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•	 Jeśli ostatnia litera skrótu nie jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu, to po skrócie 
stawiamy kropkę: s. (strona), por. (porównaj)

•	 W skrócie nazwy dwu- lub wielowyrazowej, której wyraz drugi i wyrazy następne rozpoczynają się 
od spółgłoski, stawiamy tylko jedną kropkę na końcu skrótu: br. (bieżącego roku), itd. (i tak dalej) 

•	 W przypadkach zależnych zmienia się forma wyrazu, a co za tym idzie – może się zmienić zapis 
skrótu: dr Jan Kowalski, dr. Jana Kowalskiego

•	 Po skrócie pkt (punkt) – również w przypadkach zależnych – kropki nie stawiamy
•	 Jeśli skrót kończy się na spółgłoskę miękką, której miękkość oznaczona jest w wyrazie nieskróconym 

literą i, to w skrócie miękkość ta nie jest zaznaczana: godz. (godzina)
•	 Jeśli skrót kończy się na spółgłoskę miękką, której miękkość zaznaczona jest znakiem diakrytycznym 

w wyrazie nieskróconym, to w skrócie także znak ten pozostawiamy: żeń. (żeński)
•	 Jeśli wyraz drugi lub któryś z następnych wyrazów rozpoczyna się od samogłoski, to kropkę 

stawiamy po skrócie każdego wyrazu: m.in. (między innymi)
•	 Nie stawia się kropek po skrótach używanych w matematyce i fizyce (mają one charakter 

międzynarodowy). źródło: publications.europa.eu

www.polskinawynos.com SKRÓTY I SKRÓTOWCE

Proszę dopasować odpowiednie słówko lub wyrażenie do skrótu.

1. zob. _____________________________________________________

2. ds. _____________________________________________________

3. itp. _____________________________________________________

4. al. _____________________________________________________

5. mies. _____________________________________________________

6. cdn. _____________________________________________________

7. ul. _____________________________________________________

8. rys. _____________________________________________________

9. św. _____________________________________________________

10. zach. _____________________________________________________

11. ww. _____________________________________________________

12. pl. _____________________________________________________

13. ub. _____________________________________________________

14. wsch. _____________________________________________________

15. nr _____________________________________________________

16. tj. _____________________________________________________

17. mgr _____________________________________________________

18. lic. _____________________________________________________

19. pt. _____________________________________________________

20. jw. _____________________________________________________

http://publications.europa.eu/code/pl/pl-4100300.htm
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