
Słowotwórstwo 



Czym jest słowotwórstwo  

w języku angielskim? 

Słowotwórstwo to nauka, która zajmuje 

się tworzeniem wyrazów 

pochodnych od wyrazu 

podstawowego. 

W języku angielskim wyrazy pochodne 

tworzymy za pomocą przedrostków, 

przyrostków, 

budowanie wyrazów złożonych, 

konwersji lub w sposób 

nieregularny. 



Jak opanować 

słowotwórstwo? 

Naucz się zasad, które rządzą 

angielskim słowotwórstwem. 

Zapamiętanie, jakie przedrostki i 

przyrostki stosować ułatwia budowanie 

nowych wyrazów. 

Wykonaj jak najwięcej ćwiczeń, by 

zapamiętać poszczególne formy. 



Przymiotniki z końcówkami  

-ing i -ed 



Zakończenia 

przymiotników 

Przymiotniki, które tworzymy od 
rzeczowników, często mają następujące 
zakończenia: 

-y (mess – messy), 

-ous (luxury – luxurious), 

-able (fashion – fashionable), 

-ed (pollute – polluted). 



Zakończenia przymiotników 

To wyrażenia składające się albo z dwóch 
przymiotników (old-fashioned), albo z 
przysłówka i przymiotnika (well-equipped).  

Zwróć uwagę na pisownię 
przymiotników złożonych i użycie 
dywizu (-) w połączeniach. 



Rzeczowniki 

złożone 

Przymiotnik + rzeczownik 

Rzeczownik + rzeczownik 

Rzeczownik odczasownikowy + rzeczownik 

Rzeczownik +wyrażenie przyimkowe 



Tworzenie 

przymiotników 

o negatywnym 

znaczeniu 

W języku polskim używamy 
przedrostka nie-, aby utworzyć 
przymiotnik o przeciwnym, 
negatywnym znaczeniu. 

W języku angielskim takie 
przymiotniki tworzymy, 
używając przedrostków: dis-, 
il-, im-, in-, ir-, -un: 

dishonest, illegal, impolite, 
intolerant, irregular, 
unattractive. 



Tworzenie 

przymiotników  

odrzecznikowych 

W języku angielskim można utworzyć przymiotniki przez dodanie do 
rzeczowników następujących końcówek: 

-ous (danger – dangerous), 

-y (ice  -icy), 

-al (season – seasonal), 

-ic (volcano – volcanic), 

-ful (harm – harmful), 

-less (harm – harmless), 

-ern (east – eastern). 



Tworzenie 

przymiotników  

odrzecznikowych 

W języku angielskim można utworzyć przymiotniki przez dodanie 
do rzeczowników następujących końcówek: 

-ous (danger – dangerous), 

-y (ice  -icy), 

-al (season – seasonal), 

-ic (volcano – volcanic), 

-ful (harm – harmful), 

-less (harm – harmless), 

-ern (east – eastern). 



Tworzenie 

przymiotników 

W języku angielskim można utworzyć przymiotniki, dodając od rzeczowników 
i czasowników następujące końcówki: 

-ous (danger – dangerous), 

-y (health - healthy), 

-ic/-istic (optimism - optimistic), 

-ful/-less (pain – painful/painless), 

-able (rely – reliable), 

-ible (terror – terrible), 

-ent (differ – different), 

-ive (act – active). 



Tworzenie 

rzeczowników 

odczasownikowych 

W języku angielskim można utworzyć 
rzeczowniki, dodając do czasowników 
m.in. następujące końcówki: 

-ment (attach – attachment, develop – 
development), 

-ion (connect – connection, invent – 
invention), 

-y (discover – discovery). 



Nazwy zawodów czasownik + -er, -or i –ant 

rzeczownik + -ian 

–ise, -ism –ist 

ist

ist
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