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Szanowna Pani Profesor! 

 
Zdjęcie: Glenn Carstens-Peters, www.unsplash.com 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.  

________________1 Pani Profesor! 

Nazywam się Anna Kasztanowicz, jestem studentką prawa międzynarodowego, teraz jestem na 

drugim roku studiów _______________2 i chodzę na Pani ćwiczenia z prawa europejskiego.  

W ______________3 tygodniu byłam chora i nie _______________4 być na zajęciach. Chciałabym 

zapytać, co trzeba przeczytać lub przygotować na ________________5 zajęcia. Z góry bardzo Pani 

dziękuję. 

Z _______________6 szacunku 

Anna Kasztanowicz 

 

________________7 Panie Doktorze, 

nazywam się Ewa Brzozowska, jestem _________________8 pedagogiki, chodzę do Pana na 

_______________9 z psychologii. Bardzo zainteresowała mnie książka, o której mówił Pan na 

ostatnim wykładzie. Czy mogłabym ją od Pana ______________10 i skserować jeden fragment? 

______________11 bardzo Panu dziękuję. 

Pozdrawiam __________________12 

Ewa Brzozowska 
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2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

Profesor, prawa europejskiego, wykładzie, byłem chory, prawa międzynarodowego,  

jeden fragment, serdecznie, studiów licencjackich, szacunku, być na zajęciach, dziękuję, książka 

 

0. Szanowna Pani  ___Profesor____ 

1. jestem studentem  ______________ 

2. na drugim roku  ______________ 

3. ćwiczenia z    ______________ 

4. w zeszłym tygodniu  ______________ 

5. nie mogłem   ______________ 

 

6. bardzo Pani   ______________ 

7. z wyrazami   ______________ 

8. zainteresowała mnie  ______________ 

9. na ostatnim   ______________ 

10. skserować   ______________ 

11. pozdrawiam   ______________ 

 

JAK ROZPOCZĄĆ MEJL OFICJALNY? 

do kobiety do mężczyzny 

Szanowna Pani Profesor! 

Szanowna Pani Doktor! 

Szanowna Pani! 

Pani Ewo! 

Szanowny Panie Profesorze! 

Szanowny Panie Doktorze! 

Szanowny Panie! 

Panie Adamie!  

JAK ZAKOŃCZYĆ MEJL OFICJALNY? 

Z wyrazami szacunku 

Z poważaniem 

Pozdrawiam serdecznie 

Serdecznie pozdrawiam 

Z pozdrowieniami 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. Szanowna 2. licencjackich 3. zeszłym 4. mogłem 5. następne 6. wyrazami 7. Szanowny  

 8. studentką  9. zajęcia 10. pożyczyć 11. z góry 12. serdecznie  

Ćw. 2. 1. prawa międzynarodowego 2. studiów licencjackich 3. prawa europejskiego 4. byłem chory 5. być na zajęciach 

6. dziękuję 7. szacunku  8. książka 9. wykładzie 10. jeden fragment 11. serdecznie  


