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Klasa V - 01.06.20r. 

 

Temat: Użytkowe  formy  wypowiedzi - zaproszenie. 

 

1. Przeczytaj. 

  

 Moi  drodzy, około 10 - 12  czerwca  będę  wystawiać  oceny  na  koniec  roku, 

pod  uwagę  wezmę: 

- oceny  z  całego  roku  szkolnego - jest  to  ocena  końcoworoczna, więc  uwzględnia  

Waszą  pracę  przez  cały  rok, 

- najważniejsze  będą  oceny  ze  sprawdzianów  i  odpowiedzi  ustnych  zdobyte  przede  

wszystkim  na  lekcjach  w  szkole, 

- pod  uwagę  wezmę  lektury  dodatkowe, solidne, samodzielne  i  terminowe  odsyłanie  

zadań, o  wykonanie  których  Was  prosiłam, 

 

   Użytkowe  formy  wypowiedzi  to  z  reguły  krótkie  formy wypowiedzi  pisemnej,  

takie  jak: ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, życzenia... 

 Są  one  dla  nas  istotne, ponieważ  pojawiają  się  w  każdym  zestawie  

egzaminacyjnym - najczęściej  jako  zaproszenie  lub  ogłoszenie. 

 Dziś  przypomnimy  sobie  informacje  na  temat  zaproszenia, pokażę  Wam  

przykładowe  zaproszenia  egzaminacyjne  i  sposób  przyznawania  ze  nie  punktów. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Jak  napisać  zaproszenie: 

1) Napisz  kto, kogo  i  na  co  zaprasza. 

2) Wskaż  dokładny  czas  wydarzenia, na  które  się  zaprasza - dzień, miesiąc, rok, godzinę. 

3) Określ  miejsce  wydarzenie ( adres, nazwa  miejscowości ). 

4) Zachęć  do  zainteresowania  się  treścią  zaproszenia - podaj  korzyści  wynikające  z  

udziału  w  wydarzeniu. 

5) Wyrazy  odnoszące  się  do  adresata  zapisuj  wielką  literą, np. Was, Ciebie. 

6) Zadbaj  o  poprawność  językową, ortograficzną  i  interpunkcyjną. 

3. Przeczytaj: 

Przydatne  słownictwo 

-Serdecznie  zapraszam, 

- Mamy  zaszczyt  zaprosić, 

- Będzie  nam  niezmiernie  miło  gościć, 

- Na  pewno  będziecie  Państwo  zadowoleni  z  niespodzianek, które  przygotowaliśmy, 

- Bardzo  wszystkich ucieszy  Twoja  obecność, 

- Państwa  udział  w  naszym  święcie  będzie  dla  nas  zaszczytem 
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Przeczytaj  przykładowe  zaproszenie, zwróć  uwagę  na  jego  budowę  i  niezbędne  

elementy. 

 
Punktowanie  na  egzaminie 

Za  zaproszenie  można  zdobyć  3  punkty 

2  punkty  są  przyznawane  za: 

- zgodność  z  poleceniem, 

- uwzględnienie  2  argumentów  zachęcających  do  udziału, 

- uwzględnienie  5  elementów  dotyczących  formy: kto  zaprasza? kogo  zaprasza? na  co  

zaprasza? kiedy  się  odbywa? gdzie  się  odbywa? 

1  punkt  za  poprawność  językową, ortograficzną  i  interpunkcyjną 

- łącznie  nie  więcej  niż  2  błędy. 

 

4. Zapisz do  zeszytu  przykładowe  zaproszenie  

 

W  imieniu  Szkolnego  Koła  Teatralnego  serdecznie  zapraszam  wszystkich  uczniów  

naszej  szkoły  na  premierę  spektaklu  pod  tytułem  "Tajemnice  oswajania"  opartego  na  

motywach  utworu  "Mały  Książę". Premiera  spektaklu  odbędzie  się  25  kwietnia  2019  

roku  o  godzinie  17:00  w  bibliotece  szkolnej. Zachęcam  wszystkich  do  udziału  w  tym  

wydarzeniu. Po  spektaklu  będzie  można  porozmawiać  z  aktorami  oraz  wziąć  udział  w  

warsztatach  teatralnych. 

Serdecznie  zapraszam. 

Jan  Kowalski. 

Szkolne  Koło  Teatralne 


