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1. Temat: O rodzinie wyrazów. 

 
Nowa wiadomość 
Rodzina wyrazów to grupa słów, w których występuje wspólna cząstka mająca określone 
znaczenie. 
Tę wspólną cząstkę nazywa się rdzeniem. Wszystkie wyrazy należące do jednej rodziny 
są wyrazami pokrewnymi. 
Przykładowo, w rodzinie wyrazów: czytać, czytelnia, czytanka, czytnik, czytelnik, odczyt 
występuje 
rdzeń czyt-, który nadaje tym słowom znaczenie związane z czynnością czytania. 
W rdzeniu może dochodzić do wymiany głosek, którą nazywamy obocznością, z kolei różne 
warianty tego samego rdzenia to rdzenie oboczne, np. 
stoł, stołowy, stolarz, stolica; 
oboczności: o : o, ł : l : l'; 
rdzenie oboczne: stoł : stoł : stol : stol'. 

 

Ćwiczenia 
 
1. W każdej grupie odszukaj wyrazy należące do jednej rodziny. 
I: poświata, jasny, światło, lampa, żarówka, świecić, świeca, reflektor, oświata 
II: pojedynczo, jedynak, bliźniak, jednakowy, jeden, pojedynek, walka, konflikt 
III: słownik, przysłówek, zaimek, słowo, wyraz, dosłowny, przysłowie, powiedzenie 
 
2. Zapisz w zeszycie wyrazy pokrewne będące wskazanymi częściami mowy. 
biały – czasownik: , przysłówek: (jak?, gdzie?, kiedy?) …… 
szkło – czasownik: , przymiotnik: (jaki?, jaka?, jakie?) …………………… 
piekarz – czasownik: , rzeczownik:  (kto?, co?) ………………. 
kasować – rzeczownik: , rzeczownik: (kto?, co?) ………………. 
 
3. Zapisz jak najwięcej wyrazów pokrewnych do słowa znać. 
 

Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zapoznaj się z nową wiadomością i przepisz lub wklej ją do zeszytu. 

3. Zrób pisemnie ćw. 1, 2 i 3. 
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2. Temat: Pisownie przyrostków i przedrostków. 

3. Nowa wiadomość 
Nowa wiadomość 
Pisownia przedrostków z-, s- najczęściej nie stwarza trudności ortograficznych. Większość 
wyrazów 
z tymi przedrostkami piszemy zgodnie z wymową, np. zgasić, zmielić, schować, spalić. 
Należy jednak pamiętać, że: 
– przed literami oraz połączeniami liter h, s, sz, si, zi, dzi piszemy zawsze z-, np. zheblować, 
zsumować, 
zszarzeć, zsinieć, zziębnięty, zdziwić się; 
– przed połączeniami liter ci piszemy zawsze ś- (a nie s- ani z-), np. ściągać, ścierać. 
Uwaga! Przedrostek s- piszemy przed literami ch, np. schodzić, a przedrostek z- przed literą h, 
np. zhardzieć. 
Niektóre przyrostki mają podobną wymowę, lecz różną pisownię. Dotyczy to przyrostków 
-dztwo, -ctwo, np. dowodztwo, bogactwo, a także przyrostków -dzki, -cki, np. sąsiedzki, 
katowicki. 
• Przyrostki -ctwo, -cki piszemy zgodnie z wymową, np. kupiectwo, literacki. 
• Przyrostki -dztwo, -dzki piszemy wtedy, gdy w zakończeniu wyrazu podstawowego 
występuje 
d, dz lub dź, np. inwalidztwo (od inwalida), doradztwo (od doradzać), łodzki (od Łodź). 

 

Ćwiczenia 
 
1. Przepisz do zeszytu wyrazy i dodaj do nich odpowiedni przedrostek: z- lub s-. 
łączyć, fałszować, mylić, dziczeć, kończyć, wiązać, kręcić, gnieść, piłować, topić 
 
2. Zapisz w zeszycie zgodne z definicjami wyrazy zaczynające się na zh- lub sch-. 
stracić na wadze – 
budynek na szlaku turystycznym – 
mający częste kłopoty ze zdrowiem – 
czas, kiedy kończy się np. wiek lub epoka – 
okryć się niesławą, postępując w sposób niegodny – 
wygładzić powierzchnię drewna odpowiednim narzędziem – 
 
3. W podanych związkach frazeologicznych brakuje niektórych wyrazów z przedrostkami z-, s- 
lub ś-. W zeszycie zapisz poprawne frazeologizmy oraz ich znaczenia. 
 
?  na panewce  

skóra mi ? 

?  serce z żalu  

?  ze złości 

 

Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zapoznaj się z nową wiadomością i przepisz lub wklej ją do zeszytu. 

3. Zrób pisemnie ćw. 1, 2 i 3. 
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3. Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 
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Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przypomnij sobie, czego dowiedziałeś się z rozdziału 6. 

3. Jeśli możesz wklej obie strony do zeszytu. 
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4. Temat: Nadzieja 

 

Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przepisz do zeszytu: Street art  to nurt sztuki, który narodził się na ulicach wielkich miast  

i obejmuje prace powstające spontanicznie w przestrzeni miejskiej – m.in. murale lub graffiti. 

Jednym z głównych twórców tego nurtu jest właśnie Banksy. 

3. Wklej do zeszytu rysunek z podręcznika, zapisz autora, tytuł, technikę wykonania, datę 

powstania. 
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5. Temat: Zakochać się w chirurgii.  
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Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zrób polecenie „Zanim przeczytasz” – dowiedz się z Wikipedii, kim był Zbigniew Religa. 

3. Przeczytaj fragment wywiadu z chirurgiem. 

4. Wyjaśnij znaczenia frazeologizmów: człowiek o wielkim sercu, oddać się czemuś całym 

sercem, iść za głosem serca. 


