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JĘZYK POLSKI – KLASA 7A 

22, 23 kwietnia 2020 r. 

Temat: Formy użytkowe 

 

Dzień dobry!       

Nadszedł czas na ćwiczenia redakcyjne w zakresie form użytkowych. 

 Przypomnienie!!!! 

 Formy użytkowe to te, które pisze się w konkretnym, praktycznym celu, np. aby wywołać określone 

zachowanie odbiorcy, załatwić jakąś sprawę, przedstawić siebie i swoje kompetencje. Pisma te tworzy 

się według ścisłych schematów kompozycyjnych, stosując określone formuły językowe. 

Proszę zapisać w zeszycie poniższą notatkę, a następnie wykonać dołączone ćwiczenia. 

 

Zaproszenie 

Zaproszenie to rodzaj tekstu użytkowego wysyłanego z różnych okazji. Mogą to być 

uroczystości zarówno oficjalne (np. wręczenie nagród , otwarcie wystawy ) , jak i prywatne ( np. 

urodziny, imieniny, zawarcie związku małżeńskiego, itp.). Zaproszenie kieruje się do określonej osoby 

lub do pewnej grupy osób . Musi zawierać odpowiedzi na pytania: kto zaprasza? kogo zaprasza? na co 

zaprasza? gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie? 

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=rodzaj&s=7
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Ogłoszenie 

Ogłoszenie to krótka forma pisemna, służąca podaniu do publicznej wiadomości jakiegoś faktu 

czy informacji. Ogłoszenia zawiadamiają, np. o mającej się odbyć wystawie malarstwa, o zgubieniu 

telefonu,  o zaginięciu psa, o znalezieniu kluczyków samochodowych, itp. Redagując ogłoszenie należy 

pamiętać, aby: 

• pisać jasno i zrozumiale, 

• jeśli ogłoszenie dotyczy jakiegoś wydarzenia typu koncert itp., podać najważniejsze 

informacje, czyli czas i miejsce tego wydarzenia, jego organizatora, a także wszelkie 

niezbędne informacje dodatkowe, jak np. ceny biletów, godziny otwarcia, obowiązujący 

strój (jeśli jest taka potrzeba), 

• jeśli ogłoszenie dotyczy zgubienia bądź znalezienia jakiegoś przedmiotu, opisać                        

go dokładnie i podać jego cechy charakterystyczne, 

• jeśli  ogłoszenie wymaga kontaktu z osobą je piszącą, podać sposób kontaktu – numer 

telefonu, adres mailowy. 
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Życzenia 

Życzenia to gatunek wypowiedzi użytkowej, okolicznościowej. Składane są z różnych okazji, 

najczęściej wiążą się z urodzinami, imieninami oraz świętami. Są wyrazem pamięci i serdeczności. 

Formę życzeń należy dopasować do adresata. Mogą więc mieć charakter oficjalny lub prywatny, 

poważny lub żartobliwy. Czasem przybierają postać rymowaną. W treść życzeń można wpleść 

fragmenty utworów literackich poświęconych danej okoliczności (np. w przypadku Bożego Narodzenia 

– kolęd i pastorałek). 

Nie istnieje jeden schemat życzeń, jednak redagując je, warto pamiętać o kilku zasadach: 

• Życzenia są wyrazem szacunku, powinny zatem być uprzejme, serdeczne. 

• Można opatrzyć je miejscowością i datą (zapisanymi w prawym górnym rogu lub pod 

życzeniami – na środku). 

• Tekst można rozpocząć od zwrotu do adresata w wołaczu (oficjalnego – np. Szanowny 

Panie Dyrektorze!, nieoficjalnego – np. Najdroższa Patrycjo!). Jeżeli zakończymy go 

wykrzyknikiem, pierwsze zdanie należy rozpocząć od dużej litery. Jeżeli użyjemy 

przecinka, dalszy tekst zaczynamy od małej litery. 

•  Wszelkie zwroty do adresata zapisujemy wielką literą. 

• W treści uwzględniamy nadawcę. Pod życzeniami należy się podpisać. Można użyć 

zwrotu życzy/życzą. 
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Dedykacja 

Dedykacja to krótki tekst, w którym autor informuje o poświęceniu komuś swojego utworu    

lub tekst napisany przez ofiarodawcę z okazji podarowania komuś czegoś (np. albumu malarstwa – 

rodzicom z okazji rocznicy ślubu). Może mieć charakter oficjalny lub nieoficjalny w zależności od tego, 

kto jest jej adresatem lub z jakiej okazji jest pisana. 

Dedykacja musi być serdeczna i szczera, ponieważ jest wyrazem uczuć – sympatii, 

wdzięczności, pamięci. Należy bezwzględnie zadbać o estetykę i poprawność zapisu. 

Elementy dedykacji: adresat (dla kogo piszemy), nadawca (kto pisze), okazja.  

Tekst można też opatrzyć miejscowością i datą oraz wzbogacić odpowiednio dobranym 

cytatem. Umieścić można go przed dedykacją, po niej lub wpleść w tekst. Obowiązkowo podaje się 

autora przytoczonych słów. 

 

 

 

 

 


