
Hello Students! 

 

18.05.2020 

Topic: Writing a postcard. 

 

Dziś przyjrzymy się, jak napisać pocztówkę. W tym celu otwórzcie podręczniki na stronie 80 i 

zapoznajcie się z tekstem pocztówki. Zróbcie poniższą notatkę. 

Jak napisać pocztówkę? 

Pocztówka to jedna z najkrótszych (7 do 11 zdań) i najbardziej popularnych form pisemnych. 

Charakteryzuje się nieformalnym tonem wypowiedzi. Zawiera zazwyczaj pozdrowienia lub relację z 

pobytu poza miejscem zamieszkania. 

Pocztówka po angielsku składa się z następujących elementów w podanej kolejności: 

1. Wstęp/ przywitanie 

2. Informacje o miejscu pobytu 

3. Dodatkowe informacje o pobycie (pogoda, zwiedzone zabytki, ciekawostki, dalsze plany) 

4. Zakończenie (potocznym zwrotem) i podpis 

 

Oto przydatne zwroty: 

Rozpoczęcie: 

Dear John – Drogi Janku 
Hi John – Cześć Janku 
Hi everybody! – Cześć wszystkim! 
John – Janku 

Rozwinięcie: 

in the mountains – w górach 
at the seaside – nad morzem 
on the beach – na plaży 
abroad – za granicą 
Greetings from… – Pozdrowienia z… 
I’m writing to you from… – Piszę do Ciebie z… 
I’m spending my holidays in the mountains – Spędzam wakacje w górach 
I’m spending my winter/summer holidays at the seaside – Spędzam ferie /wakacje nad morzem 
I’m staying at a five-star hotel/an inexpensive hostel – Zatrzymałem się w pięciogwiazdkowym hotelu 
/ niedrogim hostelu 
I’m staying at a small hotel – Mieszkam w małym hotelu 



I’m in Germany – Jestem w Niemczech 
 
I’m in… with my friends. – Jestem w… z przyjaciółmi. 

The weather is lovely/good/bad/horrible – Pogoda jest cudowna/dobra/zła/okropna 
It’s warm/ cold/cloudy/sunny/windy – Jest ciepło/zimno/pochmurno/słonecznie/wietrznie 

Zakończenie: 

Say hi to… / Say hello to… – Przekaż pozdrowienia / Pozdrów… 
Keep well – Trzymaj się 
See you – Do zobaczenia 
See you soon – Do zobaczenia wkrótce 
Regards – Pozdrawiam 
All the best – Wszystkiego dobrego 
Love / Lots of love – Pozdrawiam 
Take care – Trzymaj się 
Yours – Twoja / Twój 

 

20.05.2020 

Topic: Exam practice. 

Dziś piszecie pocztówkę. Pamiętajcie o rozpoczęciu, rozwinięciu i zakończeniu. Wybieracie adresata 

oraz miejsce, z którego ją wysyłacie. Zawrzyjcie informacje gdzie jesteście, co tam robicie i jaka jest 

pogoda. Możecie używać zwrotów z lekcji poprzedniej. 

Uwaga! Pocztówka będzie podlegała ocenie i proszę ją w miarę możliwości zrobić na komputerze, np. 

w programie paint. Pocztówkę proszę przysłać najpóźniej do następnego poniedziałku. 


