sprawdzian predyspozycji językowych do klas VII SP
przykładowe ćwiczenie

__ Na początku lat dwudziestych do sprzedaży trafiły pierwsze dżinsy
o klasycznym kroju, a kilka lat później, zamiast zapięcia na guziki, pojawiły się
zamki błyskawiczne.
__ Potem płeć piękna miała już z górki. Świat oszalał na punkcie tych spodni,
gwiazdy filmu też.
__ Powstały w 1853 roku z tkaniny, z której produkowano namioty i plandeki.
__ Na początku ojciec tych ponadczasowych spodni, Oscar Levi Strauss, stworzył
egzemplarz, który miał pięć kieszeni, na zewnątrz szwy z pomarańczowej nici,
a dodatkowo był wzmocniony miedzianymi ćwiekami.
__ Od czasu pojawienia się tej pierwszej wersji wiele rzeczy uległo zmianie
i na przełomie lat powstało kilkadziesiąt modeli, m.in. dzwony, rurki, zdobione,
haftowane, zwężane, rozszerzane, proste, itd.
__ Ten model był też obowiązkowo zapinany na guziki. Zamek wstawiono nieco
później.
__ Od lat 90-tych dżinsy to uniwersalny element garderoby. Są odpowiednie
na każdą okazję: wystarczy zmienić górę, aby ze stroju dziennego stały się
wieczorowym.
__ Dżinsy to spodnie uniwersalne – jedyne ubranie, które z jednej strony jest
ekspresją naszej wolności i indywidualizmu, a z drugiej nie wyklucza nas w żaden
sposób ze społeczeństwa, w którym żyjemy. Trwałe, modne i niezastąpione.
__ I tak w roku 1905 swoją premierę miały kultowe Levi'sy 501 – po dziś dzień
bardzo chętnie kupowane, legenda, którą chyba każdy miał bądź ma w swojej
szafie.
__ Warto jeszcze dodać, że kobiety musiały czekać prawie dwie dekady na
modele dla siebie. Pierwsze były te podkreślające biodra i zwężane ku dołowi.
Na podstawie: www.papilot.pl

sprawdzian predyspozycji językowych do klas VII SP
przykładowe ćwiczenie - odpowiedzi

1_ Dżinsy to spodnie uniwersalne – jedyne ubranie, które z jednej strony jest
ekspresją naszej wolności i indywidualizmu, a z drugiej nie wyklucza nas w żaden
sposób ze społeczeństwa, w którym żyjemy. Trwałe, modne i niezastąpione.
_2_ Powstały w 1853 roku z tkaniny, z której produkowano namioty i plandeki.
Historia ewolucji ich wzorów jest bardzo ciekawa.
_3_ Na początku ojciec tych ponadczasowych spodni, Oscar Levi Strauss,
stworzył egzemplarz, który miał pięć kieszeni, na zewnątrz szwy z
pomarańczowej nici, a dodatkowo był wzmocniony miedzianymi ćwiekami.
_4_ Ten model był też obowiązkowo zapinany na guziki. Zamek wstawiono nieco
później.
_5_ Od czasu pojawienia się tej pierwszej wersji wiele rzeczy uległo zmianie
i na przełomie lat powstało kilkadziesiąt modeli, m.in. dzwony, rurki, zdobione,
haftowane, zwężane, rozszerzane, proste, itd.
_6_ I tak w roku 1905 swoją premierę miały kultowe Levi'sy 501 – po dziś dzień
bardzo chętnie kupowane, legenda, którą chyba każdy miał bądź ma w swojej
szafie.
_7_ Na początku lat dwudziestych do sprzedaży trafiły pierwsze dżinsy
o klasycznym kroju, a kilka lat później, zamiast zapięcia na guziki, pojawiły się
zamki błyskawiczne.
_8_ Warto jeszcze dodać, że kobiety musiały czekać prawie dwie dekady na
modele dla siebie. Pierwsze były te podkreślające biodra i zwężane ku dołowi.
_9_ Potem płeć piękna miała już z górki. Świat oszalał na punkcie tych spodni,
gwiazdy filmu też.
_10_ Od lat 90-tych dżinsy to uniwersalny element garderoby. Są odpowiednie
na każdą okazję: wystarczy zmienić górę, aby ze stroju dziennego stały się
wieczorowym.
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