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Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I liceum ogólnokształcącego o profilu 

biologiczno-chemicznym na rok szkolny 2022/2023.  Obecnie jestem uczennicą Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krauszowie.  

Od dwóch lat uczestniczę w zajęciach dodatkowe z biologii prowadzone w mojej szkole. 

W tym roku szkolnym brałam udział w Małopolskim Konkursie Biologicznym, w którym 

zajęłam miejsce w pierwszej dziesiątce laureatów. Chciałabym kontynuować naukę zgodnie 

z moimi zainteresowaniami. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z poważaniem 

Aneta Nowak 

Załączniki: 

1. Życiorys 

2. Świadectwo ukończenia szkoły 

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

4. Zdjęcie 

5. Karta informacyjna



Polecenia do ćwiczenia: 

 

1. Uruchom edytor tekstu LibreOffice Writer. 

2. Zapisz dokument w swoim folderze pod nazwą LIST MOTYWACYJNY. (PAMIĘTAJ!!! 

Zapisuj, co jakiś czas efekty swojej pracy!!!) 

3. Ustaw marginesy (górny, dolny, prawy lewy) 2,5 każdy (Format -> Styl strony). 

4. Dla danych personalnych, miejscowości i daty na górnej linijce na granicach marginesów 

ustaw odpowiednio prawy i lewy tabulator. 

5. Do wyrównania nagłówka: List motywacyjny wykorzystaj wyrównanie akapitu: 

do środka. List motywacyjny wyróżnij pogrubieniem i podkreśleniem. Wielkość czcionki 

20 pt. 

6. Przy nazwie szkoły zastosuj wielkość czcionki 12 pt, tabulator lewy na 9 cm górnej linijki.  

7. W treści listu motywacyjnego zastosuj wielkość czcionki 12 pt, wysunięcie pierwszego 

wiersza na 1cm i interlinię 1,5 wiersza (Format -> Akapit -> Wcięcia i odstępy).  

8.  W treści Z poważaniem Aneta Nowak zastosuj interlinię 1,5 wiersza i wyrównanie 

akapitu: do prawej. 

9.  W pozostałej części tekstu zastosuj numerowanie takie jak na wzorze na odwrocie 

strony (Na pasku narzędzi). 

10.  Dla pojedynczych liter i spójników znajdujących się na końcu linii zastosuj twardą spację 

(CRT+SHIFT+SPACJA). 

11.  Zapisz końcowy efekt swojej pracy. 

 


