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Klasa VIII - 31.03. 

Temat lekcji: Przypomnienie  wiadomości  na  temat  listu  prywatnego. 

 

1. Poczytaj: 

List  prywatny - wypowiedź  pisemna  skierowana  zwykle  do  jednej  osoby, 

czasem  do  grupy  bliskich  osób ( np. do  rodziców, przyjaciół ). Ma  formę  

osobistego  wyznania, opowieści  o  ważnym  wydarzeniu  bądź  opisu  przeżyć  

lub  wrażeń. 

 

Schemat  listu  prywatnego: 

- miejscowość  i  data 

- nagłówek - powitalny  zwrot  grzecznościowy  do  adresata. 

Wstęp: 

- pozdrowienie  adresata  listu, nawiązanie  do  ostatniego  kontaktu 

- zasygnalizowanie  tematu  listu - odwołanie  do  lektury  obowiązkowej  

wskazanej  w  poleceniu. 

Rozwinięcie: 

- część  zasadnicza - rozwinięcie  tematu  z  wykorzystaniem  treści  lektury  

obowiązkowej 

Zakończenie: 

- podsumowanie  listu ( wyrażenie  refleksji ) 

- pożegnanie  adresata 

- podpis  autora  listu 

 

Uwaga: na  egzaminie  list  prywatny  będzie  dotyczył  lektury  obowiązkowej  

wskazanej  w  poleceniu. Pamiętaj, że  musisz  wykazać  się  dobrą  znajomością  

utworu, o  którym  piszesz. w  swoim  wypracowaniu  musisz  wykorzystać  co  

najmniej  6  spośród  10  wymienionych  elementów: czas  wydarzeń, miejsce  

zdarzeń, elementy  opisu ( np. bohatera, krajobrazu, przedmiotu, przeżyć ), 

elementy  charakterystyki  bohatera  lektury, zwroty  akcji, punkt  

kulminacyjny, puenta ( zgodna  z  treścią  opisywanego  utworu ), monolog  

bohatera, dialogi  postaci, retrospekcja. 

 

Jak  napisać  list  prywatny? 

- Poszczególne  elementy  listu  prywatnego  mają  na  stronie  stałe  miejsce - 

pamiętaj  o  ich  odpowiednim  rozmieszczeniu. 
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- Rozpocznij  list  zwrotem  do  adresata  o  charakterze  grzecznościowym, np. 

Drodzy  Rodzice! 

- Wyrazy  odnoszące  się  do  adresata  zawsze  zapisuj  wielką  literą, np. Ty, 

Ciebie. 

- Stosuj  wyrazy  i  sformułowania, które  wskazują  na  Twój  serdeczny  

stosunek  do  odbiorcy  listu, np. zdrobnienia. 

- We  wstępie  wyjaśnij, co  będzie  tematem  Twojego  listu - odwołaj  się  do  

lektury  wskazanej  w  poleceniu. 

- Każde  kolejne  zagadnienie  poruszane  w  rozwinięciu  listu  zapisuj  w  

oddzielnym  akapicie. 

- Pamiętaj, aby  w  części  zasadniczej  wykorzystać  co  najmniej  6  elementów  

charakterystycznych  dla  wypowiedzi  twórczej. 

- W  zakończeniu  sformułuj  podsumowanie, w  którym  wyrazisz  refleksje  

dotyczące  opisanego  tematu. 

- Zakończ  wypowiedź  pożegnalnym  zwrotem  grzecznościowym. 

- Pamiętaj  o  podpisie, możesz  też  użyć  "dodatku" PS ( nie  stawiaj  po   nim  

kropki ) 

- Pamiętaj  o  akapitach!!! 

 

2. Przykładowa  praca. Poczytaj. 

Temat  pracy: Napisz  list  do  babci, w  którym  opiszesz  swoje  wrażenia  z  

ostatnio  oglądanego  przedstawienia  II  części  "Dziadów". W  wypracowaniu  

wykaż  się  bardzo  dobrą  znajomością  lektury  obowiązkowej. Twoja  praca  

powinna  liczyć  co  najmniej  200  słów. 

 

Warszawa, 14.09.2019r. 

 

Kochana  Babciu! 

 

 Dziękuję  za  ostatni list. Cieszę  się, że  czujesz  się  już  lepiej  i  możesz  

pojechać  na  zaplanowaną  wycieczkę. Ja  ostatnio  byłem  z  klasą  w  Grodnie. 

Piszę  do  Ciebie, żeby  podzielić  się  wrażeniami  z  tego  wyjazdu. Grodno  

jest  naprawdę  ładne, ale  nie  przyroda  i  zabytki  wywarły  na  mnie  

największe  wrażenie. W  ostatnim  dniu  wycieczki  nasza  klasa  oglądała  

przedstawienie  na  podstawie  II  części  "Dziadów"  Adama  Mickiewicza. 

 Wyobraź  sobie, że  spektakl  odbywał  się  w  niezwykłej  scenerii - 

wieczorem  w  cmentarnej  kaplicy ( jak  w  utworze ). W  środku  panował  



3 
 

nastrój  grozy  i  tajemniczości - wnętrze  rozświetlał  tylko  blask  świec, w  

powietrzu  unosił  się  zapach  kadzidła. Aktor  odgrywający  Guślarza  

magicznymi  zaklęciami  przyzywał  kolejne  duchy: Józia  i  Rózię, Widmo  

Złego  Pana  oraz  pasterki  Zosi. Do  udziału  w  przedstawieniu  zostali  

zaproszeni  widzowie - występowali  jako  chór. My  też  dostaliśmy  karteczki  

z  kwestami  o  wypowiedzenia. Powtarzanie  słów: "Ciemno  wszędzie, głucho  

wszędzie, co  to  będzie, co  to  będzie?" sprawiło, że  szybko  poczułem  się  nie  

jak  widz, lecz  jak  uczestnik  obrzędu. 

 Aktorzy  odgrywający  duchy w  przejmujący  sposób  mówili  o  życiu  

postaci, które  po  śmierci  nie  mogą  zaznać  spokoju.  Było  mi  szkoda  dzieci, 

Józia  i  Rózi. Przez  chwilę  pomyślałem  nawet, że  to  niesprawiedliwe, że  nie  

można  im  pomóc. 

 Postać  Złego  Pana  pojawiła  się  tak  nagle, że  aż  się  wystraszyłem  i  

na  chwilę  zamknąłem  oczy. Aktor  odgrywający  ducha  miał  na  sobie  

czarne  poszarpane  szaty, bladą, pełną  cierpienia  i  jednocześnie  zaciętą  

twarz. Wygląd  dobrze  oddawał  okrutny  charakter  bohatera, który  za  życia  

tak  bardzo  krzywdził  innych. 

 Wiesz, Babciu, postać  dziewczyny  wydaje  mi  się  mało  

prawdopodobna. Zastanawiałem  się, czy  jest  możliwe, by  w  życiu  nigdy  

nikogo  nie  kochać... A  może  ona  nie  zdążyła  pokochać? Niestety, 

uczestnikom  obrzędu - mimo  prób - nie  udało  się  pomóc  pasterce. 

 Myślę, że  nigdy  nie  zapomnę  tego  przedstawienia. Tak  bardzo  mnie  

pochłonęło, że  straciłem  poczucie  czasu. Wychodziłem  ze  spektaklu  z  

myślą, że  w  "Dziadach"  jest  dużo  wskazówek  dotyczących  postępowania. 

Ty, Babuniu, często  mi  powtarzasz, że  warto  być  dobrym  dla  innych, bo  to  

dobro  potem zawsze  do  nas  wraca... 

 To  już  wszystko, o  czym  chciałem  napisać. Mam  nadzieję, że  

wkrótce  się  zobaczymy, bo  bardzo  się  za  Tobą  stęskniłem. 

 

Uściski - Twój  Paweł. 

 

PS  Do  koperty  wkładam  zdjęcia  z  wycieczki. Niestety, podczas  

przedstawienia  nie  mogliśmy  robić  zdjęć. 

 

 

 


