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$10 reward.
10 dolarów nagrody.

Good condition. / Rarely used. / Kept in...
W dobrym stanie. / Rzadko u¿ywane. / Trzymane w...

C

Przyk³adowe zadanie

Podczas pobytu w Londynie zgubi³e�/³a� torbê. Napisz og³oszenie, które umie�cisz
na tablicy informacyjnej.

� Napisz, gdzie j¹ zgubi³e�/³a�.
� Opisz, jak wygl¹da³a.
� Napisz, co by³o w �rodku.
� Napisz, jak mo¿na siê z Tob¹ skontaktowaæ.

W zadaniu nie jest okre�lony limit s³ów.

LOST!
I�ve lost my bag, probably in Oxford Street.
It�s big and dark blue, with some books and a pencil case inside.
If you find it, please call me on 0171-123 4567.

Zauwa¿my, ¿e zdania s¹ krótkie i napisane prostym jêzykiem. Nie ma potrzeby u¿ywania
wyszukanego s³ownictwa i struktur pisz¹c proste og³oszenie.

Ü Patrz równie¿: propozycje tematów maturalnych, pkt 9D, str. 37.

6. Og³oszenie (announcement)

A

Jak napisaæ og³oszenie

ü Og³oszenie jest krótkim tekstem informacyjnym
lub reklam¹. Umieszczane jest zazwyczaj
w prasie lub na s³upach i tablicach z og³oszeniami.

ü Og³oszenia umieszczane w prasie powinny byæ
krótkie (ze wzglêdu na koszty) i tre�ciwe -
mo¿esz wiêc pomijaæ przedimki (a, the)
i stosowaæ ró¿ne skróty. Nie musisz budowaæ
pe³nych, d³ugich zdañ.

ü Rozpocznij og³oszenie odpowiednim nag³ówkiem.
ü Wa¿ne jest przekazanie pe³nej tre�ci - zrealizowanie

zadañ ze  wszystkich podanych podpunktów.
ü �rednia d³ugo�æ to zazwyczaj od 4 do 8 zdañ.
ü U¿ywaj zwrotów charakterystycznych dla og³oszeñ.

B

Przydatne zwroty
I�m looking for... a job as a...

Szukam... pracy jako...
I�m looking for... a flatmate / penfriend.

Szukam wspó³lokatora / kolegi/kole¿anki, z którym/r¹ móg³bym korespondowaæ.
The flat is... near / opposite / next to / in...

Mieszkanie jest... niedaleko / naprzeciwko / obok / w...
Non-smokers wanted for a flat-share.

Poszukujê osoby niepal¹cej do wspólnego zamieszkania<w wynajêtym mieszkaniu>.

For more details, call on... and ask for... Kate/Mark.
W celu uzyskania szczegó³ów, zadzwoñ pod nr... i popro�... Kasiê/Marka.

E-mail me at: kasia@summer.co.uk
Wy�lij mi wiadomo�æ e-mail na adres: kasia@summer.co.uk

LOST! / FOUND! / FOR SALE / TO LET
ZGUBIONO! / ZNALEZIONO! / NA SPRZEDA¯ / DO WYNAJÊCIA

Offices / House / Room to let.
Biura / Dom / Pokój do wynajêcia.

I found/lost a silver CASIO watch in the park.
Znalaz³em(am) /Zgubi³em(am) srebrny zegarek CASIO w parku.

If found, please contact Robert on... 0171-123 4567
Je�li go znajdziesz, proszê skontaktuj siê z Robertem pod nr tel... 0171-123 4567

Please phone after 8 p.m.
Proszê dzwoniæ po 8 wieczorem.

www.maturazangielskiego.net


