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yciorys
1. Przeczytaj Ǐyciorys, a nastħpnie zastanów siħ, w jaki sposób zostaųy w nim wpro-

YCIORYS

wadzone staųe elementy tego dokumentu aplikacyjnego. Wypisz charakterystyczne sformuųowania.
Urodziłam się 6 sierpnia 2004 roku w Warszawie. Moimi rodzicami są Zbigniew
i Małgorzata z domu Kwiatkowska. Mój ojciec jest lekarzem, a matka ekonomistką. Mam
starszą siostrę.
Lata 2007–2008 spędziłam z rodziną w Hanowerze, gdzie pracował mój ojciec. W roku
2010 rozpoczęłam naukę w Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie. Obecnie jestem
uczennicą ósmej klasy. Wiosną br. zdobyłam tytuł laureata Konkursu Geograficznego,
organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Danuta Ostrowicka
Warszawa, 15.05.2019

2. Z Ǐyciorysu z poprzedniego đwiczenia wypisz czasowniki w 1. osobie lp oraz zaimki
osobowe.

Formy wypowiedzi
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3. SpoƑród podanych w ramce wyrazów i zwiČzków wyrazowych wykreƑl te, które
nie powinny siħ znaleǍđ w Ǐyciorysie.
z przykroƑciČഩ•ഩw rokuഩ•ഩspħdziųemഩ•ഩmam psaഩ•ഩmam brataഩ•
lubiħ sportഩ•ഩchodzħ do Szkoųy Sportowej nr 10ഩ•ഩmam nadziejħഩ•
mam dyplomഩ•ഩz powaǏaniemഩ•ഩSzanowni Paŷstwo!ഩ•ഩz domu

4. Na podstawie fragmentu Latarnika Henryka Sienkiewicza (s. 217) napisz Ǐycio-

•
•
•
•
•

Nie znamy imienia Skawiŷskiego, wiħc nie moǏesz go umieƑciđ w Ǐyciorysie.
Rok trzydziesty to 1830, w którym wybuchųo powstanie listopadowe.
Wojna karlistowska to wojna domowa w Hiszpanii w latach 1833–1839.
Powstanie na Wħgrzech podczas Wiosny Ludów wybuchųo w roku 1848.
Wojna secesyjna (domowa) w USA trwaųa w latach 1861–1865.
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rys, który Skawiŷski mógųby doųČczyđ do podania o pracħ. JeƑli znasz caųČ nowelħ, uwzglħdnij inne informacje z Ǐycia bohatera. Daty, których nie podaje autor,
moǏesz okreƑliđ wedųug wųasnej woli, kierujČc siħ zasadČ prawdopodobieŷstwa.
WeǍ pod uwagħ podane wskazówki.

224

5. Napisz Ǐyciorys w imieniu wybranego bohatera KrzyǏaków Henryka Sienkiewicza.
A. Zbyszko z Bogdaŷca (po bitwie pod Grunwaldem)
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B. Jurand ze Spychowa (po darowaniu Ǐycia Zygfrydowi de Löwe)
C. Jagienka ze Zgorzelic (w roku 1466, po drugim pokoju toruŷskim)
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6. Na papierze A4 napisz Ǐyciorys, który moǏna byųoby doųČczyđ do podania z proƑbČ
o przyjħcie do wybranej szkoųy ponadpodstawowej.

7. PrzeprowadǍ wywiad z wybranČ osobČ dorosųČ, a nastħpnie, w jej imieniu,
napisz Ǐyciorys. Pamiħtaj o wszystkich staųych elementach tego dokumentu
aplikacyjnego.
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8. Ja za 20 lat – uruchom wyobraǍniħ i napisz swój Ǐyciorys z perspektywy dorosųego
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czųowieka. WeǍ pod uwagħ wszystkie staųe elementy Ǐyciorysu. Nie bój siħ trochħ
pomarzyđ!

