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1.W poniższym tekście są błędy stylu. Przepisz to zawiadomienie w stylu oficjalnym. 

 

Kochani Mieszkańcy! 

Serdecznie zawiadamiamy, że w dniu 4 sierpnia 2005 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Waszym 
bloku będzie wyłączona woda przez Rejonowy Zakład Wodociągów w Słupsku, w związku z czym prosimy 
o przygotowanie się i nienarzekanie.  

Adam Nowak 
Urząd Gminy Słupsk 
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2.Wstaw przyimki i spójniki do zawiadomienia, a następnie zaznacz czy podane informacje są prawidłowe 

czy nie 

 
 
Szanowni Koledzy! 

___ przyjemnością zawiadamiamy, że ___ najbliższego czwartku (15.09) można przychodzić ___ pracy ___ 

psami. Obecność zwierząt ___biurze poprawia zarówno stan psychiczny pracowników, jak i wydajność. 

Jeśli Wasze psy nie są agresywne nie muszą ____ być na smyczy ___ mieć kagańca, ale powinny mieć 

kartę szczepień. W przypadku osób ___ silną alergią ___ psy – prosimy ___ kontakt __ HR ___ środy 

(14.09). Te osoby przeniesiemy ___ czwarte piętro, ___  którym nie będzie zwierząt.   

         Milena Wójcik 

        Specjalistka ds. Zadowolenia __ pracy 

 Prawda Nieprawda 

1. Do pracy można przyprowadzać różne zwierzęta.   

2. Zwierzęta w pracy są dobre dla produktywności pracowników.   

3. Psy mogą swobodnie biegać po biurze.   

4. Pracownicy z uczuleniem muszą się zwolnić.   
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3.Napisz w lukach słowa z nawiasów w odpowiednich przypadkach 

 

Szanowni Sąsiedzi! 

Uprzejmie zawiadamiamy o planowanym ...............................(remont) mieszkania numer 135 (trzecie 

piętro). Remont zacznie się w poniedziałek 1 sierpnia o ..........................(godzina) 7.00 rano i potrwa 

prawdopodobnie do ...........................(wtorek) 31 grudnia (z ...........................(przerwa) na dzień Bożego 

Narodzenia). W tym czasie w ........................(budynek) może być trochę głośno. Ekipa remontowa postara 

się robić przerwy w .............................(hałas) w godzinach 12:00 – 14:00, żeby mogli Państwo odpocząć i 

Państwa dzieci mogły się zdrzemnąć. Bardzo prosimy o ......................................... (wyrozumiałość)!  

        Anna i Piotr Majewscy 
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Odpowiedzi 

1 

. Szanowni Mieszkańcy! 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 4 sierpnia 2005 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Państwa 
bloku będzie wyłączona woda przez Rejonowy Zakład Wodociągów w Słupsku, w związku z czym prosimy 
o przygotowanie się i o wyrozumiałość  

Adam Nowak 
Urząd Gminy Słupsk 

2. 
Szanowni Koledzy! 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od najbliższego czwartku (15.09) można przychodzić do pracy z psami. 

Obecność zwierząt w biurze poprawia zarówno stan psychiczny pracowników, jak i wydajność. Jeśli Wasze 

psy nie są agresywne nie muszą ani być na smyczy ani mieć kagańca, ale powinny mieć kartę szczepień. W 

przypadku osób z silną alergią na psy – prosimy o kontakt z HR do środy (14.09). Te osoby przeniesiemy na 

czwarte piętro, na  którym nie będzie zwierząt.   

         Milena Wójcik 

        Specjalistka ds. Zadowolenia __ pracy 

 
 

1.NP, 2.P,3.P, 4.NP 

 

3 
Szanowni Sąsiedzi! 

Uprzejmie zawiadamiamy o planowanym remoncie mieszkania numer 135 (trzecie piętro). Remont 

zacznie się w poniedziałek 1 sierpnia o godzinie 7.00 rano i potrwa prawdopodobnie do wtorku 31 

grudnia (z przerwą na dzień Bożego Narodzenia). W tym czasie w budynku może być trochę głośno. Ekipa 

remontowa postara się robić przerwy w hałasie w godzinach 12:00 – 14:00, żeby mogli Państwo odpocząć 

i Państwa dzieci mogły się zdrzemnąć. Bardzo prosimy o wyrozumiałość!  

        Anna i Piotr Majewscy 
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