
 
 

Witam Was, do wakacji jeszcze trochę, więc podaję zagadnienia, które mamy do wykonania 

oraz nauczenia się w kolejnym tygodniu.  

Temat: 1.  Czas na powtórkę ,,O przypowieściach’’. 

Proszę uważnie przeczytać tekst ,,O przypowieściach’’  na str. 289, a następnie wykonać 

ćwiczenia sprawdzające wiadomości na str. 289 – 290. 

         (Prace należy wykonać obowiązkowo i przesłać do oceny do końca tygodnia) 

Temat: 2 - 3.  Elementy listu oficjalnego. 

Uczyliśmy się już jak piszemy list. Dla przypomnienia,  przedstawiam wzór  

z charakterystycznymi elementami i ich rozmieszczeniem.  

 

 

List to forma wypowiedzi, w której nadawca zwraca się bezpośrednio do odbiorcy. Jeżeli 

łączy ich przyjaźń, bliskie relacje lub więzy rodzinne, mówimy wtedy o liście prywatnym. 

Nadszedł czas, kiedy poznacie nowy rodzaj listu, nazywany listem oficjalnym.  

W odróżnieniu od prywatnego, skierowany jest do osoby publicznej (nieznanej nadawcy 

osobiście) lub do instytucji, urzędu czy organizacji.  

Zanim się zapoznacie z jego elementami  zastanówcie się nad odpowiedziami do pytań: 

Z kim nie przywitacie się słowami typu: ,,cześć’’, ,,jak się masz’’? 

W jakich miejscach zachowujemy powagę? 

Do kogo zwrócicie się słowami: ,,Szanowny Panie’’, ,,Szanowna Pani’’?  



 
 

Proszę teraz zapoznać się z informacjami dotyczącymi listu oficjalnego podanymi niżej. 

Znajdziecie je również w podręczniku na str. 299 – 300. 

 

Można także skorzystać z e –podręczników. Informacje są łatwo dostępne, wystarczy wpisać 

w przeglądarkę internetową list oficjalny i wybrać epodreczniki. 

 

 



 
 

 

 

Zauważyliście, że do zapamiętania jest sporo i trzeba wykonać dużo ćwiczeń, aby opanować 

umiejętność redagowania listu oficjalnego. Wymaganych elementów jest więcej niż w liście 

prywatnym, np. trzeba podać adres odbiorcy i nadawcy w odpowiednim miejscu. W praktyce, 

warto sprawdzić czy list jest prawidłowo napisany, czy dobrze umieszczone są 

charakterystyczne elementy, tak jak w podanym wzorze.   

UWAGA 

1. W listach obowiązuje zasada, że wszelkie zwroty do adresata piszemy wielką literą np.  

Cię, Ci, Ciebie, Tobie, Twoje, Was, Wami, Mamo, Tato, Babciu, Ciociu, Pani, Panie. 

2. List zawsze podpisujemy odręcznie – nawet wtedy, gdy piszemy go komputerowo                                                 

i drukujemy.  



 
 

3.  Listy oficjalne podpisujemy zawsze imieniem i nazwiskiem (Jan Kowalski), natomiast                             

w prywatnych używamy imienia, jego zdrobniałej formy, a nawet pseudonimu czy 

przezwiska (Janek, Gosia, Gonzo). 

Po zapoznaniu się z nowymi wiadomościami, proszę wykonać pisemnie ćwiczenia: 1-2 na str. 

300 w podręczniku,  pozostałe ustnie. 

 

Temat: 4 -5. Ćwiczenia w redagowaniu listu oficjalnego. 

W zeszycie ćwiczeń są ćwiczenia pozwalające utrwalić umiejętność pisania listu oficjalnego. 

Proszę wykonać zadania na str. 142 – 144. 

 Do oceny należy przysłać ćwiczenie 4. o treści: 

Napisz list do dyrektora Twojej szkoły z prośbą o zorganizowanie kiermaszu 

rękodzieła.  

(rękodzieło to wyroby wykonane ręcznie, w sposób nieprzemysłowy, najczęściej 

o charakterze artystycznym). 

 

Pozdrawiam serdecznie 

 

 


