
T: Dokumenty aplikacyjne                28 maja 2020 r                                                 

 W odpowiedzi na ogłoszenie o pracę kandydat ubiegający się o pracę na danym stanowisku proszony jest 
złożyć dokumenty aplikacyjne, do których zaliczamy: 

 CV  
 List motywacyjny 

Obydwa dokumenty zostały dokładnie opisane w podreczniku na str. 184-188. 

 

CV przedstawia wykształcenie kandydata, jego doświadczenie zawodowe oraz posiadane 

umiejętności, w tym językowe i prawo jazdy.  

List motywacyjny ma charakter pisma, w którym kandydat przedstawia argumenty podkreślające 

fakt, że jest odpowiednim kandydatem do pracy na danym stanowisku. 

W youtube znajdziesz wiele filmików na tematych tych dokumentów – podaję jeden przykładowy link, jeśli 

chcesz poszerzyć wiedzę w tym temacie. https://www.youtube.com/watch?v=C4pLpl-o7jI 

 

Każdy z tych dokumentów ma określoną budowę. W konkretnych miejscach tych dokumentów powinny 

znajdować się odpowiednie informacje. Zapoznaj się z przykładowym CV oraz Listem motywacyjnym  

w podręczniku oraz wyjaśnieniem jak krok po kroku je napisać.  

Tabela na str. 188 przedstawia najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu tych dokumentów. Zapoznaj 

się także z tą tabelę, by unikać tych błędów.  

Następnie wykonaj ćwiczenia. 

 

 

Ćwiczenie 1. 

Poniżej wypisałam określenia charakterystyczne dla CV i/lub listu motywacyjnego. Zdecyduj, 

które z tych określeń są charakterystyczne dla CV, a które dla listu motywacyjnego.  

W odpowiednią kolumnę tabeli wpisz cyfry stojące obok danej cechy. (niektóre cyfry będą użyte  

w obu kolumnach)  

 

1. Czarna czcionka 

2. Czasem pisany odręcznie 

3. Format A4 

4. Grzeczny, kulturalny ton 

5. Jedna strona 

6. Pełne zdania 

7. Równoważniki zdań 

8. Przygotowany dla konketnego pracodawcy 

9. Treść rozbita nagłówkami 

10. Używanie podpunktów 

11. Zawiera dane adresata 

12. Zawiera dane o wykształceniu 

13. Zawiera gotowość stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej 

 

CV List motywacyjny 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4pLpl-o7jI


Ćwiczenie 2.  

Ania stara się o pracę sprzedawcy w sklepie z artykułami dla dzieci. Pomóż Ani zdecydować, 

które informacje powinna zamieścić w CV, a które w liście motywacyjnym. (postaw X w 

odpowiedniej kolumnie) 

Informacja CV 
List 

motywacyjny 

Data urodzenia: 11.05.1992   

Zdolności manualne   

Podstawowa znajomość j.angielskiego   

Komunikatywna i otwarta w nawiązywaniu kontaktów   

Kurs opiekuna kolonijnego   

Anna Nowakowska, ul. Bliska 27, 22-400 Zamość   

Okazjonalna praca w charakterze opiekunki dla dzieci   

Dobry kontakt z dziećmi   

2007-2011 Liceum Ogólnokształcące w Lublinie   

Ulubiona forma spędzania wolnego czasu – spacery po lesie   

Zdyscyplinowana   

Tel. 611 225 225   

Opieka nad młodszym rodzeństwem   

Praca w charakterze opiekuna kolonijnego – grupa dziewcząt w wieku 
7-12 lat 

  

a.nowakowska@poczta.net   

Dom Dziecka nr 2 w Lublinie – praca w charakterze wolontariusza 
(odrabianie lekcji z dziećmi) 

  

Sympatyczna, uśmiechnięta   

  

Ćwiczenie 3.  

Poniżej zamieszczam List motywacyjny. W 12 punktach trzeba wybrać jedną z dwóch opcji A lub 

B. Zdecyduj, który wariant będzie poprawny. Odpowiedzi (A lub B) zapisz poniżej. 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

6. _____ 

7. _____ 

8. _____ 

9. _____ 

10. _____ 

11. _____ 

12. _____ 
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