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Zadanie. Proszę w edytorze tekstu zredagować dokumenty według poniższych przykładów. 

Uwaga: W miarę możliwości wszystkie zadania wykonaj na jednym dokumencie. 



Wioletta Ampersad-Tylda Wrocław, dnia 16 maja 1998 r. 

ul. Interlinii 17/31 

50-344 Wrocław 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 
Z zainteresowaniem przeczytałam państwa ogłoszenie zamieszczone w magazynie 

„Kaszta”, dotyczące możliwości podjęcia pracy w Waszej firmie na stanowisku starszego 

redaktora merytorycznego. Mam duże doświadczenie zawodowe oraz niezbędne 

wykształcenie. Ponadto ostatnio pracuję na stanowisku kierowniczym. 

Zainteresowanie moje wynika z pragnienia pracy w prężnym wydawnictwie, gdzie 

będę mogła połączyć nabyte doświadczenie z pracą z ludźmi. 

 

 

Z poważaniem 

Wioletta Ampersand-Tylda 

Załączniki: 

1. Życiorys. 



Nazwisko : Ampersand-Tylda 

Imiona : Wioletta, Anna 

Data i miejsce urodzenia : 01.04.1963 r, Warszawa 

Miejsce zameldowania : ul. Interlinii 17/31, 51-243 Wrocław 

Miejsce zamieszkania : ul. Dobrego justunku 23, 51-243 Wrocław 

Adres do korespondencji : ul. Enterowa 7, 52-444 Wrocław 

Stan cywilny : mężatka 

Wykształcenie : średnie 

Zawód wyuczony : zecer 

Miejsce pracy : Biuro Handlowe „Prowizja” 

 

ŻYCIORYS 

Wykształcenie: 

1996 Kurs dla redaktorów merytorycznych 

1995 Kurs nowoczesnych technik druku 

1993 Egzamin państwowy z języka francuskiego 

1991–1992 Kurs stenotypii i maszynopisania 

1984–1987 Policealne Studium Poligraficzne we Wrocławiu 

1983 Kurs dla redaktorów technicznych 

1978–1982 IV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 

1970–1978 Szkoła Podstawowa nr 36 we Wrocławiu 

Działalność zawodowa: 

1994–1997 Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa „Wielka Książka” Sp. z o.o. 

1991–1993 Asystentka redaktora naczelnego wydawnictwa „Wielka Książka” Sp. z o.o. 

1989–1991 Redaktor techniczny w wydawnictwie „Gruba Książka” s.c. 

1987–1989 Zecer w drukarni: „Mały Drukarz” 

1983 Korektorka w tygodniku „Nasze Sprawy” 

Inne: 

1996 Wyróżnienie na wystawie hodowców ceresów kolumnowych 

1993 Tytuł Hodowcy Roku kotów syberyjskich 

1986 Mistrzyni w lataniu na paralotni Bieszczady‘86 

1986 I nagroda w konkursie na kształt graficzny pisma „Młody Czytelnik” 

1985–1987 Stypendium Wielkiego Drukarza za zdobyte wyniki w nauce 



Wrocław, dnia 16 kwietnia 1998 r. 

 

Kochana Kamilo, kochany Wojtusiu! 

 

Jak zapewne wiecie 24 kwietnia Krysia obchodzi  urodziny. Zapraszamy Was 

zatem na tę uroczystość, która odbędzie się w piątek 24 kwietnia o godzinie . 

Będzie dużo , atrakcji i pyszne jedzenie, czyli  zabawa. Strój proponujemy 

wziąć roboczy — „kinderbale” na świeżym powietrzu nie sprzyjają raczej jedwabiom  

i frakom. Mamy nadzieję, że przyniesiecie dużo . 

Całujemy Was bardzo i niecierpliwie czekamy. 

 

Gospodarze 

 

P.S. Mile widziana łapówka dla . 



Lista zakupów: 

♦ Mak 

⇒ Migdały 

 Orzechy laskowe 

 Orzechy włoskie 

 Orzechy pistacjowe 

• Figi 

 Morele suszone 

 Rodzynki 

 

 

Plan narady: 

1) Początek zebrania 

• Omówienie zaległych zagadnień 

• Zgłaszanie nowych zagadnień 

• Losowanie zagadnień do dyskusji  

2) Dyskusja 

• Skargi 

• Pochwały 

• Omówienie zagadnień 

3) Dział marketingu 

4) Dział reklamy 

5) Podsumowanie 


