sprawdzian predyspozycji językowych do klas VII SP
przykładowe ćwiczenie

Proszę uzupełnić tekst w gwarze cieszyńskiej podanymi wyrazami.
dokumentalnej – kiere – je – artystóm – nagrody – piyrszego – grafikóm –
stworził – dwacatym - zno

Karol Śliwka to 1) _________ człowiek, kiery je symbolym polskigo znaku
graficznego. Od 2) _________ czerwca we Skoczowie w muzeum im. Gustawa
Morcinka pójdzie pooglóndać wystawym tego, co 3) _________. Karola Śliwkym
zno każdy, gdo mioł lecy kiedy styczność s 4) _________ użytkowóm. Urodziuł
sie w Harbutowicach, a robiuł plakaty, grafiki, znaczki na listy, grafikym
na pudełka a znaki firmowe, kiere 5) _________ cało Polska.
Karola Śliwkym wrazili do seryji 6) _________ Twentieth Century, w kierej sóm
ludzie s Polski, kiere robiły sztukym w 7) _________ wieku. Wielkucne wieca,
kiere stworził Śliwka to sóm baji loga: banku PKO BP, Towarzistwa Przocieli
Warszawy, Wydawnictwa Szkolnego a Pedagogicznego, Instytutu Matki
a Dziecka, Ministerstwa Łónczności, a eszcze kupa inkszych, 8) _________
robiuł dlo firm a instytucyji. Kupa razy mu dowali 9) _________. Robiuł
projekty pudełek baji dlo firmy Wedel a cygaretli Giewónt. Wystawa grafiki
użytkowej Karola Śliwki sie zacznie od spotkanio s 10) _________ piyrszego
czerwca o pióntej po połedniu w Muzeum imiynia Gustawa Morcinka we
Skoczowie.
Na postawie: http://www.gwara.zafriko.pl/

sprawdzian predyspozycji językowych do klas VII SP
przykładowe ćwiczenie - odpowiedzi

Proszę uzupełnić tekst w gwarze cieszyńskiej podanymi wyrazami.
Karol Śliwka to je człowiek, kiery 1) je symbolym polskigo znaku graficznego.
Od 2) piyrszego czerwca we Skoczowie w muzeum im. Gustawa Morcinka
pójdzie pooglóndać wystawym tego, co 3) stworził. Karola Śliwkym zno każdy,
gdo mioł lecy kiedy styczność s 4) grafikóm użytkowóm. Urodziuł sie
w Harbutowicach, a robiuł plakaty, grafiki, znaczki na listy, grafikym na pudełka
a znaki firmowe, kiere 5) zno cało Polska.
Karola Śliwkym wrazili do seryji 6) dokumyntalnej Twentieth Century,
w kierej sóm ludzie s Polski, kiere robiły sztukym w 7) dwacatym wieku.
Wielkucne wieca, kiere stworził Śliwka to sóm baji loga: banku PKO BP,
Towarzistwa Przocieli Warszawy, Wydawnictwa Szkolnego a Pedagogicznego,
Instytutu Matki a Dziecka, Ministerstwa Łónczności, a eszcze kupa inkszych,
8) kiere robiuł dlo firm a instytucyji. Kupa razy mu dowali 9) nagrody. Robiuł

projekty pudełek baji dlo firmy Wedel a cygaretli Giewónt. Wystawa grafiki
użytkowej Karola Śliwki sie zacznie od spotkanio s 10) artystóm piyrszego
czerwca o pióntej po połedniu w Muzeum imiynia Gustawa Morcinka
we Skoczowie.
Na postawie: http://www.gwara.zafriko.pl/

