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zwrot grzecznościowy
imię i nazwisko
ulica, nr domu, mieszkania
kod pocztowy, miejscowość 

Adres
Profesor tłumaczy

Jeśli chcesz pisać listy, kartki pocztowe, powinieneś je umieć adresować. Wzór 
poprawnie zaadresowanej koperty znajdziesz na każdej skrzynce pocztowej.

Zwroty grzecznościowe: W.P. – Wielmożny Pan (Pani, Państwo),  
Sz.P. – Szanowny Pan (Pani, Państwo), Kol. – Kolega (Koleżanka)

1  Zapisz podane dane adresowe zgodnie z poznanymi zasadami na kopercie, 
którą narysujesz w zeszycie.

53-456; ul. Szemrana; Sz. P.; Głogów; Anastazja; Kociubińska; 12/3

Profesor tłumaczy

Dobrze też na kopercie umieścić adres nadawcy listu. Można wpisać 
swoje dane w lewym górnym rogu koperty na tej samej stronie, gdzie 
piszemy adres odbiorcy, lub z drugiej strony u góry koperty.

Jacek Ciekawski
ul. Pomysłowa 56
62-234 Gniezno

Nad: Jacek Ciekawski

ul. Pomysłowa 56

62-234 Gniezno
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Rozdz i a ł  III • Złap wiatr w żagle i napisz…

2  Skreśl niepotrzebne infor-
macje, które znalazły się na 
kopercie Ani (obok). W zeszy-
cie zapisz poprawnie adres.

3  Zapisz poprawnie w zeszy-
cie swój adres.

Pisze Ania Sokalska   
z klasy I

Bardzo Kochana Mamusia Ala,
za którą strasznie tęsknię 

i która mieszka w Warszawie,
ul. Truskawkowa ( ja lubię truskawki) 5/1
22-678 – to kod! Przypomniałam sobie.

KArtKA pocztowA
Profesor tłumaczy

Kartka pocztowa (pocztówka) to prostokątna, kartonowa kartka wy-
syłana najczęściej bez koperty.
Pierwsza strona 

Śnieżka, 15 sierpnia 2009 r.

Najserdeczniejsze pozdrowienia 
z królowej Sudetów

przesyła Kasia

PS. Jestem tu! Dowlekliśmy się 
wszyscy, nie wiem jakim cudem 
(łańcuchy ratowały nam życie!). 
Żałuję, że nie możesz z nami 
podziwiać cudownych widoków, 
moczyć nóg w lodowatych (brr!) 
potokach i iść po otoczakach.

Kol. Anna Wolska
ul. Migdałowa 10/2

35-100 Krasnystaw

miejsce, data

pozdrowienia
podpis

postscriptum*

* w pocztówce często 
najobszerniejsza część, 
zawierająca sporo 
treści

miejsce na
znaczek pocztowy

adresat

Są różne rodzaje pocztówek:
widokówki z pejzażem na odwrocie (wy-
syłane zazwyczaj bliskim osobom podczas 
podróży),
kartki okolicznościowe z gratulacjami, 
życzeniami itp., wysyłane z okazji różnych 
uroczystości związanych z adresatem (np. 
świąt, urodzin, imienin, rocznic).


