Funkcje formantów słowotwórczych
……………………………

……… grupa 1 ………

Imię i nazwisko

klasa

data

…………..
l- ba punktów

Funkcje formantów słowotwórczych
……….
ocena

……………………………

……… grupa 2

Imię i nazwisko

klasa

………

…………..

……….

data

l- ba punktów

ocena

1. Określ miejsce :
a) w którym sprzedaje się kwiaty, to ……………………………………
b) gdzie pije się kawę, to ………………………………………………..
c) gdzie piecze się chleb, to ……………………………………………..
d) gdzie rosną palmy, to …………………………………………………
2. Określ wykonawców zawodów:
a) człowiek zajmujący się rzemiosłem : ……………………………………………
b) człowiek pracujący w aptece : …………………………………………………...
c) człowiek piszący programy komputerowe : ……………………………………..
d) człowiek, który pisze : …………………………………………………………...
3. Podaj nazwy zdrobniałe :
a) mały kot : ……………………………….. b) mały stół : ………………………
4. Podaj zgrubienia lub wyrazy o zabarwieniu ujemnym :
a) gruby człowiek: ………………………….. b) wielki pies : ……………………..
5. Podaj męskie i żeńskie nazwy mieszkańców :
a) Maroko : ………………………………………., ……………………………….
b) Kraków : ……………………………………… , ……………………………….
6. Podaj nazwy żeńskie utworzone od męskich odpowiedników:
a) projektant : ……………………… , b) uczeń : ………………………………….
7. Określ wykonawców czynności :
a) gra : …………………………….., b) kieruje : ………………………………….
c) wędruje : ……………………….., d) ratuje : ……………………………………
8. Co to za narzędzia?
a) to, co pisze : ……………………….. b) to, co grzeje : ………………………….
9. Określ czynności:
a) sprzątać : ……………………….., b) śpiewać : ………………………………..
c) czytać : …………………………., d) chodzić : ………………………………..
10. Podaj nazwy nosicieli cech:
a) człowiek stary : ………………………b) ktoś zuchwały : ………………………
c) niebywale silny : ……………………. d) nosi brodę : ………………………….

1. Określ miejsce :
a) w którym się pływa , to ……………………………………………………
b) gdzie pierze się ubrania, to ………………………………………………..
c) gdzie gra się kręgle , to ……………………………………………………
d) gdzie kupuje się książki , to …………………………………………………
2. Określ wykonawców zawodów:
a) człowiek zajmujący się nauczaniem : ……………………………………………
b) człowiek pracujący w sklepie : …………………………………………………..
c) człowiek uprawiający sport : …………………………………………………….
d) człowiek, który sprząta : …………………………………………………………
3. Podaj nazwy zdrobniałe :
a) mały pies : ………………………… b) mały dom : …………………………..
4. Podaj zgrubienia lub wyrazy o zabarwieniu ujemnym :
a) wielki nos : ………………………….. b) groźny wilk : ….……………………..
5. Podaj męskie i żeńskie nazwy mieszkańców :
a) Japonia : ………………………………………., ……………………………….
b) Warszawa : ………………………………… , ……………………………….
6. Podaj nazwy żeńskie utworzone od męskich odpowiedników:
a) szef : ……………………… , b) znawca : …..………………………………….
7. Określ wykonawców czynności :
a) pływa : …………………………….., b) myśli : ………………………………
c) chodzi : …………………………...., d) maluje : ………………………………
8. Co to za narzędzia?
a) to, co podgrzewa : ……………………b) to, co drukuje : ……………………...
9. Określ czynności:
a) mówić : ……………………….., b) pisać : ………………………………..
c) tańczyć : ………………………, d) rysować : ………………………………..
10. Podaj nazwy nosicieli cech:
a) człowiek leniwy : ………………………b) ktoś skąpy : ….……………………
c) zawsze wesoły : ……………………. d) nosi wąsy : ……………………….

…………………………………..

…………………………………..

Data sprawdzenia

……………………………………

Data sprawdzenia

…………………………………..

