
LIST PRYWATNY – pisanie (A2) 

 

Poniższy zestaw zawiera materiały do nauki pisania listu prywatnego. Znajdują się 

w nim zarówno prezentacje przykładowych listów (w stylu formalnym i 

nieformalnym), ćwiczenia utrwalające słownictwo, jak również przydatne zwroty 

grzecznościowe.  

 

 

Zadanie 1. Proszę przeczytać fragmenty listów i ułożyć je w odpowiedniej 

kolejności (proszę rozciąć fragmenty wzdłuż linii). 

 

Brno, 13 IX 2008r. 

Kochana Aniu! 

Na początku mojego listu chciałabym Cię bardzo serdecznie pozdrowić.  

U mnie wszystko w porządku, wróciłam kilka dni temu do Brna, ale już  

tęsknię za Krakowem i za osobami z mojej grupy. Bardzo się cieszę, że byłaś moją 

nauczycielką, bo dużo się nauczyłam. Atmosfera na kursie była świetna! Podobały  

mi się też zajęcia dodatkowe i różne atrakcje, takie jak wycieczki czy spotkania. 

Teraz jeszcze odpoczywam, ale za dwa tygodnie zaczynam kolejny rok studiów.  

Mam nadzieję, że w przyszłym roku też spotkamy się na kursie wakacyjnym. 

Jeszcze raz dziękuję za wszystko! Pozdrawiam! 

Jana 

 

 

Brno, 13 IX 2008r. 

Szanowna Pani Dyrektor! 

 Chciałabym Pani bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie 

doskonałego kursu języka polskiego w Pani szkole. Cieszę się, że moją nauczycielką 

była pani Anna Kowalska. Jest ona bardzo sympatyczna i pracowita i dzięki niej 

nauczyłam się dużo nowych rzeczy. Dziękuję także za zajęcia dodatkowe i 

atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta, wycieczka do Zakopanego i spotkania w 

pubach. Ponieważ jestem bardzo zadowolona z Pani oferty, na pewno polecę Pani 

szkołę moim znajomym i wrócę na kolejny kurs za rok. 



Jeszcze raz dziękuję bardzo za wszystko. Serdecznie Panią pozdrawiam! 

Jana Dostal 

 

 

Zadanie 2. Proszę przeczytać listy i wpisać brakujące słowa z tabelki: 

1.  

prawdziwi    wcześniej    ciepło   mnóstwo    kochana    wspaniałe    początku  

opalaliśmy się    pozdrawiamy   odwiedziny 

 

Myszków, 18 VIII 2008 r. 

………………………………… Ciociu! 

 Na …………………………… mojego listu bardzo serdecznie Cię……………………………! 

Przepraszam też, że nie napisaliśmy…………………………………., ale zaraz po powrocie 

wróciliśmy do pracy i byliśmy bardzo zajęci. 

 Nasze wakacje na Krecie były……………………………... Jesteśmy z Grzegorzem 

bardzo szczęśliwi, bo dużo odpoczywaliśmy, …………………………………., pływaliśmy, ale 

też zwiedzaliśmy wyspę. Nasi znajomi Grecy to …………………………… przyjaciele, są 

bardzo rodzinni i gościnni. Mamy ………………………….. zdjęć, więc zapraszamy Cię 

bardzo do nas w ……………………….. Porozmawiamy wtedy i obejrzymy fotografie. 

 Pozdrawiamy Cię bardzo …………………………. jeszcze raz i życzymy dużo 

zdrowia! Do zobaczenia! 

Julia i Grzegorz 

 

2.  

serdecznie   wielu   szanowna   wyjazdu    pozdrawiam   oczywiście   ambasadzie 

 

Warszawa, 25 X 2008 r. 

………………………….. Pani Profesor! 

Chciałbym Pani jeszcze raz ……………………… podziękować za pomoc przy 

organizowaniu mojego …………………………. do Warszawy. Od tygodnia mam praktyki w 

………………………… hiszpańskiej i jestem bardzo zadowolony. Myślę, że będę mógł 

tutaj poznać ……………………. ciekawych ludzi  i nauczyć się dużo nowych rzeczy. 

…………………………….. cały czas uczę się języka polskiego na kursie. 



Jeszcze raz dziękuję i ………………………….! 

Miguel Moreno 

 

 

TYPOWE ZWROTY W LISTACH 

 

NA POCZĄTKU LISTU NA KOŃCU LISTU 

formalnie nieformalnie formalnie nieformalnie 

*Szanowny Panie! 

*Szanowna Pani! 

*Szanowni Państwo! 

*Szanowny Panie 

Profesorze! 

*Szanowna Pani 

Profesor! 

*Drogi Panie! 

*Droga Pani! 

*Drodzy Państwo! 

*Kochany Dziadku! 

*Kochana Ciociu! 

*Kochany Krzysiu! 

*Kochana Aniu! 

*Kochani! 

*Drogi Maćku! 

*Droga Zosiu! 

*Cześć Aniu! 

*Serdecznie 

pozdrawiam! 

*Z poważaniem, 

*Pozdrawiam 

serdecznie! 

*Całuję! 

 

 

Zadanie 3. (Do wyboru) Proszę napisać list: 

a). do koleżanki i do profesora z podziękowaniem za zaproszenie do Polski, 

b). do kolegi i do rodziców koleżanki, którą odwiedziłeś/odwiedziłaś niedawno i 

opowiedz krótko, co u Ciebie słychać. 

 


