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TEMAT: Tworzenie i budowa wyrazów. (2 nr lekcji) 

 

PRZECZYTAJ ! 

Nauka o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia nosi nazwę słowotwórstwa (od ‘tworzyć 

słowa’). Wyrazy powstają w różny sposób, wiele z nich pochodzi od słów istniejących już w naszym 

języku. Wystarczy przejrzeć dowolny słownik języka polskiego, by odnaleźć słowa, które choć 

występują w swoich indywidualnych znaczeniach i w różnej formie, to mają coś wspólnego – 

zawierają podobne cząstki. W naszym języku istnieje też wiele słów, których znaczenie się zmieniło, 

na przykład wyraz „pulpit”, czyli inaczej „pochyły blat”, nabrał nowego znaczenia, obecnie tak 

nazywa się również główny obszar ekranu komputera. Wiele nowych wyrazów powstaje w mowie 

potocznej lub języku subkultur (czyli grup środowiskowych, np. w slangu młodzieżowym, kulturze 

hip-hopu) czy grup specjalistów zawodowo związanych z jakąś dziedziną. Ponadto w  wielu dziełach 

literackich autorzy, chcąc rozbawić lub zadziwić odbiorcę, celowo tworzą nowe, niespotykane wyrazy, 

a nawet chwytliwe gry słowne. Wyrazy, o których mowa, to neologizmy. 

Temat też jest w podręczniku na str.284 - 286 

NOTATKA: 

1. WYRAZ PODSTAWOWY                                                              WYRAZ POCHODNY 

            ↓                                                                                                               ↓ 

wyrazy od których utworzono wyrazy pochodne                                  utworzone od innych wyrazów 

np.  TRWAWA                                                             temat słowotwórczy  → TRAW- NIK ←formant 

                                                                                                       ↓                                                                   ↓ 

                                                                               to część wyrazu podstawowego                          element dodany 

 

                                                                                                              -  „to miejsce, gdzie rośnie trawa” 

                                                                                                               - zawsze jest w nim ukryty wyraz    

                                                                                                                podstawowy  lub jego część. 

 



 

Np. :  

 Od słowa liczyć tworzymy słowo  liczba → licz to temat, ba to formant 

 Od słowa sunąć tworzymy słowo przesunąć → prze to formant, sunąć to temat 

 Od słowa stół tworzymy wyraz stolik → stol to temat, ik to formant 

W tym wyrazie zachodzą tzw. oboczności – wymiana głosek. Aby do tego dojść należy 

odmienić przez przypadki, w l. poj i mn. Wyraz stół i stolik. 

 

STÓŁ                                                                                          STOLIK 

L.p 

M. stół                                                                                       M. stolik  ø ø

D. stoł/                                                                                        D. stolik/u a 

C. stoł/                                                                                   C. stolik/  owi owi

B. stół                                                                                       B. stolik  ø ø

N. stoł/                                                                                   N. stolik/  em  iem

Ms. stol/                                                                                      Msc. stolik/     e u

W. o stol/                                                                                   W. stolik/                                             e! u

 

oboczności - ó:o i ł : l                                                tutaj oboczności w temacie nie ma 

Tematy oboczne: stół, stoł, stol                             w temacie obocznym też nic się nie zmienia   

 Końcówki: u, owi, em, e, ø.                                   Końcówki: a, owi, iem, u   

 

 

2. FORMANT - to element, który odróżnia wyraz pochodny od wyrazu podstawowego. Najczęściej 

są to cząsteczki dodawane po temacie słowotwórczym (przyrostek) albo dodawane przed tematem 

słowotwórczym (przedrostek). 

W języku pojawiają się również wyrazy złożone z dwóch (i więcej) tematów: np. drog-o-

wskaz (← droga + wskazywać); księg-o-zbiór (← księga + zbiór). Charakteryzują się tym, że między 

dwoma tematami pojawia się formant wewnętrzny (wrostek). Wyrazy takie nazywamy wyrazami 

złożonymi.  



PRZEDROSTEK               PRZYROSTEK                   WROSTEK                   FORMANT ZEROWY 

            ↓                                        ↓                                         ↓                                           ↓ 

występuje przed tematem         występuje po temacie                występuje między dwiema      występuje gdy 

słowotwórczym                          słowotwórczym                       częściami tematu                      część wyrazu 

                                                                                                                                                     została odrzucona 

                                                                                                                                                   i powstał inny wyraz   

         ↓                                             ↓                                                   ↓                                             ↓ 

wstać                                       koński                                          samolot                              wyrzucać- wyrzut ø 

nieprawda                               kokosowy                                 powieściopisarz                     dźwigać - dźwig ø 

            

 

Temat słowotwórczy – część wspólna wyrazu pochodnego i wyrazu podstawowego, zwykle jest to 

temat fleksyjny wyrazu podstawowego. Formant – element, który odróżnia wyraz pochodny od 

wyrazu podstawowego. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj: 

Ćw. 1 i 2 str. 50 

Ćw. 3 i 4 str. 51 

Ćw. 6 str. 52 i 8 str. 53. 


