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Dzień dobry Wszystkim z ”8”!                                                    

Dzień dobry Paniom i Panom! 

 

Nasz plan działania: 

Materiał pochodzi z dwóch lekcji (czwartek/16.04.2020, piątek/17.04.2020).  

Spotkanie 1: Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu?                                               

W. Szymborska „Pisanie życiorysu”  

Spotkanie 2: Podanie, list motywacyjny – ćwiczenia redakcyjne. 

 

KLUCZ DO SUKCESU – DOBRA ORGANIZACJA I SYSTEMATYCZNA PRACA 

Jeszcze raz warto zapoznać z poniższymi wskazówkami: 
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ZADANIA Z PORZEDNICH ZESTAWÓW/UPEWNIJ SIĘ, ŻE JUŻ TO ZROBIŁAŚ/EŚ: 

Przypomnę, że do: 

 07.04.2020r. (wtorek ), do godz. 15.00. należało przesłać swoje CV oraz artykuł do gazety 
szkolnej pt. „Jak obce słowa wskakują do polszczyzny,  a my nawet o tym nie wiemy”        
(zestaw nr 6) - informacje dotyczące ocen i punktów za aktywność – przesłałem na pocztę 
mailową (dotyczy osób, które wykonały zadnie w terminie) 

16.04.2020r. (czwartek), do godz. 15.00.  – przesyłacie odpowiedzi: 

do tekstu pt. „Wywiad bez cenzury” oraz tekst  wywiadu z autorem/temat: rozważania                    
o książce „Oskar  i pani Róża”/ na podstawie obejrzanego  materiału                             
(wypowiedź  Erica-Emmanuela Schmitta o książce "Oskar i pan Róża")                                                     
praca na ocenę (zestaw nr 7).                                                                             

Wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

 

SPOTKANIE 1  czwartek/16.04.2020 

Temat: Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu?                                                     

W. Szymborska „Pisanie życiorysu”  (zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania:                                                                                                                                                           
- poznasz utwór Wisławy Szymborskiej;                                                                                                                                       
- określisz stosunek osoby mówiącej do tworzenia życiorysów;                                                                              
- przedstawisz obraz świata i człowieka wyłaniające się z utworu;                                                       
- określisz wartości ważne dla osoby mówiącej w utworze. 

 

Twój słowniczek: 

Wisława Szymborska - urodzona: 2 lipca 1923 , zmarła: 1lutego 2012                                                   
Polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka; laureatka 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), członek założyciel 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii 
Umiejętności (1995), dama Orderu Orła Białego. Należy do najczęściej 
tłumaczonych polskich autorów. Jej książki zostały przetłumaczone na 42 
języki. 

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
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Polecenie 1:  Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Pisanie życiorysu”. 

Wisława Szymborska 

Pisanie życiorysu 

Co trzeba? 
Trzeba napisać podanie, 
a do podania dołączyć życiorys. 
 
Bez względu na długość życia 
życiorys powinien być krótki. 
 
Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. 
Zamiana krajobrazów na adresy 
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. 
 
Z wszystkich miłości starczy ślubna, 
a z dzieci tylko urodzone. 
 
Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz. 
Podróże tylko jeśli zagraniczne. 
Przynależność do czego, ale nie dlaczego. 
Odznaczenia bez za co. 
 
Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał 
i omijał z daleka. 
 
Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki, 
pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. 
 
Raczej cena niż wartość 
i tytuł niż treść. 
Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie, 
ten za kogo uchodzisz. 
 
Do tego fotografia z odsłoniętym uchem. 
Liczy się jego kształt, nie to, co słychać. 
Co słychać? 
Łomot maszyn, które mielą papier. 
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Polecenie 2:  Przeczytaj  przykładową interpretację wiersza pt. „Pisanie życiorysu”. 
Następnie odpowiedz pisemnie na poniższe pytania (zeszyt przedmiotowy). Odpowiadaj 
pełnymi zdaniami (tę pracę wyślesz). 

Zadanie jest obowiązkowe (5 pytań), nie musisz nic drukować, pamiętaj o estetycznym 
wykonaniu zadania. Otrzymasz za nie od 1 do 5 „plusów”. (maksymalna nota: poprawnie 
zredagowane wszystkie odpowiedzi).                                                                                                 

Zrób wyraźne zdjęcie i odpowiednio je opisz, wyślij na adres j.polski28@interia.pl                                                                                                    

Termin nadesłania pracy: do 20.04.2020r. (poniedziałek), do godz. 15.00. 

 

Wiersz Wisławy Szymborskiej „Pisanie życiorysu” zawiera refleksję osoby mówiącej 
dotyczącą tego, jakie wartości kierują współcześnie człowiekiem. W swych rozważaniach 
poetka dochodzi do wniosku, że są one niezgodne z tym, co z natury ludzkie.  

Jak napisać życiorys? Wiersz Szymborskiej brzmi jak fragment przewodnika. 
Zdumiewa swą dokładnością i precyzją. Życiorys powinien być krótki, obowiązuje zwięzłość i 
selekcja faktów. Co stanowi najważniejsze informacje o człowieku? Adresy, daty, 
przynależność, odznaczenia, bez wyjaśnień „za co” i „dlaczego”. Jasno widać, że napisanie 
życiorysu nie powinno być trudnym zadaniem. Wystarczy dobrze przeanalizować własne 
dokonania, przebyte szkoły i zawody, w których pracowaliśmy. Obrać to w odpowiednią 
formę i problem z pisaniem życiorysu mamy z głowy. 

Utwór rozpoczyna się pytaniem: „Co trzeba?”, a odpowiedź wskazuje, co obecnie jest 
ważne: „Trzeba napisać podanie / a do podania napisać życiorys”. Właśnie „podanie” staje 
się znakiem naszych czasów, w których liczą tylko relacje oficjalne, nastawione na osiąganie 
korzyści: „Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz / Podróże tylko jeśli zagraniczne”. 
Dostosowany do takiej opcji życiorys musi „być krótki” i to „bez względu na długość życia”.  

Szymborska pisze, że współczesny zbiurokratyzowany świat ogranicza wiedzę o 
człowieku, do suchych faktów, tak jak w urzędowym życiorysie. Człowieczy umysł staje się 
niczym wobec „adresów” i „nieruchomych dat”. A przecież  człowiek to także pamięć                  
o „krajobrazach” i „chwiejne wspomnienia”, bagatelizowane w okrutnym świecie 
oficjalności.  

W opisywanej rzeczywistości nie ma miejsca na „psy, koty i ptaki, / pamiątkowe 
rupiecie, przyjaciół i sny”. Nic dziwnego, skoro funkcjonują tu takie kurioza jak to, że „liczy się 
[…] kształt [ucha], nie to, co słychać”. Najtragiczniejsza wydaje się jednak wymowa 
polecenia: „Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał / i omijał z daleka”. Słowa  te 
sugerują  wynaturzenie człowieka,  pozbawienie go jego istoty, tego, kim jest.  

mailto:j.polski28@interia.pl
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Pozornie beznamiętny opis poetka kończy równie lakonicznym pytaniem „Co 
słychać?”. To pytanie w relacjach międzyludzkich zwykle jest objawem sympatii, życzliwego 
zainteresowania, czy choćby chęci zwykłego nawiązania kontaktu z drugim.  

Jednak  w wierszu brzmi co najmniej ironicznie, jeśli nie złowieszczo. Ale już na pewno 
złowieszczo brzmi odpowiedź. Słychać bowiem „łomot maszyn, które mielą papier”, ten 
papier do którego sprowadziła się nasza egzystencja – nasze życie.  

Pytania (odpowiadaj pełnymi zadaniami): 

1. Jaką refleksję zawiera wiersz W. Szymborskiej? 

2. Dlaczego wiersz brzmi jak fragment przewodnika dotyczący pisania życiorysów? 
Uzasadnij - odwołując się do cytatów z utworu. 

3. Co według Wisławy Szymborskiej stało się „znakiem” naszych czasów? 

4. Co mogą sugerować słowa pochodzące z wiersza: „Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy                 
nie rozmawiał / i omijał z daleka”? 

5. Wyjaśnij, jaki obraz świata wyłania się z wiersza Wisławy Szymborskiej. Jak ocenia go 
osoba mówiąca? 

 

RÓB PRZERWY NA ODPOCZYNEK! 

 

 

Zrób trening w domu. Warto poświęcić kilkanaście minut na sport! 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

 

SPOTKANIE 2  piątek/17.04.2020 

Temat: Podanie, list motywacyjny – ćwiczenia redakcyjne.                                                                    

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania:                                     

- przypomnisz sobie cechy podania;                                                                                                                                                      

- zredagujesz tekst podania;                                                                                                                                                        

- odróżnisz podanie od listu motywacyjnego.                                                                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
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PODANIE 

Polecenie 1:  Zapoznaj się z poniższymi informacjami. Wykorzystasz je przy redagowaniu 

podania (tę pracę wyślesz). 

Podanie to oficjalne pismo, które kieruje się do urzędu, instytucji lub przedstawicieli władzy. 
Zawiera prośbę z uzasadnieniem popartym argumentami. Celem autora jest zyskanie 
przychylności adresata. 

Cechy i zasady tworzenia 

W podaniu posługiwać należy się stylem urzędowym. Tekst powinien być zwięzły, jasny, 
konkretny. Charakterystyczna jest obecność rzeczowników odczasownikowych 
(rozpatrzenie, dofinansowanie, udzielenie, wyrażenie, zorganizowanie itp.). 

Budowa i schemat 

Kompozycja podania jest  ściśle określona.                       

1. Dane nadawcy – imię i nazwisko oraz pełniona 
funkcja, dane teleadresowe – w zależności od 
potrzeb – w lewym górnym rogu. 

2. Miejscowość, data – w prawym górnym rogu. 

3. Dane odbiorcy – zwrot grzecznościowy                
(Sz. P.), imię i nazwisko, piastowane stanowisko / 
nazwa firmy – poniżej danych nadawcy, od środka 
do prawej. 

4. Nagłówek – zwrot grzecznościowy,                                     
np. Szanowny Panie… 

5. Treść podania: 

- wstęp – sformułowanie celu,                                                                                                                
- rozwinięcie – uzasadnienie prośby                                                                                                       
- zakończenie –  konkluzja. 

6. Własnoręczny podpis. 
 
7. Informacja o załącznikach (ewentualnie). 
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Polecenie 2: Napisz podanie (na kartce A4) o przyjęcie do wybranej przez Ciebie szkoły 
ponadpodstawowej. Nie zapomnij o znalezieniu i umieszczeniu odpowiednich informacji  
(np. adresu szkoły).  

Praca na ocenę: kategoria -  obowiązkowe zadanie domowe/waga: 2.                                                                        
Zrób wyraźne zdjęcie i odpowiednio je opisz, wyślij na adres j.polski28@interia.pl                                                                                                    

Termin nadesłania pracy: do 20.04.2020r. (poniedziałek), do godz. 15.00. 

 

 

 LIST MOTYWACYJNY 

Polecenie 3:  Zapoznaj się z poniższymi informacjami. Wykorzystasz je przy redagowaniu 

notatki  pt. „List motywacyjny” w formie „mapy myśli”/zeszyt przedmiotowy. 

List motywacyjny – list objaśniający motywację piszącego, składany przez kandydata na 
miejsce pracy, starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list 
intencyjny lub list przewodni. Dokument ten jest obok CV wymagany przez większość 
pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy.  

Po co i jak napisać list motywacyjny? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/List
https://pl.wikipedia.org/wiki/List_intencyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/List_intencyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
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Polecenie 4:  Czym się różni podanie o pracę od listu motywacyjnego? Obejrzyj 60-sekundowy 

materiał (link poniżej) i zredaguj odpowiedź w zeszycie przedmiotowym. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTKhvWoSgg 

 

Uwaga: polecenia 3 i 4 sprawdzimy po powrocie do szkoły. Tym razem nic nie wysyłaj. 

 

RÓB PRZERWY NA ODPOCZYNEK! 

 

Zachęcam do systematycznej i kreatywnej pracy.  

Proszę o terminowe wysłanie zadań!                                                                        

(podpisujcie zdjęcia, np. „podanie do szkoły_W.K.) 

 

 

Powodzenia! 

Pozostańcie w domach i do zobaczenia!  

 

 

 W.K.                                                                                                                                  

j.polski28@interia.pl              

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTKhvWoSgg
mailto:j.polski28@interia.pl

