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Scenariusz zajęć języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej 

Temat: Słowotwórstwo – rozpoznawanie i tworzenie różnych części mowy. 

Opracowanie: Marta Małaszkiewicz 

I. Podstawa programowa z dnia 27 sierpnia 2012 roku1

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

Wdrażanie uczniów do traktowania uporządkowanej, systematycznej wiedzy, w tym – zasobu 

środków językowych: gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, 

ujętego w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej, jako podstawy rozwijania 

umiejętności myślowo-językowych 

1 Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC)
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Zakres rozszerzony 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej: 

 

1. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych,   gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych. 

2.   Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. 

3.   Uczeń współdziała w grupie. 

4.   Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz kompensacyjne (parafraza, 

definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 

 

II. Kształtowane kompetencje kluczowe2: 

 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

3. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

4 Kompetencje cyfrowe 

 

 

2 Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie. 

 

III. Cele lekcji 
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1. Cel ogólny: utrwalenie słownictwa maturalnego,  tworzenie różnych części mowy, 

porządkowanie zdobytej wiedzy, kreatywna praca w grupie. 

 

2. Cele szczegółowe: Uczeń: 

• zna i prawidłowo stosuje części mowy 

• rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami zdań 

• zna i poprawnie stosuje przyrostki i przedrostki 

• potrafi utworzyć poszczególne części mowy od podanych wyrazów 

• poprawnie stosuje utworzone środki leksykalne w zdaniach 

 

IV. Metody i formy pracy: 

 

Praktyczna – ćwiczenia uczniowskie: praca indywidualna, praca w parach; gry dydaktyczne i 

interaktywne 

 

V. Pomoce dydaktyczne: 

 

tablica interaktywna, prezentacja multimedialna, karty pracy, słowniki, ćwiczenia interaktywne 

 

VI. Przebieg lekcji: 

 

1.  Wstęp 

 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Przed lekcją 

nauczyciel przygotowuje karty pracy. 
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2. Realizacja 

 

2.1 Wprowadzenie do tematu - rozgrzewka 

Nauczyciel wyświetla prezentację, prosząc chętnych uczniów o utworzenie poszczególnych 

części mowy od podanych wyrazów (załącznik 1) 

 

2.2 Ćwiczenie 1 

Nauczyciel wyświetla ćwiczenia interaktywne z  portalu wordwall. Chętni uczniowie 

podchodzą do tablicy kategoryzując podane wyrazy ze względu na przedrostki lub przyrostki 

(załącznik 3) 

 

 2.3 Ćwiczenie 2 

2.3.1 Uczniowie dobierają się w pary, z których każda dostaje kartę pracy A lub B, tak aby 

każdy uczeń w parze miał swoją kartę do uzupełnienia. (załącznik 5) 

 

Każda para uzupełnia swoje karty odpowiednimi częściami mowy, konsultując się ze swoim 

partnerem/ partnerką oraz posiłkując się słownikiem. W razie problemów lub niejasności 

proszą nauczyciela o pomoc. 

2.3.2 Nauczyciel prosi uczniów z kartą pracy A o połączenie się w parę z uczniem z kartą B. 

W tak dobranych parach uczniowie testują siebie nawzajem, zadając pytania ze swoich kart 

pracy.  Nauczyciel monitoruje ćwiczenie, udzielając wyjaśnień w razie potrzeby. 

2.3.3 Omówienie ćwiczenia na forum klasy 

 

2.4 Ćwiczenie 3 
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2.4.1 Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zdania pytając uczniów, czy rozpoznają 

jakich części mowy w nich brakuje. Chętni uczniowie podają poszczególne części mowy 

utworzone od rzeczownika employ. (załącznik 2) 

 

2.4.2 Uczniowie samodzielnie uzupełniają luki w kartach pracy: decydując jakiej części 

mowy brakuje w zdaniach, dopasowując wyrazy do zdań i tworząc od nich odpowiednie 

części mowy. (załącznik 6) Nauczyciel sprawdza poprawność na forum klasy. 

 

2.4.3 Nauczyciel prezentuje zdanie z różnymi częściami mowy utworzonymi od 

rzeczownika success. (załącznik 2) Następnie ustala pary i prosi uczniów o napisanie 

jednego zdania z wyrazem przydzielonym każdej parze (każda para otrzymuje inny wyraz). 

(załącznik 7) W zdaniu powinno być użytych jak najwięcej rożnych części mowy 

utworzonych od danego słowa. Uczniowie prezentują swoje zdania na forum klasy. 

 

2.4.4 Nauczyciel wyświetla ćwiczenie interaktywne z  portalu wordwall. Poszczególni  

uczniowie tworzą różne części mowy od wyświetlanych wyrazów. (załącznik 4) 

 

2.4.5 Jeśli starczy czasu nauczyciel wyświetla uczniom zadania na uzupełnianie luk z 

arkuszy maturalnych.  (załącznik 8) Ćwiczenie to można też wykorzystać na kolejnej lekcji. 

 

3. Podsumowanie 

 

Nauczyciel podsumowuje pracę, podkreślając na co zwrócić uwagę w tego typu zadaniach 

arkusza maturalnego. Zadanie pracy domowej – zadania na słowotwórstwo z arkuszy 

maturalnych (załącznik 9). 
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 Załącznik nr 1: prezentacja interaktywna - quiz 

 Załącznik nr 2: ćwiczenie interaktywne - części mowy 

 Załącznik nr 3: ćwiczenie interaktywne – tworzenie rzeczowników poprzez przyrostki 

 Załącznik nr 4: ćwiczenie interaktywne - słowotwórstwo 

 Załącznik nr 5: karta pracy 1 - słowotwórstwo 

 Załącznik nr 6: karta pracy 2 - słowotwórstwo (części mowy) 

 Załącznik nr 7: karta pracy 3: wyrazy do przekształcenia 

 Załącznik nr 8: interaktywne ćwiczenia z arkuszy maturalnych 

 Załącznik nr 9: karta pracy 4 – zadania z arkuszy maturalnych 

 

 

Załącznik 1  Interaktywny quiz ze słowotwórstwa 

 

 

 

   

 

 

 

 

Źródło: WORDFORMATION QUIZ - Karty flash (wordwall.net) – opracowanie własne 

Załącznik 2    Rozgrzewka językowa – części mowy 

 

 

EMPLOY 
 
a) The rate of ___ has gone down since last year. 
 
b) The company looks after its ___, paying them decent salaries. 
 
c) A good knowledge of foreign languages makes you more ___. 
 
d) My father has been ____ for the last six months. He’s been unable to find a job. 
 

https://wordwall.net/pl/resource/29590773/angielski/wordformation-quiz
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Źródło: WORDFORMATION_WARM_UP.odp (live.com) – opracowanie na podstawie “Let’s Play Use of 

English for Matura”, Macmillan Education 

 

Załącznik 3 Ćwiczenie interaktywne – tworzenie rzeczowników poprzez przyrostki 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wordformation 2 - Sortowanie według grup (wordwall.net) 

Załącznik 4 Ćwiczenie interaktywne - słowotwórstwo 

SUCCESS 
Mr Successful succeeded in successfully completing the task that had so far been very 
unsuccessfully dealt with, which was a great success. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F1183503109%2F77ccf44d30e39608a2cbd7cb2ff55de9%2FWORDFORMATION_WARM_UP.odp&wdOrigin=BROWSELINK
https://wordwall.net/pl/resource/16300716/angielski/wordformation-2
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Źródło: Wordformation. - 

Losowe karty (wordwall.net) 

 

Załącznik 5                                KARTA PRACY 1 

A 

WORDFORMATION       
 

A Give two examples of nouns beginning with the negative prefix dis-. 

1 

2 

 

B What two different verb forms can be made from the word light? 

1 

2 

 

C Give two examples of nouns ending in -dom 

1 

2 

 

D Give two examples of adjectives ending in -ous. 

1 

2 

https://wordwall.net/pl/resource/7413103/angielski/wordformation
https://wordwall.net/pl/resource/7413103/angielski/wordformation
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E Give two examples of adjectives beginning with the negative prefix im-. 

1 

2 

 

F What negative prefix is used before all of these words: kind, do, employment? 

__kind 

__do 

__employment 

 
B 

WORDFORMATION 
 

A Give two examples of nouns beginning with the negative prefix mis-. 

1 

2 

 

B What two different noun forms can be made from the word able? 

1 

2 

 

C Give two examples of nouns ending in -ship. 

1 

2 

 

D Give two examples of adjectives ending in -ive. 

1 

2 

 

E  Give two examples of adverbs spelt with a double l at the end. 

1 

2 

 

F What negative prefix is used before all of these words: ability, sensitive, tolerance? 
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__ability 

__sensitive 

__tolerance 

 

Źródło: opracowane na podstawie “Let’s Play Use of English for Matura”, Macmillan Education 

 
Załącznik 6                                             KARTA PRACY 2 

WORDFORMATION 
 

APPEAR  CONVENIENCE REASON  ABLE   TRUST RELY 

 

1 I am fed up with this government’s _________________ to solve the problem of migration. 

2 Your expectations are completely __________________. We can’t meet them. 

3 You can’t trust Tim. He’s completely ____________________. 

4 The time of the meeting is __________________ for me. Could we meet up later? 

5 _________________, Frank has just got divorced. I’ve heard him talking to Jemma about it. 

6 Who can I __________________ with this task? I need someone very responsible. 

 

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

 

WORDFORMATION 
 

APPEAR  CONVENIENCE REASON  ABLE   TRUST RELY 

 

1 I am fed up with this government’s _________________ to solve the problem of migration. 

2 Your expectations are completely __________________. We can’t meet them. 

3 You can’t trust Tim. He’s completely ____________________. 

4 The time of the meeting is __________________ for me. Could we meet up later? 

5 _________________, Frank has just got divorced. I’ve heard him talking to Jemma about it. 

6 Who can I __________________ with this task? I need someone very responsible. 
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Źródło: opracowane na podstawie “Let’s Play Use of English for Matura”, Macmillan Education 

 

Załącznik 7                                             KARTA PRACY 3 

COMPETE 

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

ADVISE 

……………………………………………………………………………………………… 

SUPPORT 

……………………………………………………………………………………………… 

CREATE 

……………………………………………………………………………………………… 

COMMUNICATE 

 

……………………………………………………………………………………………… 

PREDICT 

……………………………………………………………………………………………… 

APPEAR 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 8  Interaktywne zadania z arkuszy maturalnych 

 

Źródło: Zadanie 3 / język angielski - przykładowe zadania - poziom rozszerzony - Zadania angielski, matura - 

wskazówki, odpowiedzi - Zbiory zadań z języka angielskiego - podpowiedzi, porady, rozwiązania - 

dlamaturzysty.info 

Źródło: Zadanie 1 / język angielski - słowotwórstwo, zadania na poziomie rozszerzonym - język angielski - 

poziom rozszerzony - Zadania angielski, matura - wskazówki, odpowiedzi - Zbiory zadań z języka angielskiego- 

podpowiedzi, porady, rozwiązania - dlamaturzysty.info 

 
 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/5051493-jezyk-angielski-przykladowe-zadania-poziom-rozszerzony.htm?podstr=2
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/5051493-jezyk-angielski-przykladowe-zadania-poziom-rozszerzony.htm?podstr=2
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/5051493-jezyk-angielski-przykladowe-zadania-poziom-rozszerzony.htm?podstr=2
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?c1=56423
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Źródło: Zadanie 2 / język angielski - słowotwórstwo, zadania na poziomie rozszerzonym - Zadania angielski, 

matura - wskazówki, odpowiedzi - Zbiory zadań z języka angielskiego - podpowiedzi, porady, rozwiązania - 

dlamaturzysty.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 9                                               KARTA PRACY 4 

Zadanie 1 (0–4) 

Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, 

tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

 

THE HISTORY OF DENTISTRY 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510993-jezyk-angielski-slowotworstwo-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=1
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The British Dental Association Museum tells the fascinating story of how people have looked 

after their teeth − or not! − in the past. It houses the largest collection of instruments and 

equipment used in dental 1.1. (TREAT) ………… in the UK. The museum began in 1919 when 

Lilian Lindsay, the first British female to qualify as a dentist, donated several old dental 

instruments to the association. She had been storing them in a box under her bed. The museum 

was developed 1.2. (PRIMARY) ……………… for the education of British Dental 

Association members. However, in 1967, when the BDA moved to its present headquarters, the 

museum opened its doors to the general public. The collections are 1.3. (ACCESS) ……………. 

through displays, education services, and in the virtual environment. The museum aims at 

influencing the 1.4. (PERCEIVE) ………………. of the science, practice and social impact of 

dentistry. 

Źródło: Próbny arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2021 Matura jezyk angielski 

2021 marzec probna rozszerzona (arkusze.pl) 

 

 

Zadanie 2. (0–4) 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.), przekształcając wyraz podany w nawiasie, 

tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

 

WHY DO CHAMELEONS CHANGE COLOURS? 

 

Chameleons are one of the five coolest species in the world. They’re awesome for a number of 

reasons: their funny, little two-toed feet and their super curly tails. What’s probably best about 

them, though, is their ability to change colours. But all those changing colors, contrary to 

popular 2.1. ___________________________ (BELIEVE), have nothing to do with blending 

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2021-marzec-probna-rozszerzona.pdf
https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2021-marzec-probna-rozszerzona.pdf
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into their surroundings. Chameleons are usually pretty well camouflaged to begin with so they 

don’t need to 2.2. ___________________________ (VISION) merge into the background. 

Instead, chameleon color-changing is typically caused by physical, physiological and emotional 

changes. If they’re feeling fussy, angry, 2.3. ___________________________ (ANXIETY) or 

combative, they’ll change colors. They’ll also change colors as a way of communicating in 

various manners and to pick a fight with a 2.4. ___________________________ 

(COMPETITION). Light and temperature play a big part, too, in how chameleons look. 

Źródło: Próbny arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2015 Matura jezyk angielski 

2015 operon probna rozszerzona (arkusze.pl) 

 

 

 

 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadachwolnej licencji Creative Commons- Użycie 

niekomercyjne 4.0 Polska(CC-BY-NC) 

 

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2015-operon-probna-rozszerzona.pdf
https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2015-operon-probna-rozszerzona.pdf

