 
A Ty? Lubisz poezję? Dlaczego? - napisz tekst argumentacyjny na ten temat 


