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Zalety tej książki: 

 

 praktyczne ćwiczenia dla maturzystów, 

studentów, kandydatów na studia, 

osób pragnących poszerzyć swoją 

‘słowotwórczą’ wiedzę  

 słownictwo jakie najczęściej pojawia 

się na testach, egzaminach 

 szybka powtórka przed samym 

egzaminem 

 rozwinięcie znajomości słownictwa 

angielskiego 

 nabycie większej znajomości zasad 

słowotwórstwa angielskiego  

 lista najczęściej występujących słówek 

na testach ze słowotwórstwa  

 zróżnicowany poziom trudności 

ćwiczeń 

 pełny klucz do ćwiczeń 
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Porady dotyczące 

słowotwórstwa 

1. Przeczytaj dokładnie całe zdanie.  

2. Pomyśl, jaką część mowy masz 

utworzyć (rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik, etc.). 

3. Zdecyduj, czy musisz utworzyć wyraz 

o znaczeniu negatywnym, czy 

pozytywnym. 

4. Pamiętaj o przedrostkach i 

przyrostkach. 

5. Utworzony wyraz musi pasować 

gramatycznie i logicznie w zdaniu. 

6. Czasami wyraz nie wymaga zmiany 

części mowy. 

7. Pamiętaj o liczbie pojedynczej i 

mnogiej. 

8. Nigdy nie uzupełniaj luki nie 

przeczytawszy zdania do końca. 

9. Czytaj jak najwięcej. Poprzez czytanie 

zapamiętujesz dużo słówek. 

10. Sporządzaj mapy wyrazów, aby 

utrwalić słownictwo. 
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Typowe przyrostki dla czasowników: 

legal  -ize/-ise legalize 

simple  -fy  simplify 

short  -en  shorten 

 

Typowe przyrostki dla rzeczowników: 

drive  -er  driver 

cold  -ness  coldness 

friend  -ship  friendship 

present  -ation  presentation 

develop -ment  development 

stupid  -ity  stupidity 

 

Typowe przyrostki dla przymiotników: 

dirt  -y  dirty 

atom  -ic  atomic 

hope  -ful  hopeful 


