
1 
 

Klasa  VIII - 28.05.20r. 

 

Temat: Treść  i  zakres  wyrazu - przypomnienie. 

 

1. Odpowiedzi  do  testu: interpretacja  utworu  poetyckiego. 

1.A2, 2. I - P, II - F, III - P, IV - F, 3. bezpośredniej, 4. B2, 5. C, 6. np. zawiera  

pochwałę  ważnej  wartości ( patriotyzm ), jest  utrzymany  w  podniosłym  

tonie ( miłość  do  ojczyzny  jest  określona  jako  święta ), 7. B1, 8. I - epiki, II - 

liryki 

 

2. Przeczytaj. 

Przypomnimy  sobie  dziś  proste  zagadnienie  z  zakresu  gramatyki, dotyczące  

treści  i  zakresu  wyrazu. Omawialiśmy  to  w  pierwszym  półroczu  klasy  

VIII, ale  warto  sobie  przypomnieć  o  co  chodziło :) 

 

Zakres  wyrazu: zbiór  wszystkich  przedmiotów, pojęć, zjawisk  itp. 

nazwanych  tym  wyrazem. ( nazwa  bardziej  ogólna ) 

Np. pies, roślina 

 

Treść  wyrazu: zespół  cech  charakterystycznych  dla  wszystkich  

przedmiotów, pojęć, zjawisk  pozwalających  je  odróżnić  od  innych  i  

nazwanych  tym  wyrazem. ( nazwa  bardziej  szczegółowa ) 

Np. jamnik, buldog - słysząc  te  konkretne  rasy  psów  od  razu  zawężamy  je  

do  pewnych  charakterystycznych  cech, ich  wyglądu. Podobnie  słowo  róża, 

dąb - są  bardziej  szczegółowe  niż  wyraz  roślina. 

 

Przypomnijmy  sobie, jak  wygląda  zależność  między  treścią  a  zakresem  

wyrazu. Na  schemacie  treść  jest  wyrażona  natężeniem  koloru - im  

ciemniejszy  kolor  tym  bogatsza ( bardziej  szczegółowa ) treść. Natomiast  

zakres  jest  oznaczony  polem  prostokąta - im  większe  pole, tym  większy  

zakres. 
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3. Zobaczcie  przykładowe  ćwiczenia  z  gotowymi  odpowiedziami  i  

zapiszcie  je  w  zeszycie. 

 

Ćw.1 Uporządkuj  wyrazy  od  najbardziej  ogólnego  do  najbardziej  

szczegółowego. 

potrawa * garnek * rosół * naczynie * rondel * zupa 

 

a) potrawa zupa rosół 

b) naczynie  garnek  rondel 

 

Ćw. 2 Do  podanego  wyrazu  dopisz  taki, którego  treść  będzie  bogatsza 

ryba - karp 

drapieżnik - lew 

kot- pers 

szkodnik - szarańcza 

gryzoń - mysz 

 

Ćw. 3 Podaj  wyraz  o  większym  zakresie  niż  mają  podane  słowa. 

a) szorty, dżinsy, ogrodniczki - spodnie 

b) rodzynki, daktyle, migdały - bakalie 

c) sandały, trapery, kozaki - buty 

d) sernik, szarlotka, tort - ciasto 

 

Ćw.4 Zaznacz  wyrazy, które  się  różnią  treścią  i  zakresem. 

a) Zacząłem  trenować  sztafetę, bo  interesuję  się  sportem, w  szczególności  

lekkoatletyką. 

b) Od  zawsze  interesowało  mnie  życie  artystów, zwłaszcza  malarzy. 

Obecnie  czytam  biografię  pewnego  akwarelisty. 

 

Ćw.5 Ułóż  wypowiedź, w  której  zastosujesz  co  najmniej  3  wyrazy  

różniące  się  treścią  i  zakresem. 

Przykładowe  zdanie. Lubię zwierzęta, zwłaszcza  psy. W  domu  mam  

labradora. 

 


