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1.Przeczytaj mail i zaznacz w tabeli, czy zdania są prawdziwe czy nie. 2.Następnie  zaznacz 

w tekście kolokwializmy. 3.Potem napisz maila od tej samej osoby, ale do szefa. Pamiętaj, 

żeby mail do szefa był trochę bardziej formalny, bardziej pozytywny i miał mniej 

kolokwializmów. 
 

Siema Radek! 

Pozdrowienia znad morza! Kiedy przyjechaliśmy tu we wtorek przez 15 minut świeciło słońce, a tak to cały 

czas leje, więc siedzimy w hotelu. Generalnie pogoda do dupy. Dzieciaki się nudzą, kłócą się ze sobą i mnie 

wkurzają. Próbowałem namówić je na grę w szachy albo gry planszowe, ale mnie zignorowały. Jolka cały 

czas gada z matką przez telefon i mówi, że ona chciała jechać do Grecji, ale ja jej przecież nigdy nie 

słucham. Na szczęście z balkonu mamy widok na Starówkę, więc siedzę tu pod parasolem i patrzę na 

dachy. Całkiem spoko ten Gdańsk. Jutro ma być gorąco i słonecznie, to może chociaż pójdziemy do 

muzeum albo do smażalni ryb na obiad. Chociaż, jak znam życie, dzieciaki będą wolały na plażę. Szczerze 

mówiąc, już się nie mogę doczekać powrotu do biura. Wracamy w środę! Może w weekend wyskoczymy 

na piwo? 

Pozdro, 

Waldek 

 Prawda Nieprawda 

1. Waldek jest nad morzem z żoną i dziećmi.   

2. Pogoda ani przez chwilę nie była ładna.   

3. Waldek  chce spędzić przynajmniej jeden dzień na plaży.   

4. Waldek nie chce jeszcze wracać do pracy.   
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2.Jakie słowo pasuje? W puste pola wpisz słowa, które mają sens w kontekście tego maila 
 

Cześć Leno! 

Przepraszam, że tak długo ci nie ..........................................., ale w moim życiu działo się naprawdę wiele!  

Miesiąc temu w końcu dostałam ....................... Wiesz na pewno, że bardzo długo na niego czekałam i 

ciężko na niego pracowałam. Razem z awansem dostałam z jednej strony wysoką ........................, ale z 

drugiej też dużo nowych obowiązków. Teraz mam pod sobą troje analityków i zarządzanie zespołem jest 

dla mnie trochę stresujące. Mam nadzieję, że się do tego przyzwyczaję!   

W życiu ..................................... jest trochę gorzej. Pamiętasz mojego chłopaka Roberta? No cóż. Już nie 

jest moim chłopakiem. Dowiedziałam się, że ................................... z naszą sąsiadką za moimi plecami! 

Straszne, prawda? Wyprowadził się w zeszłym tygodniu, a ja teraz szukam ...................................., bo 

czynsz w naszym mieszkaniu jest trochę za drogi dla jednej osoby. Poza tym chyba zaczyna podobać mi się 

życie singielki. W mieszkaniu nie ma bałaganu, nie musze nikomu mówić, o której ......................... do 

domu, no i w końcu mogę legalnie flirtować z szefem.  

Napisz mi koniecznie co u Ciebie! Jak Ci idzie kurs japońskiego i czy planujesz ........................ przyjechać 

do Polski? Jeśli tak, pamiętaj, że w moim mieszkaniu czeka na Ciebie rozkładana ....................... i wino w 

lodówce!  

....................................., 

Klaudia 
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Odpowiedzi 
1.P, 2.NP, 3.NP, 4.NP 

2.odpisywałam, awans, prywatnym, umawiał się/ spotykał się/ romansował/ flirtował, 

współlokatora/współlokatorki/nowego mieszkania, wracam/wrócę, niedługo/wkrótce/w końcu, 

sofa/kanapa, Buziaki/Pozdrawiam serdecznie/Uściski/Ściskam 
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