
 
Klasa III c 

Zawód: kierowca mechanik 
Przedmiot: język polski 

 
 
 

08.06.2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Brak mi słów, aby o tym mówid – czyli o korzyściach pracy ze słownikami. 
 
- przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat słowników 
 
Oceocie swoje spotkania ze słownikami.  
 

 
słownik 

Korzystam 
samodzielnie 

Korzystam  
z pomocą 

nauczyciela 

Nie znam 
tego 

słownika 

Mam ten 
słownik w 
domowej 
bibliotece 

Nie mam 
tego 

słownika w 
domowej 
bibliotece 

JĘZYKA POLSKIEGO 
 

     

ORTOGRAFICZNY 
 

     

POPRAWNEJ 
POLSZCZYZNY 

     

FRAZEOLOGICZNY 
 

     

WYRAZÓW 
BLISKOZNACZNYCH 

     

WYRAZÓW OBCYCH 
 

     

ETYMOLOGICZNY 
 

     

 
Ponadto korzystam ze słowników: 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………. 

Rodzaje słowników 

1. Słownik języka polskiego 

W tym słowniku objaśnione są wszystkie słowa należące do języka polskiego. W nim możemy 

sprawdzid, jak słownik definiuje jakiś wyraz i jaka jest jego poprawna odmiana. Przy słowie podany 

jest schemat odmiany, a także krótka definicja: co dane słówko znaczy. 



2. Słownik wyrazów obcych 

Objaśnia znaczenie wyrazu pochodzącego z obcego języka. Wszelkie terminy w rodzaju: demiurg, 

akmeizm, fotoskop, kaligrafia, palla – są tu wyjaśnione. Tu znajdziemy informacje, z jakiej dziedziny 

pochodzi nasz termin, np. (biol. – biologia, hist. – historia), z jakiego języka (fr., ang., łac.) i co znaczy. 

3. Słownik poprawnej polszczyzny 

Wyjaśnia wątpliwości dotyczące poprawnego użycia słów. Jak dane słowo należy odmienid, jak 

wymawiad, jak użyd w danym związku wyrazów.  

4. Słownik ortograficzny 

Odpowiada na pytanie, jak napisad dany wyraz. Tu najczęściej nie ma definicji wyrazu, jest tylko 
prawidłowo napisany, czasem gdy wątpliwości co do poprawności budzi odmiana – też jest podana: 

5. Słownik etymologiczny 

Wyjaśnia pochodzenie wyrazu. Skąd się wziął, jakie miał znaczenie kiedyś, jak się przekształcał. 
Mnóstwo wyrazów jest zapożyczonych z innych języków – wówczas słownik powie, z jakich. 

6. Słownik frazeologiczny języka polskiego 

Zawiera związki frazeologiczne związane z danym wyrazem. Zarówno związki stałe, jak i łączliwe 

(luźniejsze). Np. co znaczy „brad kogoś w obroty”? 

7. Wyrazów bliskoznacznych 

Słownik  pomocny przy szukaniu odpowiedniego wyrazu do zastosowania w pracy pisemnej, w celu 

uniknięcia monotonii stylistycznej przez użycie różnych odpowiedników. 


