
GRUPA I

SPRAWDZIAN  WIADOMO ŚCI  ZE SŁOWOTWÓRSTWA

Klasa I gimnazjum

1. Uzupełnij tabelę:

wyraz podstawowy wyraz pochodny formant

przemówić

wypiek

strzelec

nadciśnienie

pański

samochód

2. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny

a. czasownik

b. rzeczownik

c. imiesłów przymiotnikowy czynny

d. imiesłów przysłówkowy współczesny

3. Wpisz rdzenie oboczne i oboczności:

     droga, dróżnik, przydrożny - .....................................................................................

4. Narysuj drzewko derywacyjne następującej rodziny wyrazów pokrewnych

    oraz podkreśl rdzeń:

mierzony, miarka, mierzenie, zmierzony, miara, wymierzony

5. Utwórz wyrazy zdrobniałe i zgrubiałe od następujących rzeczowników

rzeczownik wyraz zdrobniały wyraz zgrubiały

palec

nos

6. Wpisz podane rzeczowniki pochodne do odpowiednich rubryk tabeli:

zaproszenie, nauczycielka, wolność, podmurówka, dziennikarz, przeróbka,wesołek, naramiennik

rzeczowniki pochodne

odczasownikowe odrzeczownikowe odprzymiotnikowe utworzone od wyrażeń
przyimkowych

3 p.

2 p.

1 p.

2 p.

2 p.

4 p.



7.Do podanych przymiotników dopisz po dwa wyrazy pokrewne:

a. złoty - ............................, .......................................

b. żółty - ............................, .......................................

8. Od czasownika gasić utwórz dwa wyrazy pochodne:

a. jeden z przedrostkiem - ..........................................

b. drugi z przyrostkiem - ............................................

Podkreśl te formanty.

9. W którym wyrazie formantem jest przedrostek? Zaznacz go.

lodołamacz,   zlew, zameldować, podleśny

10. Podkreśl wyrazy niepodzielne słowotwórczo:

dół, piątka, pisarz, księgarnia, pięć, pisać, księga, dołek

11. Od podanych rzeczowników utwórz pochodne przymiotniki. Oddziel formanty.

a. apteka - ............................................

b. stół     - .............................................

c. pole    - .............................................

d. owoc  - .............................................

12. Dopisz wyrazy podstawowe i wypisz oboczności:

a. ..................... – dębina

b. ..................... – wietrzyk

c. ..................... – lniany

13. Uporządkuj wyrazy od podstawowych do pochodnych:

szybkość, szybkościowiec, szybkościowy, szybki

1. .....................................

2. .....................................

3. ....................................

4. .....................................

Podkreśl formanty.

Suma punktów:

          28

POWODZENIA !!!

Opracowała: Beata Grabowska

2 p.

2 p.

1 p.

2 p.

2 p.

3 p.

2 p.



GRUPA II

SPRAWDZIAN  WIADOMO ŚCI  ZE SŁOWOTWÓRSTWA

Klasa I gimnazjum

1. Uzupełnij tabelę:

wyraz podstawowy wyraz pochodny formant

zaprosić

wykop

nieprzyjaciel

lekkość

czarnoziem

kwietnik

2. Od czasownika zaświecić utwórz pokrewny:

a. czasownik

b. rzeczownik

c. imiesłów przymiotnikowy bierny

d. imiesłów przysłówkowy uprzedni

3. Wpisz rdzenie oboczne i oboczności:

     miara, mierzyć, mierny - .....................................................................................

4. Narysuj drzewko derywacyjne następującej rodziny wyrazów pokrewnych

    oraz podkreśl rdzeń:

próbny, próbować, próba, wypróbować, próbka, wypróbowany

5. Utwórz wyrazy zdrobniałe i zgrubiałe od następujących rzeczowników

rzeczownik wyraz zdrobniały wyraz zgrubiały

łapa

ptak

6. Wpisz podane rzeczowniki pochodne do odpowiednich rubryk tabeli:

narożnik, mędrzec, aktorka, przypływ, spawacz, kawiarnia, grubas, podbródek

rzeczowniki pochodne

odczasownikowe odrzeczownikowe odprzymiotnikowe utworzone od wyrażeń
przyimkowych

3 p.

2 p.

1 p.

2 p.

2 p.

4 p.



7.Do podanych przymiotników dopisz po dwa wyrazy pokrewne:

a.    biały- ............................, .......................................

b.    czerwony - ............................, .......................................

8. Od czasownika pracować utwórz dwa wyrazy pochodne:

a. jeden z przedrostkiem - ..........................................

b. drugi z przyrostkiem - ............................................

Podkreśl te formanty.

9. W którym wyrazie formantem jest przedrostek? Zaznacz go.

napis, wydrukować, przedpotopowy, średniowiecze

10. Podkreśl wyrazy niepodzielne słowotwórczo:

zły, grać, tutejszy, pobiec, gracz, tutaj, biec, złość

11. Od podanych rzeczowników utwórz pochodne przymiotniki. Oddziel formanty.

a. prawo       - ............................................

b. rola          - .............................................

c. tramwaj   - .............................................

d. urząd       - .............................................

12. Dopisz wyrazy podstawowe i wypisz oboczności:

a. ..................... – leśny

b. ..................... – dowóz

c. ..................... – lwica

13. Uporządkuj wyrazy od podstawowych do pochodnych:

drukować, wydrukowany, druk, wydrukować

a. .....................................

b. .....................................

c. ....................................

d. .....................................

Podkreśl formanty.

Suma punktów:

          28

POWODZENIA !!!

Opracowała: Beata Grabowska

2 p.

2 p.

1 p.

2 p.

2 p.

3 p.

2 p.


