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2 8.
Wyobraź sobie, że organizujesz spotkanie uczestników forum internetowego. 

Sformułuj treść stosownego zaproszenia. Wykorzystaj poniższe informacje i zasto-
suj skróty podkreślonych wyrazów.
Dane:
czas spotkania: 
10 grudnia bieżącego roku o godzinie 17.00;
miejsce: 
Nowe Miasto nad Pilicą, osiedle Dla Młodych, Dom Kultury imienia Konstantego  
Ildefonsa Gałczyńskiego, aleja Kasztanowa 45, sala numer 15;
organizator: 
pełnomocnik Urzędu Miasta do spraw kultury magister Jerzy Dudziak.
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Przygotuj identyfikatory dla osób prowadzących zajęcia. 

Podkreśl poprawne skróty stopni i tytułów naukowych.

major Łukasz Kisielewski
mjr / mjr.

doktor habilitowany Jan Kowalski 
dr hb. / dr hab.

redaktor Ewa Piech
rdk. / red.

dyrektor Aldona Lenart 
dyr. / dyr

generał Bartosz Stec
gen. / gnr.

profesor zwyczajny Marta Nowak 
prof. z. / prof. zw.

kapitan Marek Kołodziejczyk 
kpt / kpt. 

Na podstawie zapisu skrótu wskaż zdanie, które mówi o kobiecie.

A. Zdał egzamin u dr Zaręby. 
B. Zdał egzamin u dr. Zaręby.

Co oznaczają skróty stosowane w podanych przykładach z różnych dziedzin życia? 

Zapisz w pełnym brzmieniu wyrazy zastąpione skrótami.

nazwy instytucji lub stowarzyszeń

oo. paulini  

spółka z o.o.  

medycyna (badania lekarskie)

rtg.  

ekg.  

prawo

k.c.  

k.k.  
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Oceń prawdziwość zdania. 

Podkreśl prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe. 
Skróty wyrażeń: to jest; to znaczy zapisujemy bez kropki.  prawda / fałsz

Który zapis skrótu podkreślonych wyrazów jest poprawny? 

Podkreśl prawidłowe zapisy.
piąty tom sagi o wiedźminie – piąty t. / piąty t
waży ponad 5 ton – 5 t. / 5 t

Na podstawie informacji z różnych źródeł odpowiedz na pytania. 

Zastosuj skróty podkreślonych wyrazów.

Ile metrów wysokości ma wieża Eiffla?

Ile kilometrów mierzy Rów Mariański?

a) O jakie pierwiastki chemiczne chodzi? 

Zapisz ich nazwy i symbole.

 – pierwiastek stosowany do produkcji zapałek.

 –  pierwiastek stosowany do produkcji świetlówek i  (dawniej) 
termometrów.

b) Jakie prawa fizyki zostały wyrażone za pomocą poniższych wzorów? 
Zapisz ich nazwy.
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