SteMi_J skróty v. 1.6
a

bardzo/bʃ/

◮dobrze/bʃe/

▶miałby

-by›/⁞y/

‹być›/⁞yć/|/⁞y’/
‹były›/⁞yły/|/※/⁞yłi/

-ch

ćci∙cić∙cieć∙dzić∙dzieć

d

‹dla›/⁞la/

‹funkcja›/fun/

j

‹inteligencja›
‹jaki›

‹jak›/jk/|/jg/

‹grudzień›

kom-

‹jeszcze›/⁞szcz/

‹kilkanaście›
kon-

‹który›/ky/

‹której›

‹maximum›/mx/=/mgs/

◮‹ma/m/›

‹można›/ma/

‹kto›/ko/

◮‹komu›

‹którym›

▶‹kimkolwiek›

-kolwiek/kol/

‹luty›/lut/

‹mail›/m'il/

‹mejlować›

‹możemy›/momy/

‹możliwość›

◮‹me›

‹mnie›/m'e/

‹kwiecień›/kwe/
‹koniec›

‹listopad›/lst/

‹może›/mo/

‹minimum›∙‹minuta›

◮‹który›/ky/

‹któremu›

‹maj›

‹już›/⁞sz/

‹jeżeli›/jż/

‹kilkaset›

▶‹łyżka/łyżɠ/›

‹lipiec›/lp/

‹lub›

‹jeśli›/jś/

‹komputer›/kom-p/

‹którego›/kego/

‹jeden›

‹jednak›/jek/

‹kilkadziesiąt›

-ka/ɠ/

‹itp.›/iđp/

‹kiedy›/kτy/

‹kontakt›

kr: -kier∙-kar[z]

‹mi›

‹jakby›/jky/

‹jakim›

‹każdego›/kʃego/

‹kilka›/kilɠ/

▶inspekcja

‹itd.›∙‹i tak dalej›/iđđ/

‹jestem›/⁞ęm/

‹każdy›/kʃy/

‹ma›

‹Europa›/Eur/

‹godzina›/gdz/

‹ins-: ▶instrukcja

‹intel-/itl/

m

‹elektroniczn-

-ego

‹go›∙-go/g/

‹internet›

‹lecz›

đt: det∙dyt∙tet

▶‹funkcjonalny›(funkcjonalność+ny)/funść-ε/

‹inter-/itr/

l
ł

‹dzień dobry›/dzbry/

▶fonografia

‹jest›/⁞ę/

k

-dia

▶funkcyjnym/fun-εym/

‹gdzie›

-graf-

h
i

od

‹dzień›/dz/

▶elektryczny

‹elektryczn-

‹gdy›/gy/

‹cześć!›

đrw: draw∙drew∙traw∙trew∙-drów∙-trów

▶‹funkcjonalność›/funść/

g

‹czwartek›

đk: -dek∙-tek∙-tuk∙-tyk∙-dka∙-tka

dr: -dar∙-darz∙-der∙-derz

f

‹czy›

częściowy

‹do›

‹dobrze›/⁞bʃe/

‹dzisiaj›/dźśj/

‹ex-/egs/

‹czas›/czs/

-cje

‹dlatego›

‹dobre›

e

-cji

‹będąc›/⁞ędąc/

-ych

‹dlaczego›

‹dziś›/dźś/

‹coś›/cś/

‹część›∙‹cześć›/czść/

cj∙-cja

-ech

ć

‹dobra›/⁞bra/

◮‹gdzie›/dźe/

‹co›/c/

‹często›/czst/

-ach

bowiem/bow/

‹było›

‹będzie›/⁞ędźe/

czɠ: -czka∙-czek∙-czyk

‹bo›

bez/bz/

‹była›

‹chociaż›/chż/

‹czerwiec›

▶audio/ąd'io/

▶piłabym

‹był›/⁞ył/

‹choć›/chć/

▶autor

‹auto-/‹ąt/

bardziej/bʃej/

‹by›/⁞y/

c

‹ale›/ae/|/a|e/

▶nauka/nąk/

au/ą/

b

‹albo›/al/

‹aby›/ay/|/a|y/

⁞ elizja pierwszej litery

‹miesiąc›/m'ś/
‹mogą›/mogą/

▶‹niemożliwych›

‹możliwy›

‹mniej więcej›/m'w'ęj/

‹mniej›/m'ej/

‹marzec›/mrz/=/mżʃ/

n

‹na›

nie

‹nad›

‹natomiast›/nđo/
‹nigdy›

‹około›

‹październik›

‹piątek›/p'ą/

‹po›

‹oraz›

‹program›/prg/

◮‹raz›

‹pół›

‹poniedziałek›

polski

‰(promil)

‹procent›/prc/|%

pw: -pów∙-piów

‹równy›/rwy/

‹również›/rwż/

ponieważ

‹pewien›/pn/

Polska

‹punkt›/p[u]t/

prw: pierw∙pryw∙prow∙praw
roz-/r-z/

‹przed›

‹ponadto›/pndo/

‹przede wszystkim›/przfʃ/

r

‹następnie›
np.∙‹na przykład›

‹przez›/prz/

‹pewny›/pny/

‹ponad›/pnd/

‹pod›

‹następny›

nt.∙‹na temat›

‹niedziela›

‹oczywiście›

‹nowy›/nwy/

‹nawet›/naw/

‹następujący›/ncy/

‹nikt›

▶‹znajdzie›

najbardziej/nyb/

‹natychmiast›/nđy/

‹nigdzie›

‹nic›/nc/

o
p

naj/ny/

▶‹nierówność›/nie-rwść/

‹równego

‹różny›/rżi/

‹robić›

‹rzecz›/rz/=/żʃ/

‹rok›

‹Rosja›

s

‹sam›
‹sobie›

‹sposób›

‹stenografia›

‹swój›/sw/

‹swe›

ścić∙ściec

‹sobota›/sob/

‹strona›

‹swoje›

‹styczeń›
‹SMS›

‹swych›

stwɠ: stawka∙-stewka∙-stówka∙-stywka
szɠa: -szka∙-żka∙(-czka)

‹środa›/śro/

‹tak›/t/|/⁞aɠ/

‹taki›

‹te›

‹ta›/τa/

‹takich›

‹tym›

‹to›/τo/|/⁞o/

◮‹o›

‹twój›/τwuj/

‹twoja›

◮‹tak, że›

‹także›

‹ten›/τen/|/⁞en/

‹tę›
‹tam›

‹temu›

‹tyle›/τyle/

‹teraz›/τer/

‹tego›/τego/|/⁞ego/

‹tych›

‹tutaj›/τuj/

‹tu›
‹tylko›/τyl/

‹tj.›(to jest)

‹tutejszy›

trans-/trn/

‹tzn.›

‹tzw.›

◮‹tran›
‹tys.›

tr: -tor∙-ter∙-tarz∙-terz

đwo: -two∙-ctwo∙-stwo∙-jstwo∙-ństwo

đk: -dek∙-tek∙-tuk∙-tyk∙-dka∙-tka

đrw: draw∙drew∙traw∙trew∙-drów∙-trów

twɠ: -tawka∙-tewka∙-tywka∙-[k]tówka

‹wejście›∙wejści-/weś/

‹w›/w'/

wszech-/w-sz/

-aw

-ów

-ew

wsz/fʃ/

-yw

wk: -wek∙-wiek
‹w tym›/φτym/

‹wewnątrz›

wtorek

‹wewnętrzny›
‹wreszcie›/wrsz/

‹wielki›

‹wiele›∙wielo-/w'l/

wg∙według

‹wrzesień›/wrze/=/wʃe/

WWW(Web)

wszystk-∙‹wszystko›/fʃ/

‹wszędzie›

‹tamtego›

‹tamten›/τmn/

‹wyjście›∙wyjści-

‹więcej›/w'ęj/

‹więc›/w'ę/

‹też›/τeż/|/eż/

tekst/tx/=/tɠs/

‹tamtą›

‹tamte›/τme/

‹tamta›/τma/

u
w

‹stan›

szɠ: szk∙-szak∙-szek∙-szyk

-sji∙-zji

-sja∙-zja

‹sto›

‹sierpień›

sprw: spryw∙sprow∙spraw

stw: staw∙stew∙stow∙stów

ś
t

‹się›

‹siebie›

‹sekunda›

▶wszystkiego/fʃego/

wrđ: wert∙wiert∙wrot∙wrót
‹w tamtą›/φτmą/

y
z

‹zamiast›

‹zawsze›/zsz/

‹zwany›

‹zwłaszcza›/zw-szcz/

‹zdanie›

‹zewnątrz›

‹zewnętrzny›

‹z tych›/ζτyχ/

‹z tamtą›/ζτmą/

▶gburowatego

▶funkcyjnym

ź
ż

‹że›/ź/

‹żeby›/ży/

(przymiotnik)/ε/

▶elektryczny

▶luźniejszy/luź-ʒ/

(przymiotnik w st. wyższym)/ʒ/

▶rozgałęziać

(bezokolicznik)/’/
(rzeczownik)/ω/

▶malować

▶niefrasobliwość

▶malarstwo
▶uzasadnić

▶najważniejsze

▶rozgałęziają
▶denazyfikacja
▶uzasadnieniem

