Pozdrowienia

Ustronie Morskie, 12 lipca 2019 r.
Droga Agnieszko!
Przesyłamy Ci serdeczne
pozdrowienia znad Bałtyku. Woda
lodowata, więc jeszcze się nie
kąpaliśmy, ale codziennie oglądamy
przepiękny zachód słońca. Wczoraj
znaleźliśmy kilka bursztynów!

Agnieszka Bursztyn
ul. Bursztynowa 1/2
12-345 Bursztynowo

Ściskamy mocno
Magda i Piotrek
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nowa wiadomość
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AGNIESZKA

Serdeczne pozdrowienia
z malowniczej Szklarskiej Poręby
i przepięknych górskich szlaków
przesyłają Gosia i Marcin.
PS Wczoraj zdobyliśmy Szrenicę,
a dziś byliśmy na Wysokim
Kamieniu. Codziennie robimy około
25 km i padamy ze zmęczenia —
jest świetnie!
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Pozdrowienia

Pozdrowienia piszemy, gdy jesteśmy w jakimś ciekawym miejscu, na urlopie, wakacjach, wycieczce.
Wysyłamy je do osób, których z nami nie ma. W pozdrowieniach zwykle informujemy adresatów,
gdzie jesteśmy, jaka jest pogoda, gdzie śpimy, co jemy, co robimy, czy nam się w tym miejscu
podoba itp.
Pozdrowienia możemy pisać według dwóch wzorów:
yy jako wiadomość z powitaniem, pożegnaniem i podpisem — takie pozdrowienia piszemy
w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej (przesyłam lub przesyłamy pozdrowienia
skądś);
yy w trzeciej osobie (ktoś przesyła pozdrowienia skądś).

N

PRZYKŁADOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

Gorące pozdrowienia znad Bałtyku przesyła
ciocia Basia.

Pogoda jest okropna, od rana do wieczora
pada deszcz.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia
z zasypanego śniegiem Karpacza.

Codziennie się opalamy, pływamy w jeziorze
i jemy gofry z bitą śmietaną.

Jest gorąco, ale woda w morzu jest lodowata.

Robimy sobie jednodniowe wycieczki, wczoraj
weszliśmy na Szrenicę.

.
Słowa pozdrowienia w tym znaczeniu używamy tylko w liczbie mnogiej. Piszemy i wysyłamy
serdeczne pozdrowienia, a nie serdeczne pozdrowienie. Ten rzeczownik może być używany
w liczbie pojedynczej, ale ma inne znaczenie: pozdrowienie to inaczej powitanie. Uważaj też
na końcówki i nie myl przymiotnika (serdeczne) z przysłówkiem (serdecznie).
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 DOBRZE

Przesyłamy serdeczne pozdrowienie
Przesyłamy serdecznie pozdrowienia
Przesyłamy serdecznie pozdrowienie

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia
(Jakie? Serdeczne — to jest przymiotnik.)

Serdeczne pozdrawiamy

Serdecznie pozdrawiamy
(Jak? Serdecznie — to jest przysłówek.)
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Czasownik pozdrawiać może być używany w różnych sytuacjach:
1. Pozdrawiać oznacza żegnać się z kimś w korespondencji.

P
Aniu,
przesyłam Ci w załączniku sprawdzone zadanie domowe.
Pozdrawiam
Gosia
2. Pozdrawiać oznacza przekazywać słowa pamięci osobie, z którą się nie widzimy.

·
Aniu,
dziękuję za piękne zdjęcia. Wybacz, ale nie dam rady przyjść do Was w tym tygodniu.
Umówimy się na kiedy indziej. Pozdrów ode mnie Bartka!
Ściskam
Gosia
3. Pozdrawiać oznacza witać się.

5

W polskich górach na szlaku ludzie się pozdrawiają: mówią sobie Cześć albo Dzień dobry.

2

PRZYKŁADOWE TEMATY NA EGZAMINIE

yy Napisz SMS z pozdrowieniami do koleżanki lub kolegi z wybranego polskiego miasta
(30 słów).
yy Jesteś na wakacjach nad Bałtykiem. Napisz mejl z pozdrowieniami do swojej nauczycielki
lub swojego nauczyciela języka polskiego (40 słów).
yy Napisz kartkę z pozdrowieniami z urlopu do swoich starszych sąsiadów — pani Jadwigi
i pana Bogdana (35 słów).
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ĆWICZENIE 1. Przeczytaj poniższe pozdrowienia i uzupełnij luki wyrazami z ramki.

urlopie, w schronisku, blisko plaży, sierpień, nad jezioro, wyskoczyliśmy, górskie wędrówki,
za zimna, przytulny, kilka zdjęć, zachód słońca, pięć minut, łowić ryby, widokiem na góry,
jutro planujemy, w odwiedziny

Sianożęty, 12 lipca 2002 r.
Kochani!
Jesteśmy w Sianożętach na krótkim urlopie 0. Wynajęliśmy apartament ...........................1, do morza
mamy dosłownie ...........................2. Pogoda zmienna, rano padało, a teraz jest słonecznie. Marcin
oczywiście już się kilka razy kąpał, ale dla mnie woda jest ...........................3. Wieczorem wybieramy się
na ...........................4.
Ściskamy i pozdrawiamy!
Gosia i Marcin

Od: gosia@chodzi.po.gorach.pl
Do: agata@agata.pl
Temat: Pozdrowienia z gór!

Cześć, Agato!
Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia (i w załączniku ...........................5) z Gór Wałbrzyskich. Śpimy
...........................6 Andrzejówka, mamy ...........................7, dwuosobowy pokój z ...........................8.
Pogoda rewelacyjna, idealna na ...........................9. Jutro planujemy wejść na Waligórę.
Do zobaczenia na uniwersytecie!
Gosia

Hej, Magda! Pozdrawiamy z Lubniewic! Przyjechaliśmy ...........................10 do brata Marcina i jego
dziewczyny i razem ...........................11 na dwie noce ...........................12. Śpimy w domku letniskowym.
Wczoraj „pomagaliśmy” Piotrkowi ...........................13, a ...........................14 wypożyczyć kajaki.
A jak Wy spędzacie ...........................15? Ściskamy! Gosia i Marcin
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ĆWICZENIE 2. Uporządkuj poniższe pozdrowienia. Początek i koniec są pogrubione.

POZDROWIENIA Z LUBLINA

1

13
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Cześć, Eugenio!

POZDROWIENIA Z WROCŁAWIA

1

Hej, Kasiu!

to polecam!

jutro będą zajęcia z gramatyki —

uliczki — magiczne, jedzenie —

ciekawe! Szkoda, że nie

Jesteśmy na weekend w

mogłaś przyjechać. Jak

Miasto jest przepiękne,

jestem tu na szkoleniu dla

festiwal artystów ulicznych,

umówimy się na kawę i

kamienice i wąskie

Przesyłam Ci serdeczne

Koniecznie musicie

wrócę do Warszawy,

Lublinie. Jeśli jeszcze

warsztaty fonetyczne, a

przepyszne. Teraz trwa

wszystko jest bardzo

więc dużo się dzieje.

pozdrowienia z Wrocławia,

tu nie byliście,

nauczycieli. Dziś mieliśmy

tu przyjechać!

wszystko Ci dokładnie opowiem.

Pozdrawiam serdecznie
Gosia
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Pozdrawiam serdecznie
Gosia

