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Jak napisa ć krótk ą form ę i list, aby dosta ć duuuuu żo punktów? 

 
 
1. Najpierw pisz w brudnopisie , potem przepisz do czystopisu. Na czystopisie nie 

powinno być skreśleń. Pisz wyra źnie ! Jeśli egzaminator nie będzie mógł odczytać 
tekstu, nie uzna ci tego fragmentu. Nie pisz na marginesach! Sprawdź, czy 
przepisałeś wszystkie zdania z brudnopisu do czystopisu. 

 
2. W krótkiej formie są 4 kropki (4 informacje do przekazania). Do każdej kropki 

napisz po dwa zdania  – wtedy, jeśli jedno z nich okaże się błędne, to może 
uratować cię to drugie – w ten sposób przekażesz wymaganą informację. Zdania 
powinny być krótkie i konkretne .  

 
3. W długiej formie (list) mamy również 4 kropki, ale informacji do przekazania jest 8. 

Do każdej kropki napisz co najmniej po 2 zdania (razem więc mamy 8 zdań), ale 
lepiej jeśli napiszesz po 4  (dlaczego? – patrz punkt 2).  

 
4. W liście pamiętaj o akapitach  (wstęp, rozwinięcie – czyli zazwyczaj wspomniane 

'kropki' i zakończenie). Pamiętaj o zwrocie rozpoczynaj ącym i ko ńczącym . 
Oddziel akapity od siebie jedną pust ą lini ą lub zastosuj wcięcia.  

 
5. Zacznij liczy ć słówka  już w połowie tekstu. W krótkiej formie nie musisz ich liczyć, 

ale w liście musisz zmieścić się w przedziale 120-150 wyrazów. Wyszło za mało 
słówek?  Dopisz w ostatnim akapicie zdania, które pasują prawie do każdego 
rodzaju listu, typu I'll call you next week, Give my love to your sister, Hope to hear 
from you, I have to finish now... 

 
6. Wszystkie informacje przekazuj po kolei  – tak, jak masz w treści zadania. 

Teoretycznie nie musisz tak pisać, ale ułatwisz w ten sposób pracę 
egzaminatorowi, który szybciej znajdzie przekazaną informację i doda ci kolejny 
punkt :)  

 
7. Jak liczy ć słowa? Słowo to wyraz oddzielony spacjami; isn't – to jedno słowo,  

is not – to dwa słowa. Numer telefonu, liczba, czy adres mailowy – to jedno słowo.  
I (ja) to też jedno słowo.  
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