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DOBRA RADA
SKRÓTY

Wszelkie wČtpliwoƑci, które mogČ pojawiđ siħ w czasie wykonywania
poniǏszych đwiczeŷ, moǏesz rozwiađ, jeƑli skorzystasz ze sųownika Skróty
i skrótowce A. Czarneckiej i J. Podrackiego.

1. W podanych wypowiedzeniach wstaw kropkħ tam, gdzie to konieczne.
A. Chodzħ do Szkoųy Podstawowej nr 111 im Ignacego Paderewskiego.
B. Mój pokój ma wys 2,7 m, pow 12 m kw i jest o 2 m kw wiħkszy od pokoju
mojej siostry.
C. Studenci uwielbiajČ wykųady prof Kwiatkowskiego, ale dr Lipiŷski nie cieszy siħ
ich uznaniem.
D. PrzyjdǍ do mnie po poųudniu, tzn ok godz 16.
E. CiČgųym powodzeniem u mųodej widowni cieszy siħ film pt Piraci z Karaibów
cz III (reǏ Gore Verbinski, wyk Johnny Depp, Orlando Bloom).

2. Zaprojektuj wizytówki dla wymienionych niǏej osób. Zastosuj skróty.
•
•
•
•
•

Docent doktor habilitowany Stanisųaw Piotrowskiഩ
Adam Zalewski doktor nauk medycznych specjalista laryngologഩ
Barbara Jaskólska dyrektor do spraw administracyjnychഩ
magister Katarzyna Baraŷskaഩ
generaų Witold Gajewski

Sųowotwórstwo
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3. Zaadresuj listy do podanych osób, poprawnie uǏyj skrótów. Wykorzystaj wszystkie
podane informacje.
A. WielmoǏna Pani Doktor Stanisųawa Marczak, ulica Piħkna 8 mieszkania 22,
02-490 Mogilany koųo Krakowa
B. Szanowny Kolega Paweų Tokarski, plac NiepodlegųoƑci 3, 00о321 Nowe Miasto
nad PilicČ

......................
................................................
................................................
..................................
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4. Uzupeųnij zdania i zapisz skrótami wyrazy podane w nawiasach. Pamiħtaj o zasadach stosowania kropki.
A. Sųynny grecki

Sokrates zostaų skazany na Ƒmierđ w roku

338 (przed naszČ erČ)

.

B. NajwyǏszy polski szczyt,

, wznosi siħ na wysokoƑđ

2499 m (nad poziomem morza)

.

C. Znam na pamiħđ wiele utworów

, (miħdzy innymi)

Na lipħ, Na dom w Czarnolesie, Czego chcesz od nas, Panie.
D. Wyrazy lipa, lipiec, lipowy, lipny, lipcowy (i tak dalej)

naleǏČ do jednej

.
E. Umiem juǏ omówiđ budowħ sųowotwórczČ wyrazu, (to znaczy)
wydzieliđ

i

.

5. Uzupeųnij zdania podanymi w nawiasach zwrotami w odpowiedniej formie. Nie
rozwijaj skrótów i pamiħtaj 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)
z (dr Olszewska)

, postawiona po konsultacjach
, okazała się słuszna.

