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Klasa VIII - 06.04.20r. 

 

Temat1: Wstępne  omówienie  próbnego  egzaminu  ósmoklasisty. 

 

Temat2: Przypomnienie  wiadomości  na  temat  słowotwórstwa. 

 

Temat1 

1. Przeczytaj 

Moi  drodzy  jesteście  po  napisaniu  próbnego  egzaminu  z  polskiego. W  tej  

chwili  nie  mogę  go  z  Wami  omówić  osobiście, więc  w  zastępstwie  za  

siebie  przesyłam  Wam  filmik  z  dokładnym  omówieniem  wszystkich  

poleceń. Trwa  około  20  minut, ale  warto  go  obejrzeć. 8  kwietnia  będę  

miała  wytyczne  do  poprawiania  testów, nie  robię  tego  teraz, żeby  przez  

przypadek  nie  wprowadzić  Was  w  błąd, ale  po  otrzymaniu  wytycznych  

prześlę  Wam  informację  jak  Wam  poszło  jak  najszybciej. 

 

2. Obejrzyj 

https://www.youtube.com/watch?v=yHYIZ7Hzoz8 

 

Temat2: Przypomnienie  wiadomości  na  temat  słowotwórstwa. 

 

1. Odpowiedzi  do  ćwiczeń  z  fonetyki. 

1. I -F, II - P, III - P, IV - F 

2a) - C  2b) - D 

3. o-śmie-lo-ny    po-win-ni    po-prze-stać    mrocz-ny    po-rwa-nie 

4. I - mogliby / potrzebowaliby  II. - nazajutrz / cmentarz    III. - jednakże 

5a) - C  5b) - szumiących 

6. Przykładowa  odpowiedź: W  haśle  reklamowym  zastosowano  zabawę  

słowem - wyrazy  dżemie  i  drzemie  mają  bardzo  podobny  zapis, ale  są  

nieco  inaczej  wymawiane. 

7. - BD 

 

2. Powtórzenie  z  zakresu  słowotwórstwa - podręcznik  str. 336 - 338 

3. Poćwicz. 

Podobnie  jak  z fonetyką  przesyła  test, rozwiązuj  tak  jak  ostatnio, nie  jest  

na  ocenę, odpowiedzi  prześlę  w  materiałach  na  następną  lekcję :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHYIZ7Hzoz8
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1. Który  zestaw  właściwie  ukazuje  relacje  słowotwórcze  między  

wyrazami?  

A. tworzyć → twórca → twórczość B. tworzyć  stworzyć  stworzenie 

C. twórca  twórczy  twórczość     D. tworzony  stworzony stwórca 

 

2. Od  czasownika  czytać  utwórz  rzeczowniki  pochodne  o  podanym  

znaczeniu. 

I. Nazwa  czynności - 

II. Nazwa  wykonawcy  czynności -  

III. Nazwa  miejsca -  

IV. Nazwa  narzędzia -  

 

3. Podaj  wyrazy  podstawowe  do  wymienionych  wyrazów  pochodnych. 

I. narożnik - 

II. płotek - 

III. pływalnia -  

IV. cymbalista 

V. leworęczny 

VI. zadrukować 

 

4. Jakie  typy  formantów  występują  w  podanych  wyrazach  pochodnych? 

  

Przedrostek; przyrostek; wrostek; formant  zerowy 

 

I. suszarnia - 

II. córuchna -  

III. poręczyć -  

IV. księgozbiór - 

V. martwota -  

VI. grabieżca -  

VII. nakaz - 

VIII. włóczykij - 

 

5. W  których  przykładach  właściwie  oddzielono  podstawę  słowotwórczą  

od  formantu? Zaznacz  wszystkie  poprawne  odpowiedzi. 

A. zło-ść B. głów-ka  C. usłysz-eć D. żeglar-ski 

E. pod-ręczny F. odkurz-acz G. prze-pisanie 
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6. Zaznacz  poprawne  dokończenie  zdania. 

  

Ziele; zieleń; ziołowy; ziółko; zazielenić  się 

 

 

Cząstka  wyróżniona  w  przywołanych  przykładach  to: 

A. podstawa  słowotwórcza 

B. formant  środkowy 

C. oboczność 

D. rdzeń 

 

Tekst do  zadania  7 

Wolę  Boże  Narodzenie  niż  Wielkanoc. Uwielbiam  świąteczną  atmosferę  i  

dekorowanie  naszego  domu. Z  różnorodnych  ozdób  na  choinkę  najbardziej  

lubię  anielskie  włosy, bo  przypominają  mi  babie  lato. Lubię  także  bombki, 

na  których  widnieją  fantastyczne  krajobrazy. To  rodzinna  pamiątka - babcia  

przywiozła  je  przed  laty  z  Jeleniej  Góry, gdzie  pojechali  z  dziadkiem  

swoim  pierwszym  samochodem. 

 

Oceń  prawdziwość  podanych  dokończeń  zdań. Zaznacz  P  lub  F. 

W  przywołanym  tekście: 

I. występują  4  zestawienia. 

II. nie  pojawia  się  przykład  zrostu. 

III. można  wskazać  5  złożeń. 

 

 


