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Skrótowce
1. Zapisz i odczytaj g o no skrótowce sk adaj ce si  z pierwszych liter wyrazów.

Zwi zek Harcerstwa Rzeczypospolitej  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  

Rzeczpospolita Polska  

Szpitalny Oddzia  Ratunkowy  

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

Jak nazywamy skrótowce tego typu?

2. Jakie znasz inne odmiany skrótowców? Wymie  je i napisz, czym si  charaktery-
zuj . Podaj przyk ady.

3. Zapisz skrótowce powsta e od wyrazów z ramki i uzupe nij nimi podane zdania. 
Pami taj o odmianie.

Polska Akcja Humanitarna • eglarska Odznaka Turystyczna •
Oddzia  Intensywnej Opieki Medycznej • Polska Rzeczpospolita Ludowa •
Katolicki Uniwersytet Lubelski • Marsza kowska Dzielnica Mieszkaniowa •

G ówny Urz d Statystyczny • Polska Agencja Prasowa

A.  W czasie rejsu po Mazurach zdoby am br zow  

 .

B.  Na warszawskim  zawsze panuje wielki 

ha as i ruch.
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C.  Babcia cz sto wspomina, jak za czasów  nie mo na by o 

wyjecha  za granic . 

D.  Mia  powa ny wypadek i d ugo le a  na  .

E.  Kolejny konwój  z ywno ci  i lekami dla ofiar powodzi dotar  

na miejsce bez przeszkód.

F.  Wed ug danych  coraz wi cej Polaków zdobywa 

wy sze wykszta cenie.

G. Czyta am ciekawy wywiad z profesorem  .

H.  Wed ug informacji  do Polski przyjedzie premier Wielkiej 

Brytanii.

4. Utwórz skrótowce od podanych nazw instytucji.

Polska Akcja Humanitarna – 

Zarz d Transportu Miejskiego – 

Polskie Koleje Pa stwowe – 

Uniwersytet Warszawski – 

Komisja Edukacji Narodowej – 

5. Uzupe nij zdania odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie 
przesz ym.

A. PAH (og osi )  w tym miesi cu zbiórk  ywno ci dla 

osób poszkodowanych w trz sieniu ziemi.

B. ZTM (zakupi )  pi tna cie nowych autobusów 

niskopod ogowych.

C. PKP (zaoferowa )  nowy system promocji na bilety. 

D. UW (prowadzi )  ciekawe wyk ady dla m odzie y 

gimnazjalnej. 

E. KEN (by )  pierwszym ministerstwem o wiaty 

w Polsce. 


