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Wyrazy i związki wyrazowe.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wieloznaczne oraz nacechowane emocjonalnie.

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to zrób z tych wiadomości krótkie definicje i 
zapisz je w zeszycie.

ZAPAMIĘTAJ!

• Wyrazy,  które  mają  bardzo  podobne  znaczenie,  nazywamy  synonimami  lub  wyrazami
bliskoznacznymi, np. szlachetność – wspaniałomyślność, prawość, wielkoduszność; wehikuł –
pojazd; kosmiczny – pozaziemski; powiedzieć – oznajmić. 

• Para wyrazów o znaczeniu kontrastowym, odwrotnym, to  antonimy (wyrazy przeciwstawne),
np. piękno – brzydota, wbić – wybić. 

• Wyrazy wieloznaczne  to  wyrazy mające  więcej  niż  jedno znaczenie,  np.  igła  – 1.  cienki,
stalowy, zaostrzony pręcik, z małą dziurką, przez którą przewleka się nić, służący do szycia; 2.
cienki, ostro zakończony, wydrążony w środku pręcik, nakładany na strzykawkę, wbijany pod
skórę  przy  wykonywaniu  zastrzyku  lub  pobieraniu  krwi;  3.zielony,  wąski,  twardy,  liść
niektórych  drzew  i  krzewów;  4.  ruchoma,  namagnesowana  płytka  metalowa  w  kompasie,
wskazująca kierunek północny. Znaczenia takich słów mogą być w pewien sposób powiązane
ze  sobą,  np.  wyraz  zebra  oznacza zwierzę w czarno-białe  pasy  oraz przejście  dla  pieszych
wyznaczone  przez  pasy  wymalowane  na  drodze,  które  kolorystycznie  przypominają
umaszczenie zwierzęcia; noga człowieka i noga stołowa pełnią tę samą funkcję; balon – statek
powietrzny i  balon – zabawka dziecięca to przedmioty o zbliżonym kształcie, unoszące się w
powietrzu.

• Emocje i uczucia można wyrażać, używając zdrobnień, zgrubień i innych słów wartościujących
emocjonalnie (ekspresywizmów) np. , wielgachny, straszydło.   wyrazy tworzone na oznaczenie
czegoś  małego,  mniejszego  od  pierwowzoru.  Najczęściej  wyrażają  pozytywny  stosunek
mówiącego do kogoś lub czegoś, np. chłopczyk, samochodzik. Zgrubienia to wyrazy tworzone
na oznaczenie czegoś dużego, większego od pierwowzoru. Najczęściej  wyrażają negatywny
stosunek mówiącego do kogoś lub czegoś, np. gmaszysko, urzędas.

3. A teraz wykonaj ćwiczenia w zeszycie.



I. Wskaż w każdym zestawie słowo, które nie jest wyrazem bliskoznacznym do pozostałych. 
Zapisz w zeszycie.

•odwaga, śmiałość, nieśmiałość, dzielność

•inteligentny, inteligencja, myślący, lotny

•psocił, broił, płatał figle, śmiał się

•ten, tenże, taki sam, bliźniak

•tolerancyjny, tolerancyjna, wyrozumiały, pobłażliwy

•wyzdrowieć, odzyskać zdrowie, wykurować się, chorować

II. Podaj różne znaczenia wyrazów z ramki. Zapisz je w zeszycie.

• rakieta •  kosz •  pasek •  organy •  rzepka •  dzwonki •  gruszka • pączek •  żabka •  muł •  kucyk • gąsienica

III. Wskaż wyrazy, które wartościują pozytywnie oraz te, które są nacechowane negatywnie. 
Zapisz je w zeszycie.

Drogi uczniu co powinieneś umieć:

• co to są wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

• co to są wyrazy wieloznaczne

• co to są wyrazy nacechowane emocjonalnie



Pożegnanie VI klasy.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy. To już ostatnia lekcja języka polskiego w klasie VI.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: I już wakacje. Podsumowanie pracy na lekcji języka polskiego w klasie VI.

2. I już wakacje :-). Za dwa miesiące będziesz uczniem klasy VII. Brawo!

Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. Gdy ogarnie Cię nuda, poczytaj. 
Książki mają magiczną moc i można wyruszyć z nimi w wielką podróż nie wychodząc z domu.

Spis lektur klasa V

1. „Stowarzyszenie umarłych poetów” Nancy H. Kleinbaum’a

2. „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza

3. „Opowieść wigilijna” Charles’a Dickens’a

4. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

5. „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragm.) Mirona Białoszewskiego

6. „Ziele na kraterze” (fragm.) Melchiora Wańkowicza

7. „Balladyna” Juliusza Słowackiego

8. „Zemsta” Aleksandra Fredro

9. „Dwanaście prac Herkulesa” Agatha Christie

10. „Tędy i owędy” (fragm.) Melchiora Wańkowicza

3. Napisz w zeszycie w 3-5 zdaniach która lektura klasy VI najbardziej Ci się podobała.

Radosnych, bezpiecznych, zdrowych i słonecznych wakacji! 


