
 

Temat : Ogłoszenie 

Zapoznajcie się z poniższymi informacjami. W miarę możliwości przepiszcie ( wybrane, 

najważniejsze) lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu. 

 

Następnie wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : 83, 84/a, 85/a, 86/a – strona 46, 47, 48 

Czekam na dwa dowolne ćwiczenia do 25.03.2020 

 

 

Uwaga prace wysyłamy na adres : mokrzan@pokrzywnica.pl 

 

Pozdrawiam. 

 

 

Ogłoszenie: 

- krótka forma wypowiedzi, 

- ma na celu powiadomienie kogoś o czymś, 

- może być zamieszczona: w prasie lub przekazywana przez media (radio, telewizja, Internet) 

albo umieszczona na tablicach ogłoszeń. 

 

Rodzaje ogłoszeń: 

a) drobne, zwane anonsami, dotyczą- kupna, sprzedaży, zguby, wynajmu, 

b) oficjalne- zamieszczone przez firmy , instytucje, urzędy, charakteryzujące się stylem 

urzędowym, 

c) forma plakatu- skierowane do wszystkich zainteresowanych o różnej formie. 

 

Np. 

W dniu 18.06.06 r. o godzinie 17:00 w (miejsce odbycia się np. spotkania) odbędzie się 

zebranie (jakie? w jakim celu to zebranie?). Prosimy o przybycie (kogo?) 

Z poważaniem: 

(kto?) 

 
 Jak powinno oglądać? 
- przede wszystkim estetycznie 

- musi być czytelne 

- musi być zwięzłe 

 

 



 

 

Co powinno zawierać? 

- - Kiedy? 

- Gdzie? 

- Co się stało? 

- Czym charakteryzuje się przedmiot ogłoszenia? 

- Jak skontaktować się z autorem ogłoszenia? 

 

Układ 

1. Nagłówek („Ogłoszenie”); 

 

2. Data (gdy jest wywieszane); 

 

3. Formuła otwierająca (m.in. „Sprzedam”, „Kupię”); 

 

4. Opis przedmiotu ogłoszenia, podanie najważniejszych, niezbędnych informacji; 

 

5. Ewentualnie proponowana cena, poinformowanie o możliwości negocjacji; 

 

6. Informacje kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania). 

Przykład 1 

Ogłoszenie – przykład 

Ogłoszenie 
(22.08.2008) 

Sprzedam kocięta norweskie leśne z hodowli Kociaki. Kotki mają rodowody. Otrzymają 

dodatkowo wyprawkę (drapak, suchą karmę, witaminy, zabawki). Nauczone czystości, 

odrobaczone, zaszczepione. Są zadbane, uwielbiają pieszczoty. Cena do uzgodnienie, tel. 22 

656 xx 66, kotkilesne@xx.pl. 

Przykład 2 

Ogłoszenie – przykład 
OGŁOSZENIE 

Firma „Abro” sprzeda nieruchomość gruntową 2,5 ha w gminie Mikołajki. Uchwalony plan 

zagospodarowania przestrzennego. Możliwość budowy hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub 

domu spokojnej starości. 



Oferty prosimy nadsyłać na adres firmy: 00-940 Warszawa, ul. Polna 3. 

Przykład 3 

Ogłoszenie – przykład 

UWAGA! 
Zgubiono paszport na nazwisko Janina Nowak. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot. 

Przewidziano nagrodę. Tel. 22 766 XX XX. 

 


