
 

Temat 9, 10: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o słownikach. 

 

1. Wydrukuj lub przepisz informację o rodzajach słowników: 

 

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO – podaje znaczenie wyrazów, przykłady użycia,  

w zależności od objętości zawiera informacje o odmianie i pochodzeniu 

SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY – podaje znaczenie wyrazów, przykłady 

użycia, zawiera informacje o odmianie i wymowie 

SŁOWNIK SYNONIMÓW (WYRAZÓW BLISKOZNACZNYCH) – zawiera 

synonimy najpopularniejszych wyrazów 

SŁOWNIK FRAZEOLOGICZNY – wyjaśnia znaczenie i zastosowanie związków 

frazeologicznych 

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY – zawiera alfabetyczny spis wyrazów, możemy                     

w nim sprawdzić poprawność zapisu 

SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH – zawiera wykaz słów pochodzących z języków 

obcych 

 

2. Poniżej znajduje się karta pracy. Wydrukuj ją, rozwiąż zadania i wklej do zeszytu. 

3. Następnie wykonaj zadania z ćwiczeń – „Słowniki i ich zawartość”, od strony 13. 

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ ZAŁĄCZNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik 1 

 W słowniku języka polskiego odszukaj hasło synonim i zapisz je. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych, podaj synonimy wyrazów: droga, dom. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 W słowniku wyrazów obcych wyszukaj i odczytaj znaczenie wyrazu: frazeologizm. Zapisz 

jego znaczenie. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Sprawdź w słowniku ortograficznym pisownię podanych niżej wyrazów i uzupełnij 

brakujące litery: m…awka, przy…ekać, zas…wka, je…yny,  ja…yny, …uśtawka. Zapisz te 

wyrazy w zeszycie w porządku alfabetycznym. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 Na podstawie słownika frazeologicznego wyjaśnij znaczenie wyrażeń: nie zasypiać gruszek 

w popiele, smalić cholewki, patrzeć przez palce. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Znajdź frazeologizmy, w których wystąpią podane wyrazy: mak – siać, brzuch – leżeć, kij 

– pałka. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 Z jakich języków przywędrowały do nas słowa: chuligan, katechizm, kumpel, pacjent? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Połacz właściwe znaczenia z podanymi frazeologizmami. 

 

1. wyjść jak Zabłocki na mydle 

2. skoczyć po rozum do głowy 

3. spadł komuś kamień z serca 

4. pleść jak Piekarski na mękach 

5. patrzeć przez palce 

6. spocząć na laurach 

7. wszystko się komuś w rękach pali 

8. obiecywać gruszki na wierzbie 

 

a) robić coś bardzo szybko  

b) pozwalać komuś na zbyt wiele  

c) przestać cokolwiek robić  

d) poczuć wielką ulgę  

e) zastanowić się dobrze  

f) stracić na jakimś interesie  

g) mówić bez sensu  

h) obiecywać coś nierealnego 

 

 


