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8. List formalny (formal letter) / e-mail formalny

A

Jak napisaæ list formalny

ü List formalny jest pisany do osób bli¿ej

nam nieznanych lub osób, z którymi ³¹cz¹

nas stosunki s³u¿bowe. Cel listu formalnego

mo¿e byæ bardzo ró¿ny, np. podziêkowanie,

gratulacje, pro�ba o przes³anie materia³ów,

podanie o pracê, reklamacja produktu lub us³ugi itp.

ü W zadaniu maturalnym wyró¿niamy kilka

rodzajów listu formalnego: reklamacja (produktu

lub us³ugi), list czytelnika, list motywacyjny,

zapytanie (pro�ba o informacje), oferta i zaproszenie.

Mo¿esz byæ równie¿ poproszony o napisanie listu, który tematyk¹ nie odbiega od

listu prywatnego - ró¿nica polega na tym, ¿e adresatem jest osoba, z któr¹ ³¹cz¹ nas

stosunki formalne.

ü Pamiêtaj, aby twój list zawiera³:

� Zwrot grzeczno�ciowy rozpoczynaj¹cy list (np. Dear Mr Smith, Dear Sir/Madam)

� Wstêp, w którym okre�lisz cel listu (dlaczego go piszesz).

� Rozwiniêcie (tutaj omówisz g³ówny temat; nie zapomnij o akapitach - ka¿dy nowy

aspekt omów w osobnym akapicie).

� Zakoñczenie (tutaj podsumujesz temat i wyrazisz  ewentualne pro�by lub ¿yczenia).

� Zwrot grzeczno�ciowy koñcz¹cy list, np. Yours sincerely - je�li zwrot  grzeczno�ciowy

na pocz¹tku listu zawiera nazwisko adresata lub Yours  faithfully - je�li go nie zawiera;

Dear Mr Smith ® Yours sincerely,

Dear Sir or Madam ® Yours faithfully.

Po zwrocie grzeczno�ciowym podaj swoje imiê i nazwisko (w zadaniu  maturalnym

wpisujesz XYZ). Po zwrocie grzeczno�ciowym mo¿esz umie�ciæ przecinek.

ü Wa¿ne jest przekazanie pe³nej tre�ci - zrealizowanie zadañ ze wszystkich podanych

podpunktów.

ü U¿ywaj jêzyka formalnego. Nie stosuj form skróconych - np. zamiast I�m napisz I am,

zamiast shouldn�t - should not itd.

ü Mo¿esz umie�ciæ datê w prawym górnym rogu, np. 5th May 2012.

ü Adres nadawcy znajduje siê w prawym, górnym rogu. Adres odbiorcy - po lewej

stronie, poni¿ej adresu nadawcy. W zadaniu maturalnym najprawdopodobniej nie

bêdziesz umieszcza³ adresów.

ü Pamiêtaj o limicie s³ów.

ü U¿ywaj zwrotów charakterystycznych dla listu formalnego.

www.maturazangielskiego.net
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B

Przydatne zwroty

Pisz¹c list formalny starajmy siê, w miarê mo¿liwo�ci, zastêpowaæ s³ownictwo potoczne,

nieformalne s³ownictwem formalnym. Kilkana�cie podstawowych ró¿nic umieszczono

w poni¿szej tabeli.

S³ownictwo nieformalne S³ownictwo formalne

I�m, you�re, he�s... I am, you are, he is...

isn�t, aren�t, shouldn�t... is not, are not, should not...

thanks thank you (dziêkujê)

to ask for to request (prosiæ)

to buy to purchase (kupowaæ, nabywaæ)

to finish to complete (ukoñczyæ)

to fix to repair (naprawiaæ)

to get to obtain (dostawaæ, uzyskiwaæ)

to need to require (potrzebowaæ, wymagaæ)

to start, to begin to commence (rozpoczynaæ)

Wspólne zwroty dla wszystkich rodzajów listów
Dear Sir or Madam, / Dear Mr Smith,

Szanowni Pañstwo, / Szanowny Panie Smith,

I am writing in connection with...

Piszê w zwi¹zku z...

I must admit that... / In my opinion,...

Muszê przyznaæ, ¿e... / Moim zdaniem...

Firstly,.../ Secondly,...

Po pierwsze.../ Po drugie...

For instance,.../ For example,...

Na przyk³ad...

Moreover,... / What is more,... / Besides,...

Ponadto...

On the one hand,... / On the other hand,...

Z jednej strony... / Z drugiej strony...

All in all,... / To sum up,... / Finally,...

Podsumowuj¹c... / Na koniec...

I look forward to hearing from you.

Oczekujê odpowiedzi z Pañstwa strony.

Yours faithfully, (tego zwrotu u¿ywamy, je�li zwrócili�my siê bezosobowo)

Z powa¿aniem,

Yours sincerely, (tego zwrotu u¿ywamy, je�li zwrócili�my siê po nazwisku)

Z powa¿aniem,

materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Przewodnik po nowej maturze z jêzyka angielskiego
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Zwroty typowe dla reklamacji (letter of complaint)
I am writing to complain about...

Chcia³(a)bym zg³osiæ reklamacjê/z³o¿yæ skargê/za¿alenie z powodu...
I must express my dissatisfaction with...

Muszê wyraziæ swoje niezadowolenie z powodu...
I bought... last week / two months ago / on 20th December 2011.

Kupi³em/am... w zesz³ym tygodniu / dwa miesi¹ce temu / 20 grudnia 2011.
It is broken. / It is out of order.

Jest zepsute. / Nie dzia³a.
It got broken when...

Zepsu³o siê, kiedy...
The problem is that...

Problem polega na tym, ¿e...
I would like to get my money back. / Please send me a refund.

Chcia³(a)bym otrzymaæ zwrot pieniêdzy. / Proszê o zwrot pieniêdzy.
Please exchange the faulty items.

Proszê o wymianê uszkodzonych rzeczy.
I hope that this will not happen again.

Mam nadziejê, ¿e taka sytuacja ju¿ siê nie powtórzy.
You have let me down.

Zawiedli mnie Pañstwo.

Zwroty typowe dla listu czytelnika (letter to the editor)
Dear Editor,

Droga/Szanowna Redakcjo,
I am writing in connection with the article entitled �...� which appeared in... on...

Piszê w zwi¹zku z artyku³em zatytu³owanym ,,...��, który ukaza³ siê w... <dnia>...
The purpose of this letter is to...

Celem tego listu jest...
I strongly disagree with...

Ca³kowicie siê nie zgadzam z...
I agree with you on this issue. / I could not agree more with...

Zgadzam siê z Pañstwem w tym aspekcie/temacie. / Ca³kowicie siê zgadzam z...
The author�s views on... are that...

Pogl¹dy autora na temat... s¹...

Zwroty typowe dla listu motywacyjnego (letter of application)
Ü Patrz równie¿: ¿yciorys (curriculum vitae), pkt 39C, str. 143.
I am writing to apply for...

dos³ownie: Piszê, aby ubiegaæ siê o...
I am writing in response to.../in reply to...

Piszê w odpowiedzi na...
I would like to apply for... because...

Chcia³(a)bym ubiegaæ siê o... poniewa¿...
As far as my qualifications are concerned,...

Je�li chodzi o moje kwalifikacje...
As for my experience,...

Je�li chodzi o moje do�wiadczenie,...
For the past... years I have been working as...

Przez ostatnie... lat/a pracowa³em/am jako...
In..., I graduated from...

W... <roku> ukoñczy³em/am... <szko³ê>.
www.maturazangielskiego.net
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I studied...
Studiowa³em/am...

I have trained as...
Mia³em/am praktykê jako...

I speak English and French fluently.
Mówiê p³ynnie w jêzyku angielskim i francuskim.

I hope I may be granted an interview.
Mam nadziejê, ¿e otrzymam mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u w rozmowie kwalifikacyjnej.

I enclose my CV/references from...
Za³¹czam moje CV/referencje z...

Zwroty typowe dla zapytania (letter of enquiry)
I am writing to ask/enquire about...

Piszê z zapytaniem dotycz¹cym...
On behalf of...

W imieniu...
I would like to know if/what/when/where/why...

Chcia³(a)bym wiedzieæ, czy/co/kiedy/gdzie/dlaczego...
I would like to get more information about...

Chcia³(a)bym otrzymaæ wiêcej informacji o...
I would be grateful if you could... send me... / come to...

By³(a)bym wdziêczny/a, gdyby Pañstwo mogli...wys³aæ mi... / przyjechaæ do/na...
Let me know if/what/when...

Proszê mnie poinformowaæ, czy/co/kiedy...
Please send the details as soon as possible.

Proszê przys³aæ szczegó³y tak szybko, jak to tylko mo¿liwe.

Zwroty typowe dla oferty (offer) / zamówienia (purchase order)
Thank you for your letter of 15 January...

Dziêkujê/Dziêkujemy za list z dnia 15 stycznia...
Thank you for sending me/us... your latest catalogue/price list/brochure...

Dziêkujê/Dziêkujemy za wys³anie mi/nam...najnowszego katalogu/cennika/broszury...

We are pleased to make the following offer:
Chcieliby�my z³o¿yæ nastêpuj¹c¹ ofertê:

Zwroty typowe dla zaproszenia (invitation)
I would like to invite you to...
   Chcia³(a)bym zaprosiæ Pana/Pani¹/Pañstwa na/do...
Please come to...
   Proszê przyjd� na/do...
I was very pleased to get your invitation.
   Bardzo dziêkujê za zaproszenie.
I am afraid I am unable to attend... the meeting / the party...
   Obawiam siê, ¿e nie bêdê móg³/mog³a uczestniczyæ w... spotkaniu /
   spotkaniu towarzyskim...
I would like to apologize for... my being late / my not coming to...

   Pragnê przeprosiæ za... moje spó�nienie / to, ¿e nie przyszed³em na/do...

Ü Patrz równie¿: zaproszenie, pkt 5, str. 22.

materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Przewodnik po nowej maturze z jêzyka angielskiego
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C

Przyk³adowe zadanie

Przebywasz obecnie w Londynie. Kupi³e�/a� niedawno nowy telewizor, który po dwóch

miesi¹cach siê zepsu³. Napisz maila do sklepu, w którym go zakupi³e�/a�. W mailu:

� napisz, w jakiej sprawie piszesz i kiedy zakupi³e�/a� telewizor,

� opisz okoliczno�ci, w jakich siê zepsu³ oraz napisz, co próbowa³e�/a� zrobiæ,

� za¿¹daj zwrotu pieniêdzy lub wymiany telewizora na nowy,

� popro� o jak najszybsz¹ odpowied� oraz podaj swój numer telefonu.

Pamiêtaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj ¿adnych adresów.

Podpisz siê jako XYZ. D³ugo�æ listu powinna wynosiæ od 120 do 150 s³ów.

Dear Sir/Madam,

I am writing to complain about the TV set which I bought from you on 20th May 2011.

It worked properly for about 2 months. Last Wednesday, when I got home,

I wanted to switch it on, but it didn�t work. At first, I thought the fuse had blown,

but after further inspection, I was certain that this was not the case.

I replaced the batteries in the remote and checked the aerial, but the TV set still did

not work. I also read the troubleshooting section of the manual - there was nothing

about such a problem.

I am afraid I have no option but to demand a full refund or a new TV set.

I look forward to hearing from you as soon as possible.

My telephone number is: 0171-123 4567.

You can also e-mail me at: mike12@summer.co.uk

Yours faithfully,

XYZ

Ü Patrz równie¿: propozycje tematów maturalnych, pkt 9F, str. 39.
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