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Korekta językowa tekstu

Instrukcja dla uczennicy/ucznia
Arkusz konkursowy składa się z czterech stron.

Droga Uczennico, Drogi Uczniu!

Przeczytaj uważnie list.

Przepisz list, poprawiając wszystkie błędy, które w nim 
zauważysz.

Nie zmieniaj sensu listu.

Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.

Staraj się pisać czytelnie.

Możesz pisać drukowanymi literami.

Nie używaj korektora.
                                              

Powodzenia!



KAT. III

Warszawa, 3.03.2009 r.
                                                                               (Napisz datę słownie.)

Droga Sandro!

Przepraszam, że długo nie pisałem, ale to dlatego, bo ponieważ miałem 
naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Pewnego dnia wróciłem z powrotem do 
domu bardzo późno. Dlaczego?

Pani polonistka poprosiła mnie o przygotowanie gazetki szkolnej na 
konkurs. Miałem ją zrobić z przyjacielami. I to był błąd! Dwoiłem się i troiłem, 
a koledzy zbijali pszczoły. Oczywiście na początku zapłonęli do pomysłu, ale  
w efekcie zostawili mnie na wodzie. Robiłem tą gazetkę do 17.00, a koledzy 
siedzieli i wietrzyli zęby. Musiałem się wywiązać z zadania, dlatego gdyż nie 
chciałem błyszczeć przed panią oczami.  

Następnego dnia przyszłem do szkoły wcześniej. Chciałem zobaczyć minę 
naszej pani na widok gazetki. Miałem jeszcze chwilę, więc poszłem na stołówkę 
i wlałem sobie kakaa. Po chwili na stołówkę weszedła pani. Była zachwycona 
efektem mojej pracy. Pochwaliła mnie i powiedziała, żebym nie siedział na laurach. 
Byłem dumny jak pies. Zaproponowałem pani zrobić kolejną gazetkę. Zgodziła 
się. Tym razem będą to wiadomości na temat Indianinów i Amerykaninów. Nie 
zgodzę się jednak na pomoc Bruno Perepeczko i Hugo Lato. Po co później mam 
sobie pluć w twarz? W każdym bądź razie moi koledzy często idą po najmniejszej 
linii naporu. Niestety, to fakt autentyczny. Sandro, napisz do mnie!

Twój przyjaciel Marek

PS
Czy nadal nie lubisz kiślu truskawkowego i kakaa? Wiesz, że moja Siostra pracuje 
w uniwersytecie? Już Ci pisałem o tym, że się ożeniła.
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