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Z encyklopedią i 

słownikiem za pan brat

Czy wiesz, że

Pierwsze słowniki powstały już w starożytnej Grecji. 

Gdy w VI w p.n.e. wydrukowano „Iliadę” i „Odyseję” 

Homera okazało się, że wiele słów jest dla czytających 

niezrozumiałych. Objaśnienia tych słów zapisywano 

na marginesach  lub między rządkami pisma, albo 

zbierano je osobno, tworząc w ten sposób pierwociny 

dzisiejszych słowników.



Podział encyklopedii                

i słowników

• ENCYKLOPEDIE

• Ogólne –zawierają 
wiadomości ze 
wszystkich dziedzin 
wiedzy np. 
„Encyklopedia 
powszechna” PWN 

• Specjalne –
obejmują wiadomości 
z jednej dziedziny 
wiedzy np. 
„Encyklopedia II wojny 
światowej”, 
„Encyklopedia sportu"

• SŁOWNIKI
• Językowe

- Ogólne – zawierają cały 

zasób słownictwa np. 
„Słownik języka 
polskiego”

- Specjalne – obejmują 
jedną dziedzinę lub 
zagadnienie np. 
„Słownik wyrazów 
obcych”

. Rzeczowe – pełnią 
funkcję encyklopedii 
np. „Mały słownik 
historii Polski”



Czy wiesz, że

żywa pagina to informacja drukowana z reguły u góry strony 

nad tekstem, zawierająca, oprócz numeru strony, tekst –

najczęściej powtórzenie tytułu dokumentu lub nazwę 

rozdziału, pierwsze i ostatnie hasło na stronie.

• Z encyklopedii korzystamy, 

gdy szukamy krótkich 

wiadomości z różnych 

dziedzin, na różne tematy.

• W słownikach możemy 

znaleźć znaczenie jakiegoś 

wyrazu, jego pisownię, 

albo sprawdzić jak brzmi w 

innym języku.

• Korzystanie z encyklopedii 

ułatwia znajomość 

alfabetu, spisy  treści, 

indeksy, objaśnienia



E n c y k l o p e d i e

multimedialne

• Encyklopedia 
multimedialna –
zbiór wiadomości 
utrwalonych na dyskach 
optycznych, będących 
prezentacją wizualną i 
dźwiękową. Nośnikiem 
może być CD-ROM 
(„Encyklopedia 

multimedialna PWN”) oraz

internet - komputerowa 
metoda prezentacji 
powiązanych ze sobą 
tekstów, obrazów, 
zapisów dźwiękowych i 
sekwencji filmowych 
(„WIEM 2004” 
http://wiem.onet.pl)



Słownik Języka Polskiego

Podaje 

znaczenie 

wyrazu, jego 

pisownię, jego 

pochodzenie i 

informacje o 

poprawności 

gramatycznej



Słownik ortograficzny

Podaje zasady 

pisowni 

wyrazów i 

interpunkcji



Słownik Wyrazów Obcych

Wyjaśnia 

znaczenie i 

pochodzenie 

wyrazów i 

zwrotów 

obcojęzycznych



Słownik Poprawnej 

Polszczyzny

Informuje, jak 

należy dany 

wyraz 

wymawiać, 

odmieniać, 

poprawnie 

stosować, w 

wyrażeniach i 

zwrotach



Słownik Wyrazów 

Bliskoznacznych

Ukazuje 

bogactwo 

języka, pomaga 

w wyszukiwaniu 

najtrafniejszych 

wyrazów i 

zastępowaniu 

jednych 

wyrazów innymi

Jest niezbędny 

przy pisaniu i 

poprawie 

wypracowań



Słownik Frazeologiczny

Zawiera związki 

wyrazowe, zwroty 

i wyrażenia, 

występuje 

najczęściej w 

języku polskim, 

których znaczenie 

nie jest dosłowne, 

np. syzyfowa 

praca



Słownik Etymologiczny

Objaśnia 

pochodzenie

, czas i 

sposób 

powstania 

wyrazu



Słownik Terminów 

Literackich

Rejestruje i objaśnia 

wyrazy oraz 

wyrażenia z nauki 

literatury.

Zawiera podstawowe 

hasła i definicje  

potrzebne do analizy 

lektur szkolnych, np. 

co to jest baśń

Objaśnia ważne hasła 

dotyczące epiki, 

liryki i dramatu, 

rodzajów literackich, 

np. co to jest epitet



Słownik – fundament 

dobrego czytania
• interesuj się słownictwem, 

• pracuj nad nowymi słowami w 

toku czytania,

• wnikaj w budowę i pochodzenie 

nowych słów,

• czytaj dobre książki rozszerzające 

wiedzę i wzbogacające zasób 

słów,

• używaj stale słowników i 

encyklopedii


