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Temat: Sprzedam, kupię, zamienię, poszukuję......, czyli jak napisać dobre 
ogłoszenie.

               

Witaj Mateuszu!

Na dzisiejszym spotkaniu dowiesz się jak napisać ogłoszenie, jakie ważne treści 
musi zawierać, by było czytelne i zrozumiałe dla czytającego czyli odbiorcy. 
Zapewne widziałeś już wiele ogłoszeń, np. w szkole w której się uczysz.

Przyjrzyj się zdjęciom, zauważ jak różne mogą być ogłoszenia i mogą być różne
miejsca ich umieszczania.



Kiedy ludzie piszą ogłoszenia?

• gdy chcą coś kupić, sprzedać, oddać lub zamienić,

• gdy chcą kogoś lub coś odnaleźć,

• zaproponować innym jakieś usługi, np. naprawę samochodu,

• wynająć mieszkanie,

• poznać kogoś o podobnym hobby i zainteresowaniach,

• zachęcić do udziału w konkursach, akcjach, imprezach, zawodach,

• poinformować o otwarciu, np. hotelu, restauracji, centrum handlowego,



Przeczytaj dokładnie jak należy napisać ogłoszenie. Jakie istotne elementy musi 
zawierać.

1. Nagłówek  - OGŁOSZENIE

2. Data ( kiedy zostało wywieszone)

3. Formuła otwierająca, np. sprzedam, kupię, zaginął...

4. Krótki opis przedmiotu ogłoszenia - pamiętaj aby podkreślić znaki 
szczególne.

5. Informacje kontaktowe.



Ćwiczenie 1
Poniżej umieściłam ogłoszenie, zapoznaj się z nim i odpowiedz na pytania. 
Zapisz odpowiedzi i prześlij do mnie.

• Czego dotyczy ogłoszenie?
• Gdzie znajduje się ten obiekt?
• Jak daleko leży od centrum Krakowa?
• Jaka jest ta jama?
• W jaki sposób można się skontaktować z nadawcą ogłoszenia?
• Kto jest nadawcą ogłoszenia?
• Czy liczba informacji w ogłoszeniu jest wystarczająca dla osoby zain-
          teresowanej? Uzupełnij treść.



Ćwiczenie 2

Ułuż i zapisz ogłoszenie o sprzedaży wybranego przedmiotu przedstawionego 
na obrazku.

               

                                                                        Opracowała: Marzena Marcjasz
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