
ŻYCZENIA I POZDROWIENIA – pisanie (A2) 

(wersja dla studenta) 

 

Zadanie nr 1.  

Proszę przeczytać życzenia i pozdrowienia, a następnie zdecydować (wpisać numer 

do tabelki), z jakiej okazji je wysyłamy.  

 

1. Kasiu! Z Gwiazdką i Nowym Rokiem niech przyjdą do Ciebie same pogodne 

chwile, a zdrowie i szczęście niech Ci towarzyszą każdego dnia. Wszystkiego 

dobrego dla Ciebie i Twoich Bliskich! 

Ela i Jacek 

 

2. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!! Żyj nam Agnieszko sto lat!!  

Zawsze pamiętające Basia i Ania 

 

3. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz dużo radości życzy Kamila. 

 

4. Drogi Panie Piotrze! Serdecznie pozdrawiamy z Zakopanego! Dużo chodzimy po 

górach, jemy pyszne polskie jedzenie i mówimy oczywiście tylko po polsku! Mamy 

czasem problem ze zrozumieniem górali. 

Studenci z kursu wakacyjnego: 

Ana, Kristi, Sebastian i Joe. 

 

5. Pani Mario! Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku 2009  życzy Ola z rodziną. 

 

6. Jadziu! Z okazji urodzin przyjmij najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i 

wszelkiej pomyślności. Pozdrawiamy! 

Paweł z Moniką 

 

7. Smacznego jajka i mokrego Dyngusa życzy Hania. 

 



8. Kochana Babciu! Przesyłamy pozdrowienia z dalekiej Rumunii. Jest dość chłodno, 

ale atmosfera jest bardzo sympatyczna. A widoki są cudowne! Dużo zwiedzamy, 

nocujemy w hostelach. Wracamy za tydzień. 

Karolina i Mirek (i przyjaciele) 

 

9. Kochani! Na te Święta Wielkiej Nocy przyjmijcie życzenia wszystkiego dobrego, 

pogody ducha i spokoju. Pozdrawiam! Marek 

 

10. Anka! Szybkie jak wiatr i gorące jak słońce pozdrowienia znad morza przesyła 

Zuza. P.S. Pogoda jest przepiękna, świeci słońce i jest upał. Mam 5 minut do plaży, 

więc tylko leżę i opalam się.  

 

11. Ciociu! Z okazji urodzin życzymy Ci dużo zdrowia, radości, sukcesów w życiu 

prywatnym i zawodowym, pociechy z dzieci i spełnienia marzeń.  

Kasia i Adam 

 

12. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzą 

Piotrowscy z dziećmi. 

 

okazja życzenia / pozdrowienia 

Boże Narodzenie 

Wielkanoc 

pozdrowienia z wakacji 

urodziny 

nr.  

nr. 

nr. 

Nr. 

 

 

Zadanie nr 2.  

Proszę wpisać słowa z tabelki: 

 

życzenia  przesyłamy  radości   zdrowych  Kochana  pogodnych  pomyślności   

przyjmij   wszelkiej   cudowne 

 



1. Pani Mario! ………………………………. i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wszelkiej ………………………….. w Nowym Roku 2009  życzy Ola z rodziną. 

 

2. ………………. Babciu! ………………………………….. pozdrowienia z dalekiej Rumunii. Jest 

dość chłodno, ale atmosfera jest bardzo sympatyczna. A widoki są ……………………! 

Dużo zwiedzamy, nocujemy w hostelach. Wracamy za tydzień. 

Karolina i Mirek (i przyjaciele)  

3. Zdrowych i ………………………. Świąt Wielkanocnych oraz dużo …………życzy Kamila. 

 

4. Jadziu! Z okazji urodzin ………………………. najserdeczniejsze ……………………. 

zdrowia, szczęścia i ……………………………. pomyślności. Pozdrawiamy! 

Paweł z Moniką 

 

UWAGA! 

Życzę Ci wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności! 

Życzę Ci dużo radości i wielu sukcesów! 

Przyjmij moje życzenia! 

 

Życzyć (komu? + celowik) (czego? + dopełniacz) 

Życzyć (komu? + celowik)  dużo, wielu (+ dopełniacz) 

Przyjmować / przyjąć (co? + biernik) 

 

 

Zadanie nr 3.  

Proszę napisać poprawne formy: 

1. Z okazji Świąt ……………………..  ………………………………….. (Boże Narodzenie) życzę 

………………………… (ty) ……………………………….. ……………………………….. (piękna choinka), 

………………………….. ……………………………… (cudowny prezent-l.mn.) i dużo 

…………………………………… (radość) i ………………………… ……………………….. (pogoda ducha). 

 

2. W dniu urodzin przyjmij moje …………………………………. ………………………………….. 

(najserdeczniejsze życzenie-l.mn.). Życzę ………………………. (ty) 

………………………………… (zdrowie), ………………………………… z dzieci (pociecha) i wielu 

…………………………………………. (sukces-l.mn.) 



 

3. …………………………………….. (pogodny) i ……………………………………………… (radosny) 

Świąt Wielkanocnych życzą Zosia i Józek. 

 

 

Zadanie nr 4. Proszę napisać: 

 

1. Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych do polskiej rodziny i pozdrowienia z 

urlopu do koleżanki (po 10-20 słów), 

2. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia do kolegi i życzenia urodzinowe 

do mamy koleżanki (po 10-20 słów). 

 

 

Odpowiedzi: 

 

Zadanie nr 1. 

Boże Narodzenie: nr. 1, 5, 12. 

Wielkanoc: nr. 3, 7, 9. 

pozdrowienia z wakacji: nr. 4, 8, 10. 

urodziny: nr. 2, 6, 11. 

 

Zadanie nr 2. 

1. Zdrowych, pomyślności. 2. pogodnych, radości. 3. Kochana, Przesyłamy, 

cudowne. 4.  przyjmij, życzenia, wszelkiej. 

 

Zadanie nr 3. 

1. Bożego Narodzenia, Ci, pięknej choinki, cudownych prezentów, radości, 

pogody ducha. 

2. najserdeczniejsze życzenia, ci, zdrowia, sukcesów. 

3. Pogodnych, radosnych. 

 


