
Tytuł narzędzia: Curriculum vitae, czyli jak przebiega moje życie 

Kształtowane umiejętności (za Podstawą programową): 

III Tworzenie wypowiedzi  

1. 1. Uczeń tworzy spójne wypowiedzi […] pisemne w następujących formach gatunkowych: 

[…] CV […] 

1. 4. Uczeń dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie 

formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, 

wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując 

autokorektę1), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne;  

Komentarz dydaktyczny: Zadanie przeznaczone jest dla uczniów trzeciej klasy, którzy 

powinni zostać przygotowani do wymagań rynku pracy. Jest to jednocześnie okazja 

do trenowania umiejętności redagowania tekstu pisanego na komputerze.   

Opis szczegółowy: 

Korzystając z wiedzy zdobytej na lekcji przygotuj swoje CV, używając dowolnego edytora 

tekstu. Pamiętaj o tym, jakie informacje powinny się znaleźć w CV oraz jak powinno ono 

wyglądać. Następnie zapisz dokument i prześlij na adres e-mail swojego nauczyciela lub (jeśli 

nie masz dostępu do internetu) przynieś w postaci cyfrowej na lekcję2.  

Wskazówki: 

1. CV to dokument oficjalny, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego stylu. 

2. Zawartość merytoryczna jest bardzo ważna: zwróć uwagę na poprawny zapis, zadbaj o 

poprawność i stosowność wypowiedzi. 

3. Wygląd wpływa na ocenę CV: zachowaj przejrzysty układ (możesz zastosować tabelę 

z ukrytym obramowaniem), nie stosuj wymyślnej czcionki, zadbaj o wyrównanie tekstu.  

4. Pamiętaj o zapisaniu CV w formacie *.doc.  

Nauczyciel powinien w miejscu dostępnym uczniom (strona internetowa szkoły, blog, portal 

społecznościowy itp.) zamieścić porady dotyczące obsługi edytorów tekstu (http://tnij.org/cv-

tutorial). 

 

                                                           
1 Na błędne działanie tejże zwracał uwagę Edward Polański w artykule Komputer – panaceum na ortograficzne 

kłopoty uczniów?, „Polonistyka” 2009, nr 4, s. 41-45. 
2 W artykule Złapana w sieć Elżbieta Tomińska opisuje przykładowe zadania związane z komputerową edycją 

tekstu. Dziwi jednak fakt, iż uczniowie przygotowany na komputerze tekst mają oddać nauczycielce w formie 

wydruku (dlaczego nie w postaci cyfrowej?) i uwagi naniesione przez nią na papierowym egzemplarzu zastosować 

w tekście cyfrowym. Zob. E. Tomińska, Złapana w sieć, „Polski w Praktyce” 2011, nr 3, s. 16.  Moim zdaniem 

warto pokazać uczniom, że tekst można edytować, opatrywać komentarzami i formatować także w wersji 

cyfrowej. W proponowanym przeze mnie narzędziu wskazane jest, aby korekta została dokonana przez 

nauczyciela właśnie na cyfrowej wersji CV.  



Szczegóły techniczne: 

Na lekcji następuje wprowadzenie CV jako gatunku.  

Propozycja lekcji: 

Uczniowie (podzieleni na grupy) dostają kilka przykładowych realizacji tego 

gatunku. W postaci mapy myśli na tablicy wspólnie wypisują elementy, które 

powinny pojawić się w CV: 

 dane osobowe,  

 wykształcenie (odwrócona kolejność chronologiczna), 

 doświadczenie zawodowe (odwrócona kolejność chronologiczna),  

 umiejętności/dodatkowe informacje. 

Następnie do mapy mentalnej dopisują również cechy wizualne takich dokumentów: 

wyraźny podział na części, czytelny układ, styl oficjalny itd.  

Na lekcji powinno też zostać zauważone, że CV jest w wersji cyfrowej oraz że oprócz 

zawartości merytorycznej, ważny jest też wygląd. 

Zadaniem domowym uczniów jest przygotowanie swojego CV w wersji cyfrowej, przy 

wykorzystaniu dowolnego edytora tekstu: np. z pakietu OpenOffice, LibreOffice, Microsoft 

Office czy Dokumentów Google. Nauczyciel sprawdza zarówno wartość merytoryczną i 

poprawność językową, ale także stopień zachowania formatowania – ewentualne uwagi nanosi 

na wersji cyfrowej i poleca uczniowi poprawę usterek.  

Dodatkowe informacje: Załącznik 1 



Załącznik 1 – Kryteria oceny 

Treść (0-3 punkty): dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności/dodatkowe informacje 
3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów 

CV zawiera wszystkie 

informacje. 

CV zawiera przynajmniej 75% 

informacji. 

CV zawiera przynajmniej 50% 

informacji. 

CV zawiera mniej niż 50% 

informacji. 

Segmentacja tekstu i jego przejrzystość (0-3 punkty): podział na segmenty, wyrównanie tekstu, dobór fontu 
3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów 

odpowiedni układ tekstu w większości odpowiedni układ 

tekstu – przynajmniej dwa 

elementy z trzech.  

w części odpowiedni układ tekstu  

– przynajmniej jeden element z 

trzech 

nie zachowano odpowiedniego 

układu tekstu 

Język i styl (0-2 punkty): styl oficjalny 
2 punkty 1 punkt 0 punktów 

zachowanie stylu oraz do 3 błędów 

składniowych, fleksyjnych, leksykalnych lub 

frazeologicznych  

w większości zachowanie stylu oraz do 4 

błędów składniowych, fleksyjnych, 

leksykalnych lub frazeologicznych 

nie zachowano stylu, powyżej 4 błędów 

składniowych, fleksyjnych, leksykalnych lub 

frazeologicznych  

Ortografia (0-1 punkt)3 
1 punkt 0 punktów 

Dopuszczalne 2 błędy  Powyżej 2 błędów 

Interpunkcja (0-1 punkt)4 
1 punkt 0 punktów 

Dopuszczalne 3 błędy Powyżej 3 błędów 

 

                                                           
3 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: aby uzyskać 1 punkt uczeń może popełnić 3 błędy ortograficzne.  
4 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: aby uzyskać 1 punkt uczeń może popełnić 4 błędy interpunkcyjne. 


