Ustka, 2 sierpnia 2013 r.

Znaczek
pocztowy

Kochana!

Z okazji Twoich urodzin przesyłam Ci
gorące życzenia zdrowia, radości w każdym
dniu, wielu prawdziwych przyjaciół oraz
powodzenia na czekającym Cię sprawdzianie
szóstoklasisty.

Kochający wujek – Tomek

Kol.
Anna Kowalska
os. Albertyńskie 52/1
31 – 855 Kraków

Ustka, 2 sierpnia 2013 r.

Znaczek
pocztowy

Kochani Rodzice!
Serdeczne pozdrowienia z Zakopanego.
PS
Pogoda dopisuje, byliśmy nad Morskim
Okiem i w dolinie Kościeliskiej. Było
wyśmienicie i zachwycająco. Wracam w
piątek wieczorem. Tęsknie bardzo za Wami.

Szanowny Pan
Marek Kowalski
os. Albertyńskie 52/1

Wasz synek - Romek

31 – 855 Kraków

Adresowanie:
1. Pamiętaj o użyciu zwrotu grzecznościowego kol. lub Szanowny Pan.
2. Dane adresowe podaj w podanej kolejności –
Kartka z pozdrowieniami
1. Zawsze w prawym rogu umieść informacje : miejscowość i data. Po nazwie
miejscowości postaw przecinek.
2. Użyj koniecznie zwrotu powitalnego.
3. Tekst pozdrowień, itp. pisz z nowej linii, lekki akapit.
4. Nie obowiązuje wstęp, rozwinięcie zakończenie.
5. Użyj w tekście zaimka osobowego (Was, Ciebie), pisząc go z wielkiej litery (czasami
na sprawdzianach są to „rzeczy” dodatkowo punktowane).
6. Podpisz się (bez kropki na końcu zwrotu pożegnalnego).
7. Nie używaj wyrazów, z którym masz kłopoty (unikaj wiec wyrazów z h, ch, rz, ż).
Unikaj nazw państw, miast obcych. Pisz zdania pojedyncze, by nie popełnić błędów
interpunkcyjnych (przecinki).
Kartka z życzeniami (jak wyżej plus)
1. Pisemne życzenia rozpocznij odpowiednim zwrotem pisanym wielką literą, na
przykład: Kochany Tato! Droga Babciu!
2. W pierwszym zdaniu podaj, jaki jest powód składania życzeń. Przykładowo:
Z okazji Twojego święta życzę Ci …. W dniu Twoich urodzin pragnę złożyć Ci …
3. Następnie zamieść informację o tym, czego życzysz danej osobie , na przykład:
…. spełnienia marzeń, zdrowia i zawsze dobrego humoru.

Uwaga!
Pisząc test, sprawdzian nie podejmuj prób składania oryginalnych życzeń. Nie zawsze
takie życzenia zyskują przychylność oceniających. Trzymaj się więc schematu,
a unikniesz ryzyka utraty cennych punktów. Koniecznie użyj zaimków osobowych
i pisz je wielką literą (Cię, Tobie).
PS post scriptum - zakończenie listu z uwagami na inny temat lub luźno związanymi
z samą treścią listu, oddzielone wyraźnie od głównej części; zwróć uwagę, że po
literce P S - NIE MA KROPEK

