
SŁOWOTWÓRSTWO



słownictwo motywowane

to w języku polskim 
ponad 70% 

leksyki



Julian Tuwim 
Figielek

Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął,
Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą.
Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa,
Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa.
Kura dała drapaka, że aż się kurzyło,
Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło.
Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał.
Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał. 



przekomarzać 
się



przekomarzać się 

Definicja
www.wsjp.pl

dla żartu zachowywać 
się tak,jakby się z 
kimś kłóciło albo 

chciało wywołać u tej 
osoby zdenerwowanie

https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=72297


Czy czasowniki przekomarzać się i rozwydrzać się
mają cos wspólnego z komarem i wydrą?
Tak, wymienione wyrazy mają wspólne rdzenie: 
przekomarzać się pochodzi od komar, a rozwydrzać się od 
wydra. W języku polskim sposób tworzenia czasowników 
od nazw zwierząt jest dość produktywny. Posłużył się nim 
np. Julian Tuwim w wierszu Figielek (w którym wystąpiły 
m.in. rozindyczyć się – od indyk, zbaranieć – od baran, ale 
związek innego wymienionego tam wyrazu: słoń z 
czasownikiem słaniać się nie jest już tak jednoznaczny). 
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski

u 20.11.2009 

u https://sjp.pwn.pl/poradnia

przekomarzać się 
i 
rozwydrzać się



zacietrzewić się

W czasie toków można usłyszeć jeszcze 
inne rodzaje głosów, jak np. krótko 
trwający (około 1 sekundy), aczkolwiek 
donośny głos brzmiący jak krokotokarr lub 
kokkrokaie o nazwie krokotanie. Uważa się, 
iż odgłosy te towarzyszą m.in. objawom 
podniecenia, bądź w momencie wyrażenia 
agresji wobec innych samców.

http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/65-cietrzew-w-
puszczy-knyszynskiej/o-cietrzewiu.html



zacietrzewić się 

u zacietrzewiać się «wpaść w 
gniew i uparcie bronić swoich 
racji» 

sjp.pl

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego



zasępić się



osowieć



rozindyczyć 
się



zbaranieć



derywaty asocjacyjne

żartobliwie się 
kłócą, „dźgając 
się, szczypiąc, 
kłując” jak ...

złości się i 
zapamiętuje w 
złości jak ...

siedzi z miną 
smutną i 

zamyśloną, więc 
wygląda jak ...

jest w stanie 
niechęci do 

działania jak ...

złości się, aż 
cały robi się 
napuszony i 

czerwony jak ...

dziwi się, jest 
zaskoczony, 

zgłupiał jak ...



Derywaty 
właściwe i 
asocjacyjne

właściwe – znaczenie podstawy stanowi część 
(nauczyciel) lub całość znaczenia derywatu 
(bieganie, stronica)

asocjacyjne – znaczenie podstawy nie wchodzi 
do dyrywatu, ale wskazuje na cechę kojarzoną z 
derywatem – jak... (cytrynek, mrówkowiec, 
owocny)



Ja stróż latarnik

Ja
stróż
latarnik
nadaję
z mrówkowca
Nie zabłądźcie.
Bądźcie.
Mijajcie, mijajmy się,
ale nie omińmy.
Mińmy.
My,
Wy, co latacie
i jesteście popychani. 

Miron Białoszewski 



od czego te nazwy 
budynków?
u mrówkowiec

u wieżowiec

u galeriowiec

u biurowiec

u korytarzowiec

u wysokościowiec

u szeregowiec

u apartamentowiec

u piętrowiec ...



u Wielki słownik języka polskiego

u wsjp.pl





A jeśli tak, to są to derywaty właściwe czy asocjacyjne?

Czy między tymi wyrazami
są stosunki motywacyjne?



cukierek cukier



młynek

młyn



żelazo  

żelazko

żelazko z żelazną duszą



sałatka                sałata



wózek wóz

wózek wóz



Słowotwórstwo diachroniczne a synchroniczne

diachroniczne – bada 
genezę derywatów, jak 

powstały 

synchroniczne – bada 
relacje formalno-

semantyczne między 
derywatami a innymi 

wyrazami współistniejącymi 
z nimi w określonym 

momencie



łoże > łóżko
łóżko > łoże



ława > ławka
ławka > ława



suknia > sukienka
sukienka > suknia



Derywat synchroniczny

w jego znaczeniu i formie zawarte jest znaczenie i forma 
innego wyrazu (bazy słowotwórczej)

jeśli między podstawą i derywatem występuje tożsamość 
semantyczna, o tym, co jest derywatem, decyduje:

- złożoność syntaktyczna (bieg < biegać)

- złożoność formalna (stronica < strona)



Parafraza słowotwórcza

definicja znaczeniowa = wyrażenie o kształcie definicji, 
której koniecznym elementem jest baza słowotwórcza 

definicja słownikowa:

mydło – środek, który pomaga utrzymać czystość

parafraza słowotwórcza:

coś, co służy do tego, żeby się myć



Podstawa 
słowotwórcza
baza 
słowotwórcza / 
wyraz 
podstawowy / 
wyraz 
motywujący / 
wyraz fundujący 
/ baza

Typy podstaw słowotwórczych:

u rzeczownik: wędkarz < wędka, korkować < korek

u przymiotnik: głupiec < głupi, starzeć się < stary

u czasownik: skok < skakać, odczytać < czytać

u liczebnik: piątka < pięć, sześciokątny < sześć + kąt

u zaimki: tykać < ty, tegować < tego

u przysłówek: wczorajszy < wczoraj

u wykrzyknik: achać < ach, ochać < och

u spójnik: gdybać < gdyby

u wyrażenie przyimkowe: poddasze < pod dachem, 
nadmorski < nad morzem



ilość podstaw/baz –
derywaty proste i złożone:

• lekarka < leczyć
• okienko < okno
• chodzenie < chodzić

proste < od jednej podstawy 

• a) złożenie
• spadochron < spadać + chronić
• jednoręki < jeden + ręka
• b) zestawienie: Wielkanoc < Wielka + noc
• c) skrótowiec: pekaes < PKS, esemes < sms

złożone < od dwóch lub więcej podstaw 



Uniwerbizacje

motywowane przez podstawę 2-wyrazową (nie trzeba
budować specjalnej parafrazy), ale w swojej formie
mające odniesienie tylko do jednego z tych wyrazów:

u podstawówka < szkoła podstawowa, jarzeniówka < 
lampa jarzeniowa, starówka < stare miasto, motorówka
< łódź motorowa

u poprawczak < dom poprawczy, ogólniak < liceum
ogólnokształcące

u odrzutowiec < samolot odrzutowy, parowiec < statek
parowy

u dokument < film dokumentalny, metalik < kolor
metaliczny, kompakt < płyta kompaktowa, wokal < 
partia wokalna



Części derywatu

temat słowotwórczy = pień 
– staje się nim temat 

fleksyjny podstawy (bazy) 
słowotwórczej
kot-ek < kot

róż-owy < róż-a

formant słowotwórczy
kot-ek, róż-owy



TYPY FORMANTÓW =
typy derywacji

AFIKSY 
derywacja afiksalna

FORMANT 
PARADYGMATYCZNY

derywacja 
paradygmatyczna

DEZINTEGRACJA = 
UCIĘCIE

derywacja 
dezintegracyjna

FORMANTY 
WYMIENNE
derywacja 
wymienna



Formant paradygmatyczny

CZ > RZ bieg, skok, odczyt

PRZ > RZż biel, zieleń, czerń

PRZ > RZn dobro, zło, zdrowie

RZ > PRZ człowieczy, lisi, ptasi, psi

RZm > RZż pani, markiza, woźna

PRZ > CZ chorować, bieleć

RZż > RZm logik, biolog, Belg, Hiszpan

RZpl > RZm Włoch, Czech

WyrPrz > RZ bezsens, przedszkole, poddasze

substantywizacja znajomy, służący, salowa

urzeczownikowienie bez zmiany typu odmiany



Ucięcia / dezintegracja

u dwója < dwójka, wóda < wódka

u beż < beżowy, szafir

u matma < matematyka, fiza < fizyka, biola < 
biologia

u spoko < spokojnie, wporzo < w porządku, 

u nara < na razie, muza < muzyka, impra < 
impreza, 

pozdro < pozdrowienia, pozdr < 
pozdrowienia, pozdrawiam



Derywacja wymienna

u Amerykanka < Amerykanin ????

u Chinka < Chińczyk ????

u Polka < Polska

u Polak < Polska

u spoks < spoko

u dzięks < dzięki

u kolos < kolokwium



Derywacja wymienna
cd.

mięcho < mięso

grucha < gruszka

klucha < kluska

ciacho < ciastko



Formant – akcent

Wielkanoc < wielka noc

dobranoc < dobra noc

wiarygodny < wiary godny

Białystok < biały stok

jasnozielony < jasno zielony

ciemnobrunatny < ciemno brunatny



Funkcje 
formantu

klasy derywatów



funkcja strukturalna (czysta)

derywaty TAUTOLOGICZNE

F (formant) – jest po prostu znakiem tworzenia nowego wyrazu, 
bez innych funkcji

strona = stronica

kurczę = kurczak ???

źrebię = źrebak ???



zmiana wobec podstawy polega tylko na zmianie funkcji 
gramatycznej/ składniowej (przynależności do części 
mowy, predyspozycji do pełnienia określonych ról 
składniowych jako głównych)

bieg|anie < biegać, bieg|Ø < biegać, 

`to, że się biega’

star|ość < stary, dobr|oć < dobry, zł|o < zły

`to, że się jest dobrym, starym, złym`

F – funkcja syntaktyczna (gramatyczna) i strukturalna

u Derywaty TRANSPOZYCYJNE

funkcja 
gramatyczna



zmiana semantyczna, informacja uszczegółowiająca, np. 
wiek, płeć, stosunek emocjonalny, wielkość

lamp|ka < lampa, pies|ek < pies, usz|ko < ucho

ps|isko < pies, bab|sko < baba, star|uch < starzec

F – funkcja semantyczna, tylko modyfikuje znaczenie, ale 
nie zmienia go i nie zmienia miejsca w zdaniu

u Derywaty MODYFIKACYJNE

zmiana 
semantyczna 
modyfikująca



zmiana semantyczna 
określająca +
funkcja syntaktyczna

zmiana semantyczna, informacja 
określająca, precyzująca, często 
wyraźnie zmieniająca znaczenie i 
funkcja syntaktyczna

F – funkcja semantyczna 

– funkcja syntaktyczna

ryb|ak < ryba (zmiana znaczenie 
absolutna J + zmiana syntaktyczna: 

rybak (podmiot) łowi ryby 
(dopełnienie)

u Derywaty MUTACYJNE



Znaczenie słowotwórcze = 
funkcja formantu + znaczenie tematu słowotwórczego

niezależne od rzeczywistości i znaczenia leksykalnego (palacz `ktoś, kto pali` –
wszystko jedno czy papierosy czy w piecu, kierowca i kierownik)

Wartość kategorialna = znaczenie formantu + uogólnione znaczenie 
tematu (ktoś robi coś)

Kategoria słowotwórcza = klasa wyrazów o wspólnej wartości 
kategorialnej (wykonawca czynności)

Typ słowotwórczy = grupa wyrazów z tej samej kategorii 
słowotwórczej, które mają taki sam formant (wykonawca czynności z 
sufiksem -acz; wykonawca czynności z sufiksem -ca itd.)



nieregularność słowotwórstwa

ZAWODY INNE PODST. RZECZOWNIK NIEOSOBOWE

nauczyciel wielbiciel dusiciel

pływak, śpiewak pijak rybak stojak

spawacz poszukiwacz, narzekacz odkurzacz

pisarz łapówkarz włókniarz

lotnik czyt(el)nik /
kłusownik / noż(ow)nik

leśnik chodnik

administrator adorator kalkulator

monter

student abonent

chemik łazik

kierowca dawca



KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE W KLASIE

MUTACJI



nazwy subiektów = 
wykonawców czynności

• myśl|iciel < myśleć;
• mów|ca < mówić;
•spaw|acz < spawać;
•pis|arz < pisać

odpredykatowe (= bezpośrednio odczynnościowe, 
odczasownikowe)

•ryb|ak < ryba; 
•blach|arz < blacha
•gitarz|ysta < gitara,
•ogrod|nik < ogród
•filolog|Ø < filologia,
•chirurg|Ø < chirurgia

przy niewyrażonym predykacie, czyli powstające od 
dopełnienia, obiektu czynności



nazwy 
narzędzi = 
nieosobowych 
wykonawców 
czynności

koparka; kopaczka

chłodnica, nagrzewnica

zakładka, zakrętka, przykrywka, podpórka

stary nieproduktywny -dło: imadło, mydło, poidło

złożenia z udziałem derywacji paradygmatycznej: 
śrubokręt, korkociąg, spadochron, barometr, wodomierz



-arka

tokarka, obrabiarka

koparka

wiertarka

strugarka

wyciągarka

kawiarka

drukarka, ładowarka, zmieniarka, nagrywarka, wypalarka

zamrażarka, zmywarka

przeglądarka, wyszukiwarka

oglądarka, zawieszarka, naciągarka, odczytywarka, solarka, opalarka, uśmiecharka



nazwy 
mieszkańców

u -czyk

Chiń|czyk; Kuwejt|czyk; Kazachstań|czyk

Kong|(ij)czyk; Marok|(ań)czyk; Kore|(ań)czyk

Kazachstańczyk, Turkmenistańczyk, Finlandczyk

u -anin

Ameryk|anin; Azerbejdż|anin; chorzowi|anin

Solarianin / Solaryjczyk, 

u derywacja wymienna

Pol|ak < Pol|ska; 

u derywacja paradygmatyczna

Hiszpan < Hiszpania; Belg < Belgia; Włoch < Włochy

u ucięcie, dezintegracja

Fin < Finlandia



nazwy miejsc

schronisko równina
kotłownia
sypialnia

wrzosowisko
zimowisko

popielniczka 
cukierniczka jezdnia

rupieciarnia
kawiarnia

chodnik



transpozycji
KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE W 

KLASIE



u regularne: -anie, -enie, -cie

czytanie, pisanie, przeprowadzanie, reklamowanie

robienie, czyszczenie, chodzenie, myślenie

picie, czucie, wycie, tycie, życie, kopnięcie

u nieregularne:

przeprowadzka, zbiórka, 

służba, groźba, prośba, 

masaż, kolportaż

nazwy 
czynności



sufiksy obce

trening < 
trenować

parking < 
parkować

monitoring < 
monitorować

konsulting < 
konsultować

bloking <
blokować 

drybling <
dryblować 

surfing < 
surfować 

szoking < 
szokować, 

szok 

sponsoring < 
sponsorować,

sponsor

lobbing < 
lobbować,

lobby 

jachting < 
jacht



odstępstwa i neologizmy z sufiksem -ing

u dubbing > dubbingować, 

u doping > dopingować

drzewing, szajning patrzing (shopping < 
z kabaretu)

smażing i plażing 
(RMF 23-25.07.2012)

kocing, trawing, 
łomżing (reklama 

piwa Łomża)

baring – Bralczyk 
clubbing – a może 

klubing (z taką 
wymową?)

churching –
jeżdżenie po 

kościołach za swoim 
ulubionym 

kaznodzieją



różnice znaczeń: 
reklamowanie

u reklama

u reklamacja



nazwy cech

młodość, starość, szybkość, bladość, mądrość

dziecinada, błazenada

bohaterstwo, bestialstwo, okrucieństwo, chamstwo

amatorszczyzna, dłużyzna, drożyzna, szarzyzna

dobroć, wilgoć

pustka, smutek

ślepota, głuchota, głupota

zło, dobro, piękno

czerwień, zieleń, czerń, biel

fiolet, beż, brąz, błękit, dowcip, ohyda, obłuda



MODYFIKACJI
KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE W KLASIE



nazwy istot młodych

-ę: lwię, żyrafię, wydrzę, tygrysię, 
chłopię

-ak: kociak, szczeniak, źrebak, 
kurczak

-ątko: lwiątko, słoniątko

-czyk (stare): kominiarczyk, 
aptekarczyk


