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1. Shrnutí
Zkracováním vznikají zkratky a zkratková slova.
Zkratky vznikly v písmu z počátečních písmen slov několikaslovného názvu: ČR – Česká republika, SOU
– střední odborné učiliště, čp.-číslo popisné/ číslo domu/, ustálené oficiální zkratky akademických
titulů MUDr.,Ing. JUDr.
Zkratková slova jsou utvořena z prvních písmen nebo slabik, nejčastěji dvou slov: alobal – aluminium
a obal.
Značky vznikly zkrácením slov nebo slovních spojení označujících jednotky měr, vah, měn, fyzikálních
veličin a jednotek, chemických prvků, matematických pojmů. Za značkami nepíšeme tečku: l-litr,Wwatt,Kč – koruna česká, r- poloměr

2.Test
Víš co znamenají tyto zkratky a značky? Dopiš význam!
aj.
atd.
t.r.
OSN
s.s r.o.
OH
př.n.l.
Mgr.
dcl
v.r.
tzv.

Správné řešení
A jiné
A tak dál
Tohoto roku
Organizace spojených národů
Společnost s ručením omezeným
Olympijské hry
Před naším letopočtem
Magistr, označení absolventa úplného vysokoškolského vzdělání humanitního směru
Decilitr- tj. desetina litru
Vlastní rukou – vlastnoruční podpis
Tak zvané –tak označované, jmenované

Bodové vyhodnocení
Za každou chybnou odpověď 1 záporný bod.
0-1
výborně
2
chvalitebně
3
dobře
4
dostatečně
Více jak 5 záporných bodů – nedostatečně

K zopakování látky
Doplň si vědomosti, např. využij učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998 str.44, Pravidel
českého pravopisu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita
výš uvedená literatura.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU.

