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Scenariusz do zajęć online z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” 

Temat: Dokumenty aplikacyjne : CV i list motywacyjny 
Cele lekcji: 

Uczeń: 

• Zna pojęcie dokumentów aplikacyjnych, 

• Potrafi samodzielnie napisać dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny, 

Metody pracy:  

• Indywidualna praca przy komputerze z wykorzystaniem internetu 

• Indywidualne opracowanie CV i listu motywacyjnego 

Środki dydaktyczne: 

• Film 

• Przykładowe dokumenty aplikacyjne na stronach internetowych 

Tok lekcji 

Część wprowadzająca 

Nauczyciel nawiązuje do poprzedniej lekcji, w czasie której uczniowie dokonali 

podsumowania swoich mocnych i słabych stron, swoich umiejętności i kompetencji. 

 

Część główna 

 

1. Nauczyciel prosi uczniów o obejrzenie krótkiego filmu – jak napisać CV 

 https://www.youtube.com/watch?v=zlgEUwGgHb4    (link do filmu jak napisać CV) 

2. Po obejrzeniu filmu nauczyciel prosi uczniów o przejrzenie w zasobach 

internetowych wzorów prawidłowo napisanych  CV 

3. https://otokariera.pl/cv-wzor      wzory CV   
4. Następnie nauczyciel prosi uczniów o obejrzenie krótkiego filmu – jak napisać list 

motywacyjny                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=pGwTesUmM5Y (link do filmu jak napisać list motywacyjny) 

5. Po obejrzeniu Filmu nauczyciel prosi uczniów o przejrzenie w zasobach 

internetowych wzorów prawidłowo napisanych listów motywacyjnych 

https://otokariera.pl/list-motywacyjny  wzory LM 

6. Nauczyciel może wskazać dodatkowo uczniom strony internetowe, na których 

znajdą szablony i wzory prawidłowo sporządzonych dokumentów aplikacyjnych 

https://cv.pracuj.pl/wzory-cv-i-listow-motywacyjnych/ wzory listów motywacyjnych i CV do różnych zawodów 

https://www.youtube.com/watch?v=zlgEUwGgHb4
https://otokariera.pl/cv-wzor
https://www.youtube.com/watch?v=pGwTesUmM5Y
https://otokariera.pl/list-motywacyjny
https://cv.pracuj.pl/wzory-cv-i-listow-motywacyjnych/
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Część podsumowująca 

 

Nauczyciel krótko podsumowuje zasady pisania dokumentów aplikacyjnych oraz 

zwraca uwagę na fakt, że każde CV piszemy do konkretnego pracodawcy, starając się o 

przyjęcie na wymienione w ofercie stanowisko pracy. 

Zadanie domowe 

 

Nauczyciel prosi uczniów o napisanie dokumentów aplikacyjnych do wybranego przez 

siebie ogłoszenia o pracę. Prosi o przesłanie prac w ustalonym z uczniami terminie na 

podany adres email. 

 

 

 

 

        Joanna Pawlak – Jęczewska 
konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz      wsparcia szkół i placówek 

w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmus+ 

       

 


