
klasa III K 

4 maja – poniedziałek 

 

Na ostatniej stronie zamieściłam Wasze oceny 

z II semestru 

 

Temat: Pisma użytkowe – CV, list motywacyjny 

Ta lekcja nie wymaga od Ciebie wysyłania pracy domowej. 

Znajdziesz tu jednak praktyczne informacje na temat redagowania CV i listu motywacyjnego związanego z Twoim 
zawodem. 

Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają „przebieg 

życia”. Często zamiennie używa się skrótu CV lub pełnej nazwy „curriculum vitae” dla oznaczenia tego samego 

dokumentu – życiorysu zawodowego. Najprościej można powiedzieć, że CV to życiorys. 

 

 

 

 

 

Umiejętność poprawnego pisania takich dokumentów, jak CV czy list motywacyjny – gdy istnieje duża 
konkurencja na rynku pracy – uważana jest za jedną z ważniejszych przy poszukiwaniu wymarzonej pracy. 
Najistotniejszą rzeczą, której musisz się nauczyć, jest przekazywanie informacji najważniejszych, a także tych, które 
mogą zainteresować Twojego potencjalnego pracodawcę. 

Wykształcenie oraz doświadczenie w branży to bardzo ważne i cenione atuty, jeśli jednak nie są umiejętnie 
wyeksponowane, Twoja oferta nie będzie już tak atrakcyjna. 

 

 

W Internecie można znaleźć strony, dzięki którym stworzysz skutecznie CV w kilka minut. Wystarczy wybrać 
profesjonalny szablon i wypełnić aktywne sekcje CV. Poniżej podaję link do jednej z takich stron: 

 

https://www.livecareer.pl/szablony-cv 

 

 

 

Twoje CV to pierwszy krok do 
sukcesu! 

https://www.livecareer.pl/szablony-cv


Przykładowe CV kucharza 

Adam Żeberko 

Kucharz 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

  

Podsumowanie i cele zawodowe 

  

Jestem energicznym kucharzem z 3-letnim doświadczeniem w pracy dla restauracji hotelowych. 
Chciałbym mieć możliwość rozpoczęcia pracy w restauracji Aurora, przygotowując potrawy kuchni 
polskiej, które są Państwa i moją specjalnością.  

  

Umiejętności specjalistyczne 

  

• wiedza na temat sztuki kulinarnej 
• racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi 
• aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne  

  

Umiejętności miękkie 

  

• umiejętność zarządzania czasem 
• multizadaniowość 
• odpowiedzialność 
• kreatywność 
• dbałość o wysoką jakość 
• umiejętność pracy w zespole 

  

Doświadczenie 

  

09.2017–obecnie Restauracja Hotelu Hestia 

Stanowisko: Kucharz 

Obowiązki: 



• przygotowywanie receptur dań  
• organizacja pracy na kuchni 
• dbanie o porządek oraz jakość produktów 
• utrzymywanie czystości w lokalu 
• ścisła współpraca z zespołem  
• realizowanie celów restauracji  

Osiągnięcia: 

• Wprowadzeniu moich autorskich przepisów. 

  

Wykształcenie 

Rok ukończenia: 2020 

Uzyskany zawód: Kucharz 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 

Zainteresowania 

Interesuje mnie historia i kultura naszego kraju, zwłaszcza rejonu Mazowsza. Biorę udział w piknikach 
historycznych, które odwzorowują życie codziennie mieszkańców średniowiecznej Polski  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia 
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 

                                                                                                                                        Podpis 

                                                                                                               ..................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia 
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko 

Co jeszcze musisz wiedzieć, pisząc CV? 

• Przede wszystkim zadbaj o to, aby w CV wpisać poprawne dane osobowe oraz kontaktowe. W CV możesz z 
kolei pominąć stan cywilny, wiek i płeć.  

• W CV mechanika opisz doświadczenie związane z tym zawodem. Pamiętaj też, że warto opisać 
staże, praktyki.  

• Do CV dodaj także informacje dodatkowe, takie jak np. referencje od poprzednich pracodawców. Zadbaj też 
o to, aby Twoje CV zmieściło się na jednej kartce A4. Rekruterzy poświęcają na przejrzenie życiorysu zaledwie kilka 
sekund, więc wszystkie najważniejsze informacje od razu muszą rzucać się w oczy. 

• Swoje CV powinieneś zakończyć klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zadbaj też o 
profesjonalne zdjęcie do CV. Najlepiej wykonać je u zawodowego fotografa — „selfie” z imprezy to bardzo zły 
pomysł.  

• CV wygeneruj i wyślij w formacie PDF. Dzięki temu będziesz miał pewność, że dokument wyświetli się u 
pracodawcy poprawnie i nikt nie wprowadzi w nim niepożądanych zmian. Warto jednak dodatkowo wysłać także 
wersję CV w Word. 

•  Przyłóż się także do maila z CV. Możesz spróbować się wyróżnić już w jego tytule, wpisując np. „Adam 
Żeberko, doświadczony kucharz”.  

https://www.livecareer.pl/cv/dane-osobowe-cv
https://www.livecareer.pl/cv/stan-cywilny-cv
https://www.livecareer.pl/cv/stan-cywilny-cv
https://www.livecareer.pl/cv/cv-informacje-dodatkowe
https://www.livecareer.pl/cv/referencje-cv
https://www.livecareer.pl/cv/cv-ile-stron
https://www.livecareer.pl/cv/klauzula-cv
https://www.livecareer.pl/cv/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-cv
https://www.livecareer.pl/cv/zdjecie-do-cv
https://www.livecareer.pl/cv/w-jakim-formacie-wyslac-cv
https://www.livecareer.pl/cv/szablon-cv-word-doc
https://www.livecareer.pl/cv/mail-z-cv


LIST MOTYWACYJNY 

List motywacyjny (ang. cover letter) to dokument, w którym piszący wyjaśnia i argumentuje swoją 
motywację do podjęcia pracy w danej firmie. Napisanie i przekazanie pracodawcy listu motywacyjnego 
bardzo często jest jednym z podstawowych wymagań, które kandydat musi spełnić, aby wziąć udział w 
rekrutacji. 

Przykład listu motywacyjnego kucharza 

Warszawa, 2 listopada 2012 r. 

List motywacyjny 

Piotr Jankowski 
ul. Xxxxxxxxx 46/18 
02-325 Warszawa 
tel. xxx xxx xxx 
e-mail: p.jankowski@xyz.pl 

Szanowny Pan Andrzej Nowakowski 

Szef Kuchni 
Restauracja EDCBA 

ul. Xxxxxxxxx 16b 
03-268 Warszawa 

Szanowny Panie 

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem ogłoszenie informujące o rekrutacji na stanowisko kucharza w 
Restauracji EDCBA. Mając na uwadze wysoką renomę Państwa lokalu, z przyjemnością aplikuję na to 
wymagające stanowisko pracy. 
 
W 2020 r. ukończyłem szkołę XYZ na kierunku kucharz. Odtąd do chwili obecnej wciąż poszerzam 
swoje kwalifikacje i wiedzę w zawodzie kucharza, o czym także świadczą wymienione w CV kursy i 
certyfikaty. Posiadam trzyletnie doświadczenie na stanowisku kucharza zdobyte w pubie oraz dwóch 
restauracjach o profilu kuchni włoskiej. Dotychczas tworzyłem także menu oraz prowadziłem negocjacje 
z dostawcami produktów spożywczych i sprzętu do kuchni. Ponadto posiadam praktyczne umiejętności 
organizacji działań kuchni podczas dużych imprez, np. wesel i bankietów. 

Mam nadzieję, że zaprosi mnie Pan na spotkanie, podczas którego będę mógł szerzej przedstawić swoje 
umiejętności oraz doświadczenia w utrzymywaniu najwyższych standardów kucharskich, a także 
dokładniej zapoznać się z Pana wymaganiami. 

 
 
Z poważaniem, 

Piotr Jankowski 

 

 

 



Oceny – semestr II 

  

  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
 

 

1    5      4       

2  4 3 2 5  5       

3  3 5   5  3       

4 -------------------------------          5       

5  3+ 5 5 5         

6  2   4           

7  1 4 3           

8 -------------------------------                 

9      4           

10  1 2 2    4       

11  4 3 4 5         

12  5 2             

13  2 3 4           

14      5           

15    2 3 5  2       
 

 

1. gwary ludowe -kartk.  
2. czytanie ze zroz. 
3. style – ćwiczenie 
4. konkurs językowy (aplikacja tel,.) 
5. p. domowa – graffiti Banksy’ego 
6. p. dom. „Polecam książkę ...” 

 


	Co jeszcze musisz wiedzieć, pisząc CV?

