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1.Co oznaczają te skróty? 
a) Ur. - ................................................. 

b) Zm. - ................................................ 

c) M.in. - .............................................. 

d) Tzn. - ................................................ 

e) Pt. - .................................................. 

f) Tzw. - ................................................ 

2.Zapisz podane daty słownie 
 

a) Urodził się 13.08.1933 - 

..................................................................................................................................................... 

b) Od 1968 do 1972 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

c) W 1992 

..................................................................................................................................................... 

d) W latach 1993-2014 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

3.Wpisz  w luki słowa z nawiasów w poprawnej formie  
 

Rosław Szaybo (ur. 13 ........................1 (sierpień) 1933 w Poznaniu, zm. 21 maja 2019 w Warszawie) – 

polski plakacista, fotograf i projektant okładek ........................2 (płyty) i .....................3 (książki). Laureat 

licznych ......................4(nagrody) oraz juror ............................................ ...................................................5 

(konkursy polskie i zagraniczne), przedstawiciel tzw. polskiej szkoły plakatu. 

http://www.polskidaily.eu/


[B2] Rosław Szaybo, przypadki, daty i skróty 
 

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

W 1961 ukończył studia na ....................................6(wydział) malarstwa na ASP w ...................................7 

(Warszawa). 

 

 

W 1966 wyjechał do .................................................................8 (Wielka Brytania), gdzie pracował jako 

............................................................9 (niezależny projektant). Od 1968 do 1972 działał jako dyrektor 

artystyczny w .................................................10 (agencja reklamowa) Young & Rubicam. Od 1972 do 1988 

na stanowisku ......................................................11 (dyrektor artystyczny)  w 

..................................................12 (firma fonograficzna) CBS Records Great Britain zaprojektował ok. 2000 

...........................13 (okładki)  płyt, m.in. dla Eltona Johna, Roya Orbisona, Judas Priest (m.in. okładkę British 

Steel i logo ............................14 (zespół)), Santany, Janis Joplin, Johna Williamsa czy Czesława Niemena. W 

tym czasie projektował też plakaty dla ............................................................15 (angielskie teatry). W latach 

1993–2014 prowadził ..................................16 (pracownia) fotografii na ASP w Warszawie. Jego kreatywne 

podejście do ........................17 (nauka) w dużym stopniu ożywiło pracownię, która pod  

......................................... 18 (jego kierownictwo) stała się wyjątkowo popularna. Od 1994 do 1996  

kierownik artystyczny Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Przez kilka ............................... 19 (miesiące) 

prowadził też razem z ..................20 (żona)  Alicją Michalską-Szaybo program kulinarny pt. Smakosze i 

rozkosze, dla.....................................21 (telewizja) Polsat. 
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Zaprojektował m.in. ...........................................22 (słynna okładka) do .....................23 (płyta) Krzysztofa 

Komedy pt. Astigmatic oraz herb dla .............................24 (gmina) Purda na Mazurach. W 1992 otrzymał 

medal Polonia za ......................................... 25 (wybitny wkład) w prezentację Polski na Wystawie 

Uniwersalnej EXPO '92 w Sewilli. Przez wiele ....................... 26 (lata) współpracował, z poznanym już w 

czasach studiów na ASP, ................................................27 (wybitny grafik)  Stanisławem Zagórskim. 
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Odpowiedzi 
 

1. a) urodzony, b) zmarły, c) między innymi, d) to znaczy, e) pod tytułem, f) tak zwany 

2.  

a) Trzynastego sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego  

b) Od tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego ósmego do tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego 

c) W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim 

d) W latach tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy – dwa tysiące czternaście 

3. 1.sierpnia, 2.płyt, 3.książek, 4. nagród, 5. konkursów polskich i zagranicznych, 6. wydziale, 7. warszawie, 8. wielkiej 

brytanii, 9. niezależny projektant, 10. agencji reklamowej, 11. dyrektora artystycznego 12.firmie fonograficznej, 13. 

okładek, 14. zespołu, 15. angielskich teatrów, 16. pracownię, 17. nauki, 18. jego kierownictwem 19. miesięcy, 20. 

żoną, 21. telewizji, 22.słynną okładkę, 23. płyty, 24. gminy, 25. wybytny wkład, 26. lat, 27. wybitnym grafikiem 
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