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Skróty

1. W podanych wypowiedzeniach wstaw kropk  tam, gdzie to konieczne.

A. Chodz  do Szko y Podstawowej nr 111 im Ignacego Paderewskiego.
B.  Mój pokój ma wys 2,7 m, pow 12 m kw i jest o 2 m kw wi kszy od pokoju 

mojej siostry.
C.  Studenci uwielbiaj  wyk ady prof Kwiatkowskiego, ale dr Lipi ski nie cieszy si  

ich uznaniem.
D. Przyjd  do mnie po po udniu, tzn ok godz 16.
E.  Ci g ym powodzeniem u m odej widowni cieszy si  film pt Piraci z Karaibów 

cz III (re  Gore Verbinski, wyk Johnny Depp, Orlando Bloom).

2. Zaprojektuj wizytówki dla wymienionych ni ej osób. Zastosuj skróty.
• Docent doktor habilitowany Stanis aw Piotrowski
• Adam Zalewski doktor nauk medycznych specjalista laryngolog
• Barbara Jaskólska dyrektor do spraw administracyjnych
• magister Katarzyna Bara ska
• genera  Witold Gajewski

DOBRA RADA
Wszelkie w tpliwo ci, które mog  pojawi  si  w czasie wykonywania 
poni szych wicze , mo esz rozwia , je li skorzystasz ze s ownika Skróty 
i skrótowce A. Czarneckiej i J. Podrackiego.
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3. Zaadresuj listy do podanych osób, poprawnie u yj skrótów. Wykorzystaj wszystkie 
podane informacje.

A.  Wielmo na Pani Doktor Stanis awa Marczak, ulica Pi kna 8 mieszkania 22, 
02-490 Mogilany ko o Krakowa

B.  Szanowny Kolega Pawe  Tokarski, plac Niepodleg o ci 3, 00 321 Nowe Miasto 
nad Pilic

......................

................................................

................................................

..................................
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......................

................................................

................................................

..................................

4.  Uzupe nij zdania i zapisz skrótami wyrazy podane w nawiasach. Pami taj o zasa-
dach stosowania kropki.

A.  S ynny grecki  Sokrates zosta  skazany na mier  w roku 

338 (przed nasz  er )  .

B.  Najwy szy polski szczyt,  , wznosi si  na wysoko  

2499 m (nad poziomem morza)  .

C.  Znam na pami  wiele utworów  , (mi dzy innymi) 

 Na lip , Na dom w Czarnolesie, Czego chcesz od nas, Panie.

D.  Wyrazy lipa, lipiec, lipowy, lipny, lipcowy (i tak dalej)  nale  do jednej 

 .

E.  Umiem ju  omówi  budow  s owotwórcz  wyrazu, (to znaczy)  

wydzieli   i  .

5. Uzupe nij zdania podanymi w nawiasach zwrotami w odpowiedniej formie. Nie 
rozwijaj skrótów i pami taj o poprawnej ortografii.

Referat (mgr Piotrowska)  był ciekawszy od wystąpienia 

(mgr Kowalski)  

(Mjr Wiśniewska)  nie było na apelu, a (mjr Juszczak)  

 udzielono nagany.

Diagnoza (dr Rataj)  , postawiona po konsultacjach 

z (dr Olszewska)  , okazała się słuszna. 


