
 

Klasa 8a 

Język polski 

22.06.2020. 

Temat: Jak napisać podanie? 

 

- Wpisz do zeszytu. 

Podanie to rodzaj tekstu użytkowego skierowanego do władz lub instytucji w konkretnej 

sprawie. Zwykle zawiera zwięźle sformułowaną prośbę i jaj uzasadnienie.  

Budowa podania: 

1. w prawym górnym rogu – miejscowość i data; 

2. w lewym górnym rogu – dane osobowe (imię, nazwisko nadawcy); 

3. po niżej po prawej stronie – adresat (imię, nazwisko, stanowisko lub nazwa instytucji);  

4. nagłówek – Podanie; 

5. wstęp zawierający prośbę; 

6. uzasadnienie; 

7. pożegnalny zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis;  

8. spis załączników (ten element dodajemy tylko wtedy, gdy do podania dołączamy  

jakieś dokumenty) 

- Rozwiąż w zeszycie zadań ćwiczenia strona 102 – 104. 

 

23.06.2020. 

Temat: Życiorys i CV. 

 

Życiorys  to powszechnie wymagane pismo urzędowe (oficjalne, dołączane do 

podania, np.: w związku ze staraniem sie o przyjęcie do szkoły średniej czy o pracę), 

a zarazem forma autoprezentacji, dlatego obowiązuje w nim logiczne, zwięzłe i rzeczowe 

przekazywanie informacji o sobie. Informacje te muszą być zgodne z prawdą oraz istotne dla 

sprawy, której dotyczy podanie.  

Życiorys piszemy w 1 osobie liczy pojedynczej, podając najistotniejsze fakty ze swojego 

życia w porządku chronologicznym. 

Budowa życiorysu: 

1. w prawym górnym rogu nad tekstem – miejscowość i data 

2. w lewym górnym rogu dane osobowe ( imię, nazwisko, adres)  

3. poniżej na środku nagłówek - Życiorys 

Elementy życiorysu:  

a) data i miejsce urodzenia, 



b) imiona rodziców, po imieniu matki jej nazwisko rodowe,  

c) zawód rodziców, 

d) informacje o rodzeństwie, 

e) przebieg nauki (rok rozpoczęcia i ukończenia nauki w szkole podstawowej,  

    szkole średniej, studia i ich kierunek), 

f) informacje o szczególnych osiągnięciach 

i) informacje o zainteresowaniach 

j) informacje o dodatkowych umiejętnościach (np. znajomość języków obcych,  

   gra na instrumencie 

4. po prawej stronie, pod tekstem głównym,  czytelny podpis (imię, nazwisko)  

 

CV – to nowoczesna odmiana życiorysu, w której dane osobowe oraz najważniejsze 

informacje o przebiegu edukacji i doświadczeniu zawodowym zostają ujęte w punktach.  

W CV obowiązuje odwrócony porządek chronologiczny – na samym początku umieszczamy 

najbardziej aktualne wiadomości. 

Budowa CV 

1. na środku, u góry strony nagłówek  - CV lub Curriculum Vitae   (z łac. „przebieg 

życia”; 

2. pod nagłówkiem po prawej stronie zdjęcie; 

3.   pod nagłówkiem po lewej stronie – informacje podzielone na bloki tematyczne: 

- dane osobowe – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu,  

    adres e-mail; 

- przebieg edukacji, ukończone szkoły, dodatkowe kursy;  

- ważniejsze osiągnięcia (nagrody na olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

      sportowych); 

- umiejętności (znajomość języków obcych, obsługa komputera);  

- zainteresowania 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania strona 105 - 109 

 

24.06.2020. 

Temat: Najczęstsze błędy językowe. 

 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania  na stronach 65 – 68; 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń strony „Sprawdź, czy potrafisz” – 69 i 73. 

 


