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Elementy komunikacji
jħzykowej
1. Przeczytaj podane teksty, a nastħpnie uzupeųnij tabelħ.
ELEMENTY KOMUNIKAC JI J%ZYKOWEJ

A.
OGŁOSZENIE
Wszystkich mieszkańców osiedla „Pod dębami” zapraszamy na piknik sąsiedzki,
który odbędzie się 4 czerwca w naszym ogrodzie – start o godzinie 17.30.
W programie:
• gry i zabawy dla dzieci,
• smakołyki z grilla,
• sąsiedzki mecz siatkówki i piłki nożnej,
• występy artystyczne,
• niespodzianka – gość specjalny!!!
Prosimy o zabranie koców, drobnych przekąsek i dobrego humoru.
Wpisowe: 20 zł.
Do zobaczenia
Organizatorzy – wspólnota mieszkańców
osiedla „Pod dębami”

B.
– cze
– cze
– cr?* jak exp*?
– spk*, lecę zaraz na DT*
– ale lipny drop* dzisiaj… 5h i 1 item…
– masz rękawice*?
– nie, sellnąłem*, skończyła się
– shopa* muszę wystawić jeszcze w m1, bieda
– no ja to zarobiłem wczoraj na ulepkach*
– mi zostało 1kk w eq*…
– dobra, cisnę z tobą na to DT, masz ekipę?
– ta, ch*1 D
Słowniczek dla niewtajemniczonych:
cr – co robisz?
exp – od ang. expierence, doświadczenie
spk – spoko
DT – od ang. Demon’s Tower, wieża demonów
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drop – liczba zdobytych w grze itemów, czyli przedmiotów
rękawica złodzieja – przedmiot zwiększający szansę na zdobycie itemu (w tej konkretnej
grze)
sellnąć – od ang. to sell, sprzedać
shop – sklep
ulepki – skrót od ulepszacze; przedmioty, dzięki którym gracz może ulepszyć swój
ekwipunek
eq – od ang. equipment, wyposażenie
ch – od ang. channel, kanał

Jak usmażyć jajecznicę?
Co zrobić, aby była idealnie ścięta i nie za sucha?
Dzisiaj na moim blogu przepis na jajecznicę na maśle. Receptura pochodzi z mojego
domu rodzinnego, gdzie jajecznicę jadało się w niedzielę, bez pośpiechu, w piżamach.
Było wtedy świątecznie, nieśpiesznie i błogo.
A teraz do roboty!
Na patelnię połóż łyżkę masła, a do niego, gdy jeszcze się nie zdąży rozpuścić, wbij trzy
jajka. Delikatnie i bardzo wolno mieszaj. Gdy jajka się zetną, zdejmij patelnię z ognia
i dalej mieszaj. Dopiero teraz posól, dodaj przyprawy. Połącz masę jajeczną z łyżką
śmietany. Przełóż na talerz i podawaj z chrupiącym pieczywem. Pycha!

D.
– Halo, proszę pani! Zgubiła pani rękawiczkę!
– Ojej, dziękuję. Bardzo pan miły.

E.

w porzo, mamuś,
będę na czas

ELEMENTY KOMUNIKAC JI J%ZYKOWEJ

C.
Jak przyrządzić idealną jajecznicę?
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Nadawca
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