
Skróty i skrótowce 

 

1. Proszę przyjrzeć się poniższym skrótom i skrótowcom. Co one oznaczają? 

 

 

 

SKRÓTY 
 

ZAPIS Z KROPKĄ ZAPIS BEZ KROPKI 

• początkowa litera lub początkowe litery 

wyrazu 

 

p. - pan, pani 

r. - rok 

ul. - ulica 

im. - imienia 

 
UWAGA!!! 

Al. - Aleje (np. Al. Jerozolimskie) 

al. - aleja (np. al. Jana Długosza) 

• nazwy polskich jednostek 

monetarnych 

 

 zł – złoty 

 gr – grosz 

• podwojone skróty, które oznaczają liczbę 

mnogą: 

- krótkie → należy postawić jedną kropkę! 

 

oo. - ojcowie 

pp. - państwo 

 

- dłuższe → należy postawić dwie kropki! 

 

dyr. dyr. - dyrektorzy 

prof. prof. - profesorowie 

• skróty jednostek miar i wag 

 

 g – gram 

 ha – hektar 

 dag – dekagram 

 l – litr 

 m – metr 



• skróty nazw dwuwyrazowych i 

wielowyrazowych: 

- wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski 

→ należy postawić jedną kropkę! 

 

 itp. - i tym podobne 

 itd. - i tak dalej 

 cdn. - ciąg dalszy nastąpi 

 
 - gdy drugi wyraz lub któryś z następnych 

rozpoczyna się od samogłoski → należy postawić  

kropkę po każdym wyrazie! 

 

 m.in. - między innymi 

 p.n.e. - przed naszą erą 

 o.o. - ograniczona odpowiedzialność 

• pierwsza i ostatnia litera wyrazu 

 

 wg – według 

 nr – numer 

 mgr – magister 

 
UWAGA!!! 

M. mgr – magister 

     dr – doktor 

D. mgr./mgra – magistra 

     dr./dra – doktora 

 

mgr mgr/mgrzy – magistrzy 

dr dr/drzy - doktorzy 

 

2. Proszę napisać, jakie są skróty podkreślonych wyrazów. 

 

0. Mój adres to: ulica Pogodna 5/2, 23-955 Lublin     ul.     

1. Co działo się w II wieku naszej ery?  ________ 

2. Zeszyt do języka polskiego. _________ 

3.  W grudniu bieżącego roku dostaniemy podwyżki. ______ 

4. 12 maja – 15°C 

13 maja – jak wyżej   _____ 

5. Do naszej parafii przyjechał z wizytą biskup Nowakowski.   _______  

6. W pudełku jest 100 kilogramów makulatury.  _____ 

7. Jan Nowak, pełniący obowiązki prezydenta, przemawiał dziś na rynku.  _______ 

8. Zaprosiliśmy specjalistę do spraw finansów.  _______ 

9. Burmistrz wręczył nagrodę majorowi Kowalskiemu.  ____  

10. Wykład prowadzą profesorowie Jasiński i Brzozowski. __________ 

 

3. Proszę napisać, co oznaczają podkreślone skróty. 

 

0. Spodnie damskie – tylko 79,99 zł!    złotych       

1. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00.  ____________ 

2. Korowód przejdzie Al. Racławickimi.  ______________ 

3. 62 km – to nowy rekord świata!  _______________ 

4. Mszę odprawił ks. proboszcz.  _____________ 

5. Ola mieszka na al. Kraśnickiej. ____________ 

6. Makijaż jest znany jako ang. make-up.  _____________ 

7. Lubię owoce, np. maliny.  ______________ 

 

 

 

SKRÓTOWCE 

 

LITEROWE GŁOSKOWE GRUPOWE MIESZANE 

Pierwsze litery 

wyrazów skracanego 

Pierwsze litery wyrazów 

skracanego wyrażenia 

Grupa głosek, którymi 

rozpoczynają się wyrazy 

Wymieszanie 

poprzednich grup → 



wyrażenia → należy 

wymawiać osobno! 

 

PZU – Powszechny 

Zakład 

Ubezpieczeń, 

czytamy: pe-zet-u 

 

AGD – artykuły 

gospodarstwa 

domowego, 

czytamy: a-gie-de 

 
UWAGA!!! 

Wszystko należy 

zapisać wielkimi 

literami! 

→ należy wymawiać 

łącznie! 

 

ZUS – Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych, 

czytamy: zus 

 

KUL – Katolicki 

Uniwersytet 

Lubelski, czytamy: 

kul 

 
UWAGA!!! 

Wszystko należy zapisać 

wielkimi literami! 

skracanego wyrażenia → 

należy wymawiać jako 

jeden wyraz! 

 

Pafawag – 

Państwowa Fabryka 

Wagonów, czytamy: 

pafawag 

 

żelbet – żelazobeton, 

czytamy: żelbet 

 
UWAGA!!! 

Wielkość liter zależy od 

przyjętego zwyczaju! 

różna wymowa! 

 

MPWiK – 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji, 

czytamy: em-pe-

wik 

 

PZMot – Polski 

Związek 

Motorowy, 

czytamy: pe-zet-

mot 

 
UWAGA!!! 

Wielkość liter zależy 

od przyjętego 

zwyczaju! 

 

Odmiana 
 

 WAT 

→ po T 

PAN 

→ po N, F, 

M, S, W 

GOPR 

→ po R 

ONZ 

→ po Z 

MPWiK 

→ po K(i), 

G(i), L, 

Pafawag 

(kończy się 

mała literą) 

D. 

C. 

B. 

N. 

Msc. 

WAT-u 

WAT-owi 

WAT 

WAT-em 

Wacie 

 

PAN-u 

PAN-owi 

PAN 

PAN-em 

PAN-ie 

GOPR-u 

GOPR-owi 

GOPR 

GOPR-em 

GOPR-ze 

ONZ-u 

ONZ-owi 

ONZ 

ONZ-em 

ONZ-ecie 

MPWiK-u 

MPWiK-owi 

MPWiK 

MPWiK-iem 

MPWiK-u 

Pafawagu 

Pafawagowi 

Pafawagowi 

Pafawagiem 

Pafawagu 

 

UWAGA!!! 

Nie wszystkie skrótowce się odmieniają! Np. odmieniają się te, które zawierają samogłoskę 

wewnątrz skrótowca, nie odmieniają się te, które mają samogłoskę na końcu. 

 

Skrótowce nieodmienne: 

np. AGD, NBP, RP, PZU, PKO, PKB 

 

 

 

 

4. Proszę odmienić skrótowce w poniższych zdaniach. 

 

0. Zostawiłam dokumenty w   ZUS-ie   (ZUS). 

1. Na ________ (KUL) studiują wszyscy moi znajomi. 

2. Zapisałem się wczoraj do _________ (AZS). 

3. Bal młodych odbywał się w __________ (MOSiR). 



4. Mój kolega jest członkiem __________ (PZMot). 

5. Ostatnio słyszymy rozmowy o ____________ (NFZ). 

 

5. Proszę ułożyć 5 zdań, w których  użyje Pan/Pani podanych skrótów i skrótowców. 

 

       PKO                   św.                 ros.               SP                a                    GUS 

 

0. Moja młodsza siostra uczy się w SP w Zamościu. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 


