
9.06.20 r. 

Temat: Kartka z pamiętnika, dziennika, e-mail, ogłoszenie, zaproszenie – formy wypowiedzi 

pisemnych. 

Przeczytaj notatkę: 

1. Pamiętnik – przykład: 

10 II 2019 r. 

Jutro kończą się ferie, ale ja jeszcze przez miesiąc posiedzę w domu. Dlaczego? Ze złamaną 

nogą trudno chodzić do szkoły. Jak to się stało? Zagapiłem się na Baśkę… Muszę chyba 

wszystko wyjaśnić po kolei. 

Od początku mieliśmy pecha. Pociąg, którym zamierzaliśmy jechać do Krakowa, spóźnił się   

o godzinę. Najbardziej denerwowali się rodzice. Ich stres udzielił się także nam. W końcu 

pociąg przyjechał. Załadowaliśmy się do przedziałów, dziewczyny osobno, chłopaki osobno... 

A potem i tak przez cały czas chodziliśmy do siebie. Nie obyło się bez afery w pociągu. 

Roztrzepany Jacek zapomniał legitymacji szkolnej. Ale miał dużo szczęścia, bo skończyło się 

na pouczeniu przez konduktora i godzinnym przepytywaniu przez wychowawcę, czy ma 

resztę potrzebnych rzeczy.  

Następnego dnia po podróży pobiegliśmy do szkółki narciarskiej. Wszyscy marzyliśmy, żeby 

pojeździć na nartach. Najpierw jednak musieliśmy  się tego nauczyć. Cała nasza grupa pilnie 

słuchała instruktora narciarskiego, pana Arka. Ale najbardziej Baśka, która wystroiła się                     

w czerwony kombinezon i robiła do niego cielęce oczy. Po tygodniu wydawało mi się, że 

umiem już dobrze jeździć na nartach. – Mam do was zaufanie – powiedział instruktor              

i pozwolił zjechać z niewielkiej górki. Pamiętam dobrze… Jadę. Obok mnie szusuje Baśka. 

Pomyślałem: - Ale dziewczyna. A resztę opowiedzieli mi koledzy w szpitalu. – Turlałeś się 

jak śnieżna kula, aż wpadłeś na drzewo. Ale i tak miałeś dużo szczęścia, złamałeś tylko nogę 

– mówił Krzyś. 

I tak siedzę sobie w domu, czytam książki, oglądam filmy… i na razie cieszę się, że ominie 

mnie sprawdzian z matmy. 

2. Dziennik – przykład: 

19 I 2019 r. 

Już jestem u babci i dziadka na Mazurach. Mama przywiozła mnie dziś  rano i szybko 

pojechała, bo musiała wracać do pracy. Co ja będę robił przez tydzień na wsi? Byłem tu dwa 

lata temu latem, ale wtedy przyjechaliśmy całą rodziną. Łowiliśmy ryby, kąpaliśmy się          

w jeziorze, jeździliśmy na wycieczki. Muszę jednak przyznać, że jest tu ładnie: zamarznięte 

jezioro i taki spokój. Idę na razie spać, może jutro będzie ciekawiej.  

20 I 2019 r. 

Dzisiaj poznałem koleżanki i kolegów, którzy przyjechali do sąsiada dziadka, pana Henia. 

Jest ich sześcioro, cztery dziewczyny: Magda, Asia, Ewa i Basia i dwóch chłopaków: Maciek 

i Bartek. Są mniej więcej w moim wieku. Nie mogliśmy się rozstać – mamy tyle wspólnych 

zainteresowań: Internet, gry komputerowe, muzyka. Umówiliśmy się jutro nad jeziorem. 

21 I 2019 r. 

Uff, co za dzień. Aż nie wiem, od czego zacząć. Chyba opiszę wszystko od początku. 

Raniutko dziadek znalazł w lesie zranioną sarenkę. Przyniósł ją do domu. Była mała                

i przestraszona. Dziadek zawiadomił leśniczego i weterynarza. Lekarz opatrzył jej nogę,                      

a dziadek z leśniczym poszli do lasu. Potem zjawili się moi nowi koledzy. Oglądając sarenkę, 

dziwiliśmy się, jak można krzywdzić takie bezbronne zwierzę. 

Wieczorem dziadek razem z panem Heniem zorganizowali nam kulig z ogniskiem na polanie 

przy domu. Było świetnie.  

 

 

   



3. E-mail – przykład: 

Do: natka.pietruszka@kr.pl,ignacy.z@ls.pl 

Temat: Przygotowanie prezentacji 

Natalio, Ignacy! 

Pamiętacie, że mamy wspólnie przygotować prezentację na temat Internetu? Nie było Was 

dzisiaj w szkole, więc nauczycielka prosiła, żebym Wam o tym przypomniała. Proponuję 

podzielić pracę – ja zajmę się historią sieci komputerowej, a Wy przedstawicie najciekawsze 

strony, które pomagają poszerzać wiedzę. Napiszcie, czy zgadzacie się na takie rozwiązanie.  

Pozdrawiam 

Kasia 

4. Ogłoszenie – przykład – https://youtu.be/mmgT-zB5G9k (Zdobywcy Wiedzy). 

5. Zaproszenie – przykład – https://youtu.be/Uv2Wl9HcwVk (Zdobywcy Wiedzy). 

6. Spróbuj samodzielnie zredagować przykład kartki z dziennika, zaproszenie. 
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