
Środa -15.04.2020 rok 

Temat: Nawijka o neologizmach, czyli o nowych wyrazach we współczesnym 
języku (utrwalenie wiadomości) 

 

Neologizm (z gr. nowe słowo) to znak językowy tworzony najczęściej z potrzeby nazwania 
rzeczy lub zjawisk dotąd niewystępujących w rzeczywistości danego języka. 

Rodzaje neologizmów: 

 neologizmy słowotwórcze – nowe wyrazy utworzone za pomocą przedrostków  
i przyrostków, np. dresiarz, 

 neologizmy frazeologiczne – nowe związki frazeologiczne, np. śmierć techniczna 
(bardzo zły stan techniczny czegoś), 

 neologizmy znaczeniowe – wyrazy istniejące, które zdobyły nowe znaczenie, np. złoto 
(złoty medal), 

 neologizmy artystyczne – stworzone przez pisarzy, pełniące funkcję poetycką,  
np. jesienność, słownikowanie, 

 zapożyczenia – wyrazy zapożyczone w całości lub części z innego języka, np. SMS, 
komputer, 

 neologizmy dziecięce. 

Przepiszcie temat, definicję neologizmu oraz rodzaje neologizmów do zeszytu. 

Wykonajcie ćwiczenia: 1,2,3 ze str.57 (zeszyt ćwiczeń ) i ćwiczenie 4 str.58 (zeszyt ćwiczeń) 
. 

Przyczyny pojawienia się neologizmów w języku polskim: do zeszytu 

- powstawanie nowych urządzeń, 

- mieszanie się kultur i wzajemne z nich czerpanie, 

- powstawanie nowych zawodów, 

- powstawanie nowych dziedzin sportu. 

 

Niektóre neologizmy powstają w  literaturze i są odpowiedzią na potrzebę plastycznego opisu  
świata literackiego. Przykładowymi twórcami neologizmów artystycznych są m.in. Miron 
Białoszewski, Julian Tuwim, Stanisław Lem i Bolesław Leśmian. 

Praca domowa: ćwiczenie 7 i 8 str.59, ćw.9 str.60, ćw.14 str.62, dla chętnych ćw. 16 
str.63(zeszyt ćwiczeń). 

 

Czwartek - 16.04.2020 r.  

Temat: Bogactwo neologizmów w wierszach Leśmiana i Tuwima. 

 

1. Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima pt. ,,Trawa”(zeszyt ćwiczeń str. 64) i wykonaj polecenia 
dotyczące tekstu –A, B, C, D, E, F. 

2. Przeczytaj fragment wiersza Bolesława Leśmiana ,,Przyśpiew” (zeszyt ćwiczeń str.65), a 



następnie odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania. 

 

Praca domowa: ćwiczenie 4 str.66.  

 

Piątek -17.04.2020 rok 

Temat: Radość życia i wierność wartościom, czyli O dwu nogach Pana 
Cogito Zbigniewa Herberta. 

 

1. Przeczytaj informacje dotyczące życia i twórczości Zbigniewa Herberta (podręcznik 
str.261) i zredaguj krótką notatkę o autorze w zeszycie. 

2. Wypisz w zeszycie jak najwięcej utartych zwrotów frazeologicznych mówiących o nogach, 
wyjaśnij znaczenie tychże związków, np.  

-być kutym na cztery nogi –być sprytnym. 

Zapamiętaj! W związkach frazeologicznych noga ma znaczenie dosłowne i przenośne. W 
przenośnym znaczeniu odnosi się do cech charakteru, sposobu życia, pozycji życiowej, 
wartości życiowych itp.)  

3. Zapoznaj się z tekstem Zanim przeczytasz (podręcznik str.262). 

4. Przeczytaj uważnie wiersz O dwu nogach Pana Cogito (podręcznik str.262). 

5.Przypisz postaciom (nogom Pana Cogito) cechy, wartości, właściwe im style życia, np. 
noga lewa – optymizm,……………………………………………………………… 

noga prawa – upór, ………………………………………………………………… 

Wniosek:   

Nogi Pana Cogito symbolizują dwie strony jego osobowości, dwie sfery wartości, dwa style 
życia, dwie postawy . 

6. Wykonaj ćw. 5 ze str. 263 (podręcznik) 

7. Do przemyślenia: 

Wariant I. Nogi pana Cogito mogą być symbolem dwóch sfer życia człowieka: racjonalnej i 
romantycznej. Wydaje się, iż lewa, młoda noga bez doświadczenia to symbol tej części 
wnętrza człowieka, która jest skłonna do romantyzmu, tańców i hulanek. Prawa zaś noga to 
symbol tej sfery człowieka, która kieruje się w życiu spojrzeniem racjonalnym i 
przemyślanym. Obie nogi właśnie oznaczają ideę człowieka złożonego z dwóch 
przeciwstawnych światów, które wzajemnie się uzupełniają, a bez nich nie można mówić o 
pełni szczęścia. Sancho Pansa jest giermkiem Don Kichote’a, jest ubogi i prosty. Z kolei jego 
pan jest szlachcicem, postępuje racjonalnie, lecz tylko w odniesieniu do codziennych 
czynności, ponieważ ideą jego działań jest złudzenie, że zna świat.  Don Kichote tak zaczytał 
się w średniowiecznych księgach rycerskich, że jego misją stało się ratowanie od krzywd 
całego świata. Sam stał sie błędnym rycerzem i chciał pomścić uciśnionych, a walczył z 
ciemięzcami. Oberżysta pasował go na rycerza, bowiem Don Kichote z Manczy rozpoznał w 
oberżyście kasztelana, którym ten nie był. 
Wariant II Nogi pana Cogito mogą symbolizować dwa światy: realny, istniejący i widoczny 
każdemu, a także drugi świat, świat poetycki, w którym poruszanie się nie jest łatwe i 
wymaga od człowieka pewnego wykształcenia, wiedzy i fachowości. Symbolem tej wiedzy i 
doświadczenia może być Don Kichote, jest to romantyczny “wariat” żyjący w swoim świecie 



i sam nazywający własnymi słowami nawet to, co już jest nazwane. Natomiast Sancho Pansa 
to symbol człowieka z nizin, niewykształconego, twardo stąpającego po ziemi, który nie 
rozumie Don Kichote, ale służy mu wiernie. Tak też poezja czy literatura widzi często świat 
zupełnie inaczej niż przeciętny człowiek. Artyści pióra są ludźmi wrażliwymi i inaczej 
postrzegają codzienność. Czy Herbert sugeruje, że jak Don Kichote chce naprawiać krzywdy 
całego świata poprzez poezję? A jakże, kto by nie chciał, ale czy to się uda? Cóż, gdyby w to 
nie wierzył, z pewnością nie zajmowałby się pisaniem, bo każdy z nas wierzy, że jest w 
stanie coś zmienić na świecie – choćby siebie samego. 
 
Praca domowa: 
,,Idzie Pan Cogito przez świat zataczając się lekko” –rozważ cytat Zbigniewa Herberta o 
Panu Cogito. 
Dla chętnych: 
Napisz notatkę o budowie wiersza. 
 
Proszę o przesyłanie prac domowych. Miłej pracy. 


