
KLASA 8 30 marzec 2020
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Zadanie 1
Przeczytaj listy i email odpowiedz na 2 pytania z polecenia. Odpowiedzi napisz w zeszycie.
1 She’s going to volunteer at the Animal…………………………………………..

Zadanie 2 
Przeczytaj zakreślone wyrażenia i posegreguj do tabelek, które są formalne a które nie 
formalne. To zadanie zrób w zeszycie.

Zadanie 3 
To zadanie też zrób w zeszycie
1 Is there any chance I can borrow your pen for a second?
.
.
.

E-MAIL

 E-mail jest elektronicznym odpowiednikiem tradycyjnego listu, dlatego też zasady pisania   e-maili
są bardzo zbliżone do tych, jakie rządzą listami. Podobnie jak w tradycyjnych listach, e-maile 
dzielimy na formalne i nieformalne, w zależności od tego, do kogo nasz elektroniczny list 
kierujemy. Taka informacja oczywiście znajduje się w poleceniu zadania, które wykonujemy, i 
musimy o niej pamiętać.

Co jednak odróżnia e-mail od tradycyjnego listu?  W elektronicznym przekazie informacji znacznie
częściej spotkamy się z formami skróconymi, ale również ze zjawiskiem, jakiego zwykle w 
listach nie widujemy. Są to akronimy, zwane również skrótowcami, które służą zaoszczędzeniu 
zarówno miejscu w naszej wiadomości, jak i czasu potrzebnego do napisania pełnej formy. 
Przykładami takich akronimów w języku angielskim są:

ASAP (as soon as possible) - gdy tylko będziesz mógł/mogła
CU (see you) - do zobaczenia
FYI (for your information) - dla twojej informacji, tak żebyś wiedział
BTW (by the way) - swoją drogą
TTYL (talk to you later) - odezwę się później

Jeżeli chodzi o formę, e-mail po angielsku nie różni się znacząco od tradycyjnego listu. 
Elektroniczny list zwykle zawiera jednak temat, którego nie uwzględniamy w listach.

Przydatne słownictwo/zwroty:
 

http://www.ingless.pl/artykul/skroty-w-jezyku-angielskim-atm-brb-lol/


Zwroty
rozpoczynające

e-mail:

Rozwinięcie: Zwroty kończące
e-mail:

Pozdrowienia
poprzedzające twoje

imię:

Nieformalne zwroty:

Hi/Hello-cześć
Dear- drogi, droga
How are you? - Jak 
się masz?
How's everything? -
Jak tam wszystko?
How are 
things?- jak tam 
sprawy?
I was glad to hear 
from you. - Cieszę 
się, że napisałeś.

I hope things are 
going well with you 
these days. - Mam 
nadzieję, że u Ciebie 
wszystko w porządku
w ostatnim czasie.
I hope you are 
well. - Mam 
nadzieję, że u Ciebie 
wszystko w 
porządku. 
What's new?  - Co 
tam u Ciebie 
nowego?
I`m writing to tell 
you that- piszę, żeby
ci powiedzieć, że
Guess what 
happened!- zgadnij 
co się stało!
Guess where am I!- 
zgadnij gdzie jestem!

Can I have...? - Czy 
mógłbym dostać...?
Can you tell me more 
about...? - Czy 
mógłbyś mi powiedzieć
więcej na temat...?
Do you know if... - 
Czy wiesz czy...?
I wanted to ask you 
for a favor. – 

Chciałbym Cię prosić o
przysługę.
I forgot to add one 
more thing. - 
Zapomniałem dodać 
jedną rzecz.
Please, could you... - 
Proszę, czy mógłbyś...?

Let me know if you 
need anything else. - 
Napisz do mnie, jeśli 
byś potrzebował czegoś
jeszcze.
Write back as quickly
as you can. – Odpisz 
tak szybko, jak tylko 
będziesz mógł/mogła.

Hope to hear from 
you soon, – Mam 
nadzieję, że szybko się 
"usłyszymy".
Have a nice day, – 
Miłego dnia,
Take care. – Trzymaj 
się
Thanks for your help-
dzięki za pomoc
Write soon- odpisz 
wkrótce
See you soon – do 
zobaczenia wkrótce
Look forward to 
seeing from you- z 
niecierpliwością 
czekam, aż cię zobaczę
That’s all for now- to 
by było na tyle

Regards,
Thanks,
Best regards,
Best wishes, 
Kind regards,
Best,
Yours,
Love,

Lots of love,

 

Zwroty
rozpoczynające

e-mail:

Rozwinięcie: Zwroty kończące
e-mail:

Pozdrowienia
poprzedzające twoje

imię:

 
Formalne zwroty:

Dear Mr- Drogi 
panie…
Dear Mrs- droga 
pani..
I am writing with 
regard to... - Piszę w
związku z
I am emailing in 

We regret to inform 
you that... - Przykro 
nam informować, że...
Please, be informed 
that... - Informujemy, 
że...
Please find the 
attached file. - 

If you have any 
questions, do 
not hesitate to contact
me. - Jeśli masz jeszcze
jakieś pytanie, nie 
wahaj się do mnie 
napisać.
Should you have any 

Yours sincerely,
Yours, cordially,
Yours faithfully,
Respectfully,
 



reference to... - 
Piszę wiadomość w 
nawiązaniu do...
I am contacting you
to... - Kontaktuję się 
z tobą, aby...
In reply to your 
email, I would 
like... - W 
odpowiedzi na twój 
e-mail, chciałbym...
I am writing in 
connection with... - 
Piszę w nawiązaniu 
do
I would like... - 
Chciałbym

Przesyłam załączony 
plik.
According to the 
second 
question...- jesli chodzi
o drugie pytanie…
We are able to 
confirm that... - 
Możemy potwierdzić... 
(np. pańską rezerwację)
I would really 
appreciate if you 
could... - Byłbym 
wdzięczny, gdybyś...
This is an urgent 
matter. - To jest pilna 
kwestia.

further questions/In 
case of any questions, 
do not hesitate to 
contact me. - Gdybyś 
miał jeszcze jakieś 
pytania, nie wahaj się 
do mnie napisać.
Thank you for your 
help. - Dziękuję za 
pomoc.
Please, feel free to 
contact me if you have
any questions. - 
Proszę, pisz do mnie 
gdybyś miał jakieś 
pytania
Thanks in advance. - 
Z góry dziękuję.
I look forward to 
hearing from you. - Z 
niecierpliwością 
czekam na Państwa 
odpowiedź.

 
Przykładowe zadanie:
Jesteś na szkolnej wymianie międzynarodowej. W e-mailu do kolegi z Anglii:
•poinformuj, w jaki sposób spędzasz czas podczas wymiany
•opisz dom, w którym gościsz
•napisz, jakie zwyczaje rodziny, u której mieszkasz, najbardziej Ci się podobają.
Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w 
języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj,
że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na 
początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, 
bogactwo językowe oraz poprawność językowa.
 
 

Hi Andrew,
You won’t believe it! I’m on a student exchange in London!
 
I came here three days ago. Every day we have some English classes and in the 
afternoons we go sightseeing. Today I’ve been on London Eye!
I’m staying with my English family. You should see their house! There are four 
bedrooms, two living-rooms and a modern kitchen. My room has huge windows.
The family I live with are very nice. I like best what they do in the evenings. 
After dinner they play games and talk about everything that happened during the 
day. I still don’t know many English words but we have lots of fun!
All the best,
XYZ
 

 



 
Cześć Andrew,
Nie uwierzysz! Jestem na wymianie międzynarodowej w Londynie!
Przyjechałem tu 3 dni temu. Każdego dnia mamy lekcje języka angielskiego, a 
po południu zwiedzamy. Dziś byłem na Diabelskim Młynie!
Mieszkam u angielskiej rodziny. Powinieneś zobaczyć ich dom! Są w nim 
cztery sypialnie, dwa salony i nowoczesna kuchnia. Mój pokój ma ogromne 
okna.
Rodzina, z którą mieszkam jest bardzo miła. Najbardziej podoba mi się jak 
spędzają wieczory. Po kolacji grają w gry i rozmawiają o wszystkim co 
wydarzyło się w ciągu dnia. Nadal nie znam zbyt wiele angielskich słów, ale 
dobrze się bawimy!
Wszystkiego dobrego,
XYZ


