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Date: 16th November 2020                                               

Class: 7 

Subject:  List prywatny – wypowiedź pisemna. 

 

 

 

Jak napisać list nieformalny w języku angielskim? 

Listy w języku angielskim są bardzo często spotykaną formą wypowiedzi 

pisemnej zarówno na egzaminach, jak i na maturze.  

Listy dzielimy na dwie grupy: 

a) formalne, 

b) nieformalne.  

 

List formalny, który najczęściej kierujemy do osób starszych, ważnych 

instytucji oraz podmiotów, do których w życiu codziennym również 

zwrócilibyśmy się oficjalnie, charakteryzuje się stylem oficjalnym. Nie możemy 

używać w nim skrótów, wyrażeń potocznych ani czasowników frazowych. Za to 

jak najbardziej na miejscu są w nim zwroty oficjalne, wyszukane struktury 

gramatyczne oraz podobne słownictwo.  

 

http://www.ingless.pl/artykul/jak-napisac-list-reklamacyjny-i-list-ze-skarga-po-angielsku/
http://www.ingless.pl/idiomy/
http://www.ingless.pl/artykul/gramatyka-angielska-phrasal-verbs-czyli-czasowniki-frazowe/
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List nieformalny, jak sama nazwa wskazuje nie jest listem urzędowym 

ani oficjalnym, lecz listem prywatnym, pisanym do kolegi, koleżanki, 

przyjaciela lub członków rodziny. Jest on pisany językiem potocznym, zatem 

można używać w nim kolokwializmów oraz skrótów. 

 

List nieformalny składa się z trzech elementów:  

 wstępu,  

 rozwinięcia, 

 zakończenia.  

 

Oprócz tego należy pamiętać o zawarciu zdania wyjaśniającego temat 

listu w pierwszym paragrafie oraz podsumowanie w ostatnim. Jednak 

najważniejsze jest to, aby zawrzeć w liście wszystkie wymagane informacje. 

Musimy również zmieścić się w limicie słownym (50-120 słów), więc nasz list 

nie może być ani za krótki, ani za długi. Dobrze jest zatem wcześniej go 

zaplanować i pamiętać, aby zachować odpowiednie proporcje między wstępem, 

rozwinięciem i zakończeniem. 
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 Wstęp 

W rozpoczęciu należy zawrzeć przywitanie oraz wyjaśnić powód pisania 

listu, ewentualnie przeprosić za długi czas odpowiedzi na poprzedni list: 

 

 Przywitanie np. Dear Mike 

 Wyjaśnienie celu listu np. Thanks for your letter that I received two 

weeks ago. I’m pleased to hear that you’re OK. I’m sorry that I didn’t 

reply to your letter a bit sooner but I’ve had much work. I want to tell 

you so much… 

 

 Rozwinięcie 

W rozwinięciu zawieramy właściwą treść listu, odpowiadając na pytania 

zadane przez rozmówcę w poprzednim liście oraz zadając własne, dotyczące 

adresata np. I have a big surprise for you. Did you know that Sarah is going to 

marry Tom? They told me that two days ago. They were both very happy and 

I saw they really love each other. The wedding ceremony is in June. You’d 

better start looking for a new suit. I’m going to buy a new dress, exclusively 

for this occasion. 

 

 Zakończenie to podsumowanie lub zamknięcie tematu, życzenia 

względem adresata i oczekiwania względem niego oraz pożegnanie. 

 

 Podsumowanie np. That’s all I wanted to say. I’m looking forward to 

hear from you soon. 

 

 Podpis wraz z pozdrowieniami np. Keep well, Jessica PS: Say hello to 

Steven. 
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LIST NIEFORMALNY – PRZYDATNE ZWROTY 

 

Dear Mike/ Sophie – Drogi/Droga XXX 

 

How are you? – Jak się masz? 

 

It was great to hear from you. – Fajnie, że napisałeś / aś. 

 

It was a nice surprise to hear from you again after so many months. –  Miłą 

niespodzianką było otrzymanie wiadomości od Ciebie po tak wielu miesiącach. 

 

Thank you for your letter that I received last week. – Dziękuję za list, który 

otrzymałem zeszłego tygodnia. 

 

I’m sorry that I didn’t reply to your letter earlier / sooner. – Wybacz, że nie 

odpisałem na Twój list wcześniej. 

 

I’m writing to tell / inform you about … – Piszę, aby powiedzieć Ci/ 

poinformować Cię o … 

 

I’ve got so much to tell you. – Mam tak dużo do opowiedzenia. 

 

I’m waiting for your quick answer. – Czekam na szybką odpowiedź. 

 

I hope that everything is going well with you. – Mam nadzieję, że wszystko jest 

u Ciebie w porządku. 

 

I look forward to hearing from you soon. – Oczekuję od Ciebie, że odpowiesz 

wkrótce. 
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Write back soon. – Napisz do mnie wkrótce. 

 

Say hello to … – Pozdrów … 

 

Regards / Greetings – Pozdrowienia 

 

Best wishes – Najlepsze życzenia 

 

Yours – Twój / Twoja 

 

 

List prywatny przykład 1 – list do koleżanki / przyjaciółki 

 

Dear Jane, 
 
Thanks for your letter. It was great to hear from you again and to hear about 
your skiing trip. I’m glad you had a good time there. 
 
It’s taken so long to write back because I’ve been busy studying for my 
exams. They’re over now, and I think I’ve passed almost everything, except 
biology. 
 
How about you? Have you finished your exams yet? Perhaps we can get 
together when school finishes. If you want to come down to Warsaw for  
a week in August, it would be great. Tell me what you think about it. 
 
The only other news is that my sister has got a new boyfriend. I don’t really 
like him, but she says he is amazing. I just want to get on with him well. 
 
Anyway, that’s all for now. Please write back soon and tell me when you can 
come and visit me. 
 
Best wishes, 
 
Liam 
 
PS: If you can’t come to Warsaw, I can visit you in London. 


