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Temat: List otwarty. 
 

 
Cele:  

 wiem, co to jest list otwarty,  

  znam zasady redagowania listu otwartego, 

 przypominam zasady redagowania listu prywatnego i oficjalnego. 

 

 

Poznajemy kolejną formę wypowiedzi. List otwarty. List jest wypowiedzią 

Wam znaną od dawna. Dzisiaj przypomnicie sobie formę listu prywatnego 

i oficjalnego, poznacie także list otwarty.  
 

 

List otwarty to wypowiedź pisemna o charakterze argumentacyjnym napisana 

w ważniej sprawie (dotyczącej np. ochrony środowiska, pomocy słabszym); 

wezwanie skierowane do grupy osób (lub jednej osoby) w celu zwrócenia ich 

uwagi na problem, który wymaga podjęcia określonych działań. 

 

 

 

Schemat listu otwartego 
 

 miejscowość, data 

 nagłówek – powitalny zwrot grzecznościowy do adresata 

 wstęp:  

 przedstawienie tematu- określenie problemu, którym zwracamy się 

do odbiorcy 

 rozwinięcie:  

 szczegółowe omówienie problemu: 

 przedstawienie argumentów  

 zilustrowanie argumentów przykładami 

 zakończenie: 

 podsumowanie - sformułowanie wniosków 

 końcowy apel do adresata o zajęcie określonego stanowiska 

w sprawie. 

 pożegnanie adresata (formuła grzecznościowa) 

 podpis autora listu 
 

 



Jak napisać list otwarty? 

 

1. Poszczególne elementy listu mają na stronie swoje stałe miejsce- pamiętaj 

o ich odpowiednim rozmieszczeniu. 

 

2. Rozpocznij list zwrotem do adresata o charakterze grzecznościowym, np. 

Koleżanki i Koledzy!, Szanowny Panie Dyrektorze! Nagłówek zamknij 

wykrzyknikiem, a pierwsze zdanie listu rozpocznij wielka literą. 

 

3. W wstępie wyjaśnij, co będzie tematem i celem Twojego listu-określ 

problem, którym zwracasz się do adresata, odwołaj się do wspólnych 

doświadczeń lub emocji. Zauważ, że sprawa, o której piszesz, została 

wyraźnie wskazana w poleceniu. 

 

4. W rozwinięciu dokładnie omów wskazany problem –podaj trafne 

argumenty tak, aby nakłonić odbiorcę listu do przyjęcia określonej 

postawy wobec problemu. Twoje argumenty powinny być rzeczowe, 

powinny odwoływać się też do emocji. 

 

5. Każdy argument zilustruj odpowiednim przykładem – pamiętaj, aby 

odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej oraz załączonego tekstu 

(np. wiersza lub cytatu). 

 

6. W zakończeniu sformułuj wnioski końcowe. Podkreśl ważność 

poruszanego przez Ciebie problemu. Jeszcze raz zaapeluj do odbiorcy 

o zajęcie stanowiska w sprawie. 

 

7. Zakończ wypowiedź pożegnalnym zwrotem grzecznościowym. Nie 

zapomnij o podpisie. 

 

8. Stosuj w liście środki retoryczne, które pomogą wpłynąć na adresata. 

 

9. Używaj wyrazów i sformułowań, które przykują uwagę odbiorcy, np. 

Zauważcie…, zwróćcie uwagę na… 

 

10. Pamiętaj, aby wyrazy odnoszące się do adresata zapisywać wielką literą, 

np. Pana, Was, Koledzy. 

 
[Źródło: Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium z języka polskiego dla szkoły 

podstawowej, Nowa Era.] 

Poniżej przykład listu otwartego.  

Przeczytajcie uważnie temat pracy, a następnie list. 
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podstawowej, Nowa Era. 
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Na kolejnych stronach przypomnienie zasad redagowania listu prywatnego 

i oficjalnego.  
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