
JĘZYK ANGIELSKI 

PRZEDROSTKI – TWORZENIE NOWYCH SŁÓW 

Przeczytaj poniższe wiadomości o przedrostkach. Następnie wykonaj zadane ćwiczenia. 

Wykonaj następujące ćwiczenia w podręczniku: 

1, 2, 3, 4 strona 57 

Wykonaj następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

1, 2, 3 strona 56 

Prześlij zdjęcia wykonanych ćwiczeń, jako dowód realizacji powtórzenia wiadomości. Mogę 

nie odpowiedzieć na twojego maila, ale pamiętaj, że zawsze zapisuję czy wysyłasz do mnie 

zadane prace. Kiedy otrzymam takie potwierdzenie od wszystkich, udostępnię wam 

odpowiedzi. Proszę sprawdź jak Ci poszło oraz wyciągnij wnioski do dalszej nauki.  

km.angielski@wp.pl 

PRZECZYTAJ ZANIM ROZWIĄŻESZ ZADANE ĆWICZENIA 

Przedrostek to część słowa dodana na początku jego podstawy.  Podczas 

gdy podstawa słowa (jego część) to osobno funkcjonujące słowo.  

Przedrostki angielskie o znaczeniu „nie” 

Najczęściej spotykanym przedrostkiem (ang. prefix) jest in–, dlatego od niego 

zacznę. Jego funkcją w słowie jest nadawanie mu znaczenia „nie”. 

Przykłady: 

▪ incomplete – niekompletny 
▪ independent – niezależny, niepodległy 

 
Dodatkowo takie samo znaczenie mają kolejne modyfikacje przedrostka in-, 

w których litera „n” zamieniana jest na inną. Zobacz przykłady: 

il– kiedy podstawa słowa zaczyna się spółgłoską l 

Przykład: 

▪ illegal – nielegalny 
 

ir– kiedy podstawa słowa zaczyna się spółgłoską r 

Inny przykład: 
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▪ irresponsible – nieodpowiedzialny 
 

im– kiedy podstawa słowa zaczyna się od spółgłoski m 

Przykłady: 

▪ immobile – nieruchomy 
▪ immortal – nieśmiertelny 

 
im– kiedy podstawa słowa zaczyna się od spółgłoski b 

Kolejny rzykład: 

▪ imbalance – nierównowaga 
 

im– kiedy podstawa słowa zaczyna się od spółgłoski p 

I na koniec: 

▪ impatient – niecierpliwy 
 

Regułą tutaj jest, że  w przypadku słów takich 

jak: illegal, irresponsible, immobile litera n w przedrostku in– zmienia się 

na pierwsza literę tematu tworząc w pisowni jej zdublowanie. Warto zapamiętać tą 

regułę, gdyż w wymowie tych słów nie zauważysz tego podwojenia liter. 

Przedrostki angielskie tworzące przeciwieństwo 

Innym przedrostkiem, który również często znaczy „nie” jest un– 

Przykłady: 

▪ unhappy – nieszczęśliwy 
▪ unsafe – niebezpieczny 

 
Przedrostek un– ma również inne funkcje – tworzy np. słowo przeciwne do jego 

podstawy. 

Przykłady: 

▪ tie – wiązać 
▪ untie – rozwiązać 
▪  

Rzeczownik „tie” oznacza również krawat i supeł. 

▪ dress – ubierać (się) 
▪ undress – rozbierać (się) 



 
Rzeczownik „dress” oznacza również ubranie lub strój. 

Przykład przedrostka mówiącego o ponownym wykonaniu czegoś 

Podobnie ciekawym przedrostkiem jest re–. Dlatego, że przedrostek ten generalnie 

mówi o ponownym wykonaniu danego zadania jakie znajduje się w podstawie 

słowa. 

Przykłady: 

▪ build – budować 
▪ rebuild – odbudować 
▪ write – pisać 
▪ rewrite – przepisać 

Z pewnością temat przedrostków i przyrostków jest bardzo ciekawym tematem, 

który po podstawowym ich opanowaniu ułatwi Ci bardzo „pracę” z językiem 

angielskim. Zobacz kolejne! 

 

Przykład przedrostka tworzącego zaprzeczenie podstawy słowa 

Weźmy inny również często występujący przedrostek: dis–. Inaczej niż re– 

przedrostek ten może pojawiać się jako część rzeczownika i wtedy tworzy jego 

zaprzeczenie. Zobacz poniższe przykłady rzeczowników z dis-: 

 

▪ comfort – komfort, wygoda 
▪ discomfort – niewygoda, dyskomfort 

lub 

▪ connect – podłączać 
▪ disconnect – odłączać, wyłączać, wyłączać 

lub 

▪ order – porządek 
▪ disorder – nieporządek, zaburzenia (np. w chorobie) 
▪  

lub pojawia się też jako czasownik z dis-: 

 

▪ approve – zatwierdzać, akceptować 
▪ disapprove – nie akceptować, być przeciwnym 

lub 



▪ obey – przestrzegać (czegoś), być posłusznym. 
▪ disobey – nie przestrzegać, nie posłuchać, nie być posłusznym. 

i w końcu ostatni przedrostek: 

▪ able – być w stanie coś zrobić, móc coś zrobić 
▪ disable – utracić prawo do robienia czegoś, unieruchamiać, 

unieszkodliwiać. 

Podsumowując, jak widzisz przez dodanie przedrostka w języku angielskim 

możemy zmieniać znaczenie danego słowa. Powyżej wymienione przedrostki 

angielskie to z pewnością zdecydowana większość wszystkich używanych 

przedrostków. 

 
 


