
1 
 

Klasa  V - 02.06.20r. 

 

Temat: Użytkowe  formy  wypowiedzi - ogłoszenie. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  wczorajszej  lekcji  mówiliśmy  o  zaproszeniu, dziś  przypomnimy  

sobie  wiadomości  na  temat  ogłoszenia. Podobnie  jak  wczoraj  pokażę  Wam, w  jaki  

sposób  ogłoszenie  jest  punktowane  na  egzaminie  i  przykładowy  tekst :) 

 

Ogłoszenie  to  krótki  tekst  o  charakterze  informacyjnym  skierowany  do  grupy  osób  

zainteresowanych. W  ogłoszeniach  zawiadamiamy  np. o  mającej  się  odbyć  wystawie, 

spotkaniu, zgubieniu  lub  znalezieniu  jakiegoś  przedmiotu, o  zaginięciu  zwierzęcia. 

Często  ogłoszenie  może  mieć  pewne  cechy  wspólne  z  zaproszeniem. 

Stałymi  elementami  ogłoszenia  są: kto  ogłasza, dla  kogo, o  czym, kiedy  się  odbywa, 

gdzie  się  odbywa. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

Jak  napisać  ogłoszenie: 

- określ  nadawcę  i  adresata  ogłoszenia - kto  ogłasza?  dla  kogo? 

- podaj  czego  dotyczy  ogłoszenie. 

- wskaż  czas  i  miejsce  zdarzenia. 

- zachęć do  zainteresowania  się  treścią  ogłoszenia - podaj  korzyści  wynikające  z  udziału  

w  wydarzeniu. 

- w  ogłoszeniu  o  zgubie  lub  znalezieniu  opisz  także  okoliczności  wydarzenia, cechy  

szczególne, zamieść  dane  kontaktowe ( adres  e-mail, numer  telefonu ) 

 

3. Przeczytaj  przydatne  słownictwo. 

* informuję  o..., oznajmiamy, że..., ogłaszam, że..., pragnę  zakomunikować, że..., 

znaleziono..., zaginął... 

* Sformułowania  zachęcające  do   udziału  w  wydarzeniu: organizatorzy  przewidzieli, 

nasza  oferta  jest  skierowana  do  wszystkich, udział  w  festiwalu  pozwoli  Wam, każdy  

uczestnik  będzie  mógł  wziąć  udział, można  będzie  obejrzeć 

* Sformułowania  zachęcające  do  kontaktu: na  znalazcę  czeka  nagroda, zmartwieni  

właściciele  czekają  na  informację... 

 

Przyjrzyj  się  przykładowemu  ogłoszeniu  i  zamieszczonym  przy  nim  wskazówkom 

:) 
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4. Punktowanie  ogłoszenia  na  egzaminie. 

Maksymalnie  3  punkty. 

Treść  i  forma - 2 pkt. - treść  zgodna  z  poleceniem, uwzględnione  2 argumenty  

zawierające  zachętę, uwzględnionych  5  elementów  dotyczących  formy ( kto  ogłasza?, 

dla  kogo? o  czym? kiedy  się  odbywa? gdzie  się odbywa? ) 

Poprawność  językowa, ortograficzna  i  interpunkcyjna - 1 pkt. - nie  więcej  niż  2  

błędy. 

 

5. Zapisz  do  zeszytu  przykładowe  ogłoszenie. 

Uwaga! 

We  wtorek  7  marca  2019 roku  w  okolicach  parku  miejskiego  zaginął  piesek  średniej  

wielkości, czarny, podpalany, o  dużych, brązowych  oczach  i  przyjaznym  usposobieniu. 

Miał  na  szyi  cienką, czarną  obróżkę  z  metalowym  serduszkiem, na  którym  wybito  

imię  Aleks. Pies  był  moim  wiernym  przyjacielem, dlatego  będę  bardzo  wdzięczna  za  

pomoc  w  jego  odnalezieniu. Na  informacje  o  nim  czekam  pod  numerem  telefonu: 222 

333 444. 

Na  znalazcę  czeka  nagroda. 

Proszę  o  pomoc  i  dziękuję! 

Właścicielka. 


