
Klasa 1C:   

Prezentacja wykonana przez: Jacka Sudzińskiego, Nelly Urbańską, Amelię 

Jangas,  Radosława Gidaszewskiego, Martynę Jastrzębską oraz uczennicę z 

klasy 1 D Paulinę Wielińską. 

 

Melancholia 

 

Pochodzenie: j. Grecki. Słowo składa się z dwóch wyrazów "melas" -czarny i "khole" -żółć 

Historia:W dawnych czasach sądzono, że w ludzkich ciałach znajdują się cztery ciecze 

(humory): krew, śluz, żółć, czarna żółć. Zdrowie miała zapewniać równowaga między nimi. 

Kiedy dochodziło do nadmiaru któregoś z płynów, pacjenci mieli różne problemy zdrowotne 

np:. w sytuacji zaburzenia ilości czarnej żółci ludzie mieli doświadczać melancholii. 

Znaczenie: Przygnębienie, Nastrój łagodnego smutku, nostalgia Rodzina wyrazów: 

melancholik, melancholijny, melancholiczny, melancholijność Synonimy: rozpacz, żal, 

załamanie, poruszenie, zatroskanie, smutek, rozżalenie, pochmurność, zaduma, 

zafrasowanie 

 

Harmonia 

  

Oznacza zgodność, wzajemne dopełnianie się lub właściwe proporcje, sposób łączenia i 

budowy akordów w utworze muzycznym lub też dział teorii muzyki o zasadach budowy 

akordów i ich następstw. Słowo pochodzi z języka greckiego a dokładniej z mitologii greckiej 

(Harmonia) – bogini i uosobienie ładu i symetrii ale również: porządku, zgody i łączności. 

Patronka prawdziwej miłości. Synonimy słowa harmonia to:prawidłowość, 

proporcjonalność, regularność, symetria, symetryczność, zgrabność, bliskość, 

jednomyślność. Rodzina wyrazów słowa harmonia: harmonijne, zharmonizować , 

harmonistka, harmonijnie, harmonijna. 

 

Niepełność 

 

Znaczenia słowa niepełny: niewypełniony po brzegi, nieobejmujący całości Synonimy: 

częściowy, niekompletny, niewypełniony. Poprawne odmiany słowa niepełność: 

niepełnościom, niepełnościami, niepełnościach niepełności, niepełnością. Typograficzny 

podział na sylaby: nie–peł–ność. Wyraz niepełność składa się z 10 znaków i 3 sylab.  Zawiera 

4 samogłoski oraz 6 spółgłosek.  Wyraz niepełność nie jest palindromem. 

 



Punktacja w grach:  

o Scrabble™: N1 I1 E1 P2 E1 Ł3 N1 O1 Ś5 Ć6 - łącznie 22 punkty.  

o Scriba: N2 I1 E1 P2 E1 Ł4 N2 O1 Ś6 Ć7 - łącznie 27 punktów.  

o Literaki: N1 I1 E1 P2 E1 Ł3 N1 O1 Ś5 Ć5 - łącznie 21 punktów.  

 

 

Ancymonek 

 

ancymon - urwis udający niewiniątko  

ancymonek to zdrobnienie od słowa ancymon 

Ancymonek od strony gramatycznej jest rzeczownikiem, rodzaju męskoosobowego, 

nacechowany, odmienny 

formy odmiany: ancymonek; ancymonka; ancymonkach; ancymonkami; ancymonki; 

ancymonkiem; ancymonkom; ancymonkowi; ancymonków; ancymonku. 

Wyraz ancymonek składa się z 9 znaków i 4 sylab. 

Zawiera 4 samogłoski oraz 5 spółgłosek. 

Wyraz ancymonek nie jest palindromem. 

Po odwróceniu wygląda następująco: kenomycna 

Punktacja w grach: 

o Scrabble™: A1 N1 C2 Y2 M2 O1 N1 E1 K2 - łącznie 13 punktów. 
o Scriba: A1 N2 C3 Y2 M2 O1 N2 E1 K3 - łącznie 17 punktów. 
o Literaki: A1 N1 C2 Y2 M2 O1 N1 E1 K2 - łącznie 13 punktów. 

 

Rzęsisty 

 

Występujący w dużej ilości (zwykle odnosi się do łez lub deszczu). 

Jest to nieco archaiczny wyraz. Został on wykorzystany w poezji Adama Mickiewicza pod 
tytułem: “Polały się łzy me czyste” 

Polały się łzy me czyste, rzęsiste 

Na me dzieciństwo sielskie, anielskie, 

Na moją młodość górną i durną, 

Na mój wiek męski, wiek klęski; 

Polały się łzy me czyste, rzęsiste... 

 

 

 



Prażynka 

  

cienki, lekko solony plasterek prażonego ziemniaka rodzaj zakąski lub grzanki 

otrzymywanej przez smażenie w tłuszczu, w temperaturze ok. 180°C wysuszonych 

uprzednio plastrów ziemniaczanych. Rzeczownik rodzaju żeńskiego przykład: Najlepsze 

są prażynki ziemniaczane bez dodatkowego smaku. kolokacja: prażynka ziemniaczana 

wyrazy pokrewne: prażyć się, prażucha, prażoki, prażalnia, prażalniczy synonim: chips 

punkty w scrabble: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


