
JĘZYK POLSKI    KLASA  8                                                   28.04.2020

Temat: Podanie.

 1. Zapoznaj się z elementami podania:

Podanie, wzór i jego elementy

Każde podanie powinno mieć podobny układ. 

• Miejscowość i data (prawy górny róg). 

• W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane (imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu). Możemy także podać informację, kim jest autor podania. 

•
Dane adresata. Wpisujemy je po prawej stronie pod miastem i datą. To może 
być jedna osoba: prezes, dyrektor, rektor, dziekan lub kilka osób, zarząd firmy 
lub spółdzielni mieszkaniowej, rada spółdzielni albo osiedla. 

Nagłówek (zamieszczamy na środku) – Podanie

• Wstęp – w formie prośby Najlepiej zacząć od sformułowań w stylu 
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o...” „uprzejmie proszę o...”, „Proszę o 
przyjęcie mnie do..” 

• Uzasadnienie, piszemy w przypadku,  jeśli jest taka potrzeba. Wtedy należy 
użyć sformułowań „Prośbę  swoją uzasadniam tym,....”. 

• Zakończenie. W tym miejscu znów prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.
 

• Pod treścią w prawym dolnym rogu dodajemy zwrot grzecznościowy
 „Z poważaniem”, Z wyrazami szacunku”. 
Pod nim czytelny odręczny podpis, nawet jeśli podanie jest wydrukiem z 
komputera. 

• Do podania możemy dołączyć również załączniki. Wówczas powinniśmy je 
wymienić na końcu podania.

2. Zapoznaj się z wzorem podania zamieszczonym w podręczniku – str.244
i przydatnym słownictwem str. 245.



 3. Podanie – najczęściej popełniane błędy

Uwaga! Jeśli w podaniu nie ma podanego adresu osoby, która je  złożyła,  to organ, 
do którego wniosek został złożony, nie zajmie się poruszaną sprawą Po napisaniu 
podania trzeba koniecznie sprawdzić, czy w nie ma w nim  błędów. 
Niedopuszczalną rzeczą jest, żeby nasze podanie zawierało jakiekolwiek błędy 
(ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne). Sprawdźmy także dokładnie czy 
poprawnie wpisaliśmy nazwę instytucji lub dane osoby, do której kierujemy podanie. 

Najbardziej czytelnymi czcionkami w podaniu są:

• Calibri  
• Times New Roman w rozmiarze 12 lub 13. 

4. Wykonaj  zeszycie ćwiczeń zadania -  1,2,3,4 str. 102-104.

Powodzenia!
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