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1 Uzupe∏nij tekst listu Krzysia podanymi zwrotami grzecznoÊciowymi.
Zwróç uwag´ na ich pisowni´.

2 Przeczytaj uwa˝nie list Krzysia z çwiczenia 1. i u∏ó˝ swój w∏asny
list do Êwi´tego Miko∏aja. PodkreÊl zwroty grzecznoÊciowe.

Drogi        Ciebie        Ci´        Tobie

Poznaƒ, dnia 1.12.20__ r.

..................... Miko∏aju!

Bardzo cieszy∏em si´ z prezentów, które dosta∏em od
..................... w zesz∏ym roku. Dlatego w tym roku te˝ chc´
poprosiç ....................., abyÊ przyniós∏ mi wymarzone rzeczy.
Sadz´, ˝e uda si´ ................ przygotowaç dla mnie: ciekawà
gr´ planszowà, ksià˝k´ o dinozaurach, samochód zdalnie
sterowany i drugà cz´Êç gry komputerowej, którà da∏eÊ mi rok
temu.

Pozdrawiam serdecznie!
KrzyÊ
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1 Przeczytaj uwa˝nie list Kasi i podkreÊl w nim zwroty grzecznoÊciowe.
Powiedz kiedy ich u˝ywamy.

2 WymyÊl i napisz list, który b´dzie odpowiedzià Agnieszki.
Odpowiedz w nim na pytania Kasi. PodkreÊl zwroty grzecznoÊciowe.

Lublin, dnia 31.11.20__ r.

CzeÊç Agnieszko!

Dzi´kuj´, ˝e o mnie pami´ta∏aÊ i przys∏a∏aÊ mi kartk´ 
z ˝yczeniami imieninowymi. Sprawi∏a mi ona du˝à radoÊç. By∏o
mi bardzo przyjemnie przeczytaç tak pi´kne ˝yczenia.
Przepraszam, ˝e tak d∏ugo do Ciebie nie pisa∏am, ale zmienialiÊmy
mieszkanie. Mam teraz w∏asny pokój i biurko, i rega∏ na ksià˝ki.
Bardzo si´ z tego ciesz´. Prosz´ napisz mi, czy nadal dokucza
Ci brat? Mo˝e ju˝ si´ pogodziliÊcie?

Sto buziaków!
Kasia
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1 Przeczytaj list, a nast´pnie przeredaguj go tak, aby pasowa∏ do
podanych osób.

Grupa uczniów z klasy 2 a

Kasia

Gdaƒsk, dnia 15.12.20__ r.

CzeÊç!

Na ferie zimowe wyjad´ w góry z rodzicami. B´d´ jeêdzi∏
na nartach i sankach. Ch´tnie ulepi´ ba∏wana ze Êniegu. Lubi´
te˝ górskie wycieczki. JeÊli b´dzie ∏adna pogoda pow´druj´
z rodzinà w góry.

Pozdrawiam, 
Maciek
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