
25th May 

Class 8 
 

Writing informal e-mails. – Ćwiczenia w pisaniu nieoficjalnego emaila. 
 

- wiem z jakich części składa się email 

- znam przydatne zwroty, których używa się w nieoficjalnym emailu  

 

Dziś przypominamy sobie budowę emaila i przećwiczymy przydatne zwroty używane w emailach. 
 

Po tej lekcji sprawdzę czy potrafisz napisać email zgodnie z podanymi wskazówkami. 

 

Na początku powtórzymy strukturę wiadomości e-mail. 

 

Przeczytaj dokładnie polecenie do emaila. 

 
 

Przeczytaj przykładowy email na podany temat. 

 
Zastanów się, czy ten email zawiera: 

 



Które fragmenty odpowiadają wyżej wymienionym częściom emaila? 

Spróbuj je odszukać w tekście. 

 

 

Sprawdź teraz czy dobrze określiłeś/ określiłaś poszczególne części emaila. 

 

 
 

Prawda, że email jest prosty? 

 

Warto powtórzyć przykładowe zwroty używane w emailach nieoficjalnych (do kolegi/rodziny). 

 

Rozpoczęcie (beginning) / zakończenie (ending)  
 

Beginning Ending  

Thanks for you email. 

It was great to hear from you! 

How are you? 

How are you doing? 

Hope you’re doing well. 

 

Yours, 

Love, 

Take care, 

By for now, 

Best wishes, 

Write soon, 

 

Gdy piszemy email, podajemy powód jego napisania. Zdania na zakończenie: 

I’m writing to tell you about… 

I want to tell you… 

I must go now. 

Bye for now. 
 

Warto na koniec poprosić o podtrzymanie kontaktu: 
 

Let me know as soon as possible. /Daj znać jak najszybciej./ 

I hope to hear from you soon. 

I’m waiting for your email. 

Write back soon. 

I look forward to hearing from you soon. 

 

W życiu możesz używać jednego wyuczonego zwrotu, ale lepiej znać i inne możliwe zdania. 



A Poćwicz teraz zwroty używane w emailach: https://www.liveworksheets.com/ai642584xx  

B Uzupełnij email podanymi zwrotami: https://www.liveworksheets.com/gu18847rx  

(Przeciągnij zwroty we właściwe miejsca).  
 

Rozwiązania zadań A i B prześlij do środy 27 maja. 
 

 

Zapamiętaj! 

1 Po powitaniu i po pożegnaniu musi być przecinek. 

2 Wszystkie części emaila pisze się od lewej strony (od powitania do pożegnania). 

 

Ważne! 

1 Zanim zaczniesz pisać PRZECZYTAJ DOKŁADNIE polecenie (to drobniejszym drukiem też.) 

2 Email na egzaminie zazwyczaj ma początek, więc musisz kontynuować go. 

3 Rozwiń każdy punkt (kropkę) polecenia. 

4 Podpisz się XYZ (nie używa się swojego imienia/nazwiska na egzaminie). 

5 Postaraj się zmieścić w limicie słów (50-120). 

   (Email przykładowy ma 95 słów, powitania i pożegnania nie liczy się.) 

6 W emailu nieoficjalnym używa się skrótów (I’m / isn’t…). One liczone są jako jedno słowo. 

7 Nie używa się wulgaryzmów, wyrażeń slangowych czy skrótów typu: 4U (for you), ‘coz…. 

 

 

 

W ubiegłym roku szkolnym na egzaminie był email na temat:  

 
 

 
 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ai642584xx
https://www.liveworksheets.com/gu18847rx


Rozwinięcie podpunktów – spójrz na pierwszy punkt egzaminacyjnego emaila. 

(napisz, dlaczego warto jechać w polskie góry) 

Czy zdanie:” I think that Polish mountains are really beautiful.” jest wyczerpuje temat? Owszem polskie góry są 

piękne, ale trzeba podać jakiś konkretny argument zachęcający do wyjazdu.  

Jeśli napiszesz, np.: „It’s the best place to spend time doing winter sport and admire beautiful views”, to 

zostanie to uznane za rozwinięty podpunkt.  

 

B Czas na Twój email. 

 

Przyjeżdża do Ciebie koleżanka z Anglii, którą bardzo interesuje kultura polska.  

Napisz do niej e-mail, w którym : 

- wyrazisz radość z jej przyjazdu 

- zaproponujesz ciekawy dla niej sposób spędzenia czasu 

- będziesz życzyć jej udanej podróży  
 

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech 

podpunktów, tak aby osoba nieznająca plecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. 

Długość wypowiedzi powinna wynieść 50-120 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, 

spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 

 

Kochani, kwietniowy email część osób napisała samodzielnie (brawa dla nich!). 

Niestety pojawiły się również emaile ściągnięte z internetu. 

Egzamin zweryfikuje Wasze umiejętności, więc oszukiwanie nie ma sensu. 

Uprzedzając Was, sprawdziłam: email na ten temat również znajdziecie w internecie. 

Jeśli chcesz poćwiczyć pisanie, napisz samodzielnie  

i prześlij do sprawdzenia do środy, 27.05. 

Jeśli masz oszukać, nie przysyłaj mi pracy. 

 

Good luck! 

 


