
27.04.20 – 29.04.20  

Temat: Skróty i skrótowce. 

Czym się różnią skróty od skrótowców? 

Skróty to skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia zapisane małymi literami – np. 

 ob. (obywatel), 

 dyr. (dyrektor), 

 nr (numer), 

 lek. med. (lekarz medycyny). 

Skrótowce to skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów. Zapisujemy je 

wielkimi literami i odczytujemy w skróconej wersji, a nie jako całe wyrazy – np. 

 PCK (czytaj: peceka – Polski Czerwony Krzyż), 

 PAN (czytaj: pan – Polska Akademia Nauk), 

 GOPR (czytaj: gopr – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). 

Proszę zapoznać się z zasadami pisowni skrótów i skrótowców (podręcznik str160). Zwróć szczególną 

uwagę na to, kiedy stawiamy kropkę (a kiedy nie). 

Zadania do wykonania: 

1. Utwórz skróty i skrótowce (zwróć uwagę na zastosowanie kropki: 

gram – ……………………………. 

język polski – …………………….. 

sekunda – ………………………… 

koleżanka – ………………………….. 

magister – ………………………... 

ulica – …………………………… 

na przykład – ……………………. 

Narodowy Bank Polski – …………………… 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – …………. 

Wojskowa Akademia Techniczna – ……… 

Polski Związek Piłki Nożnej – …………… 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ………… 

Organizacja Narodów Zjednoczonych – ……… 

Uniwersytet Adama Mickiewicza - ……….. 

 

2. Zapisz pełnymi wyrazami skrócone słowa. 

doc. - ………………………. 

lp. - …………………………. 

kg - ………………………… 

jw. - ………………………… 

tel. - ………………………… 

tj. - ………………………….                                            

tzw. - ……………………….. 

cdn. - ……………………….. 

itp. - ………………………… 

p.n.e. - ………………………… 

zł - …………………………..… 

gr - …………………………………. 

prof.  - ………………………………. 

cm - …………………………………..



Temat: W świecie romantyków. 

Wkraczamy w nową epokę literacką: romantyzm.                                                                                           

Okres jej trwania w Polsce: 1822 – 1863r. 

Polski romantyzm, ściśle związany z narodową historią, naznaczyła klęska powstania 

listopadowego. Najważniejszym motywem twórczości poetów tego okresu stał się motyw 

ojczyzny i jej wyzwolenia.                                                                                                          

Romantyczne widzenie świata wykraczało poza ramy rozumowego poznania. Dlatego 

literatura romantyczna odzwierciedlała stany duszy niepogodzonych ze światem, wybitnych 

indywidualistów, gotowych walczyć o swoje ideały. 

Zadanie do wykonania: 

Obejrzyj wykład: epoki literackie – romantyzm                    

https://www.youtube.com/watch?v=Ihf8Mh0-OIs 

Przeczytaj informacje o epoce (podręcznik str.155). 

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Kim są narodowi wieszcze? Wymień ich imiona i nazwiska 

oraz tytuły najważniejszych utworów. 

 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihf8Mh0-OIs

