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

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



Paweł i Gaweł – wersja mocno zmodyfikowana 

Paweł i Gaweł w jednym pisali domu 

Paweł na górze, a Gaweł na dole 

Paweł spokojny – komputer go wspomagał 

Gaweł maszynę zaś trzymał na stole 

Każdy zasiadł do swojej pracy 

wieczorem kiedy już wiatr ucichł 

Paweł dostojnie z kawą na tacy 

Gaweł natomiast smarkał i kichał  

A to tasiemka z szyn wyskoczyła 

To znowu papier się krzywo wykręcił 

Kalka koszulę mu pobrudziła 

I tak się Gaweł z maszyną męczył 

A co u Pawła? Opowiem krótko 

Siedział wygodnie w swoim fotelu  

Klak, klak klik, klik stukał cichutko 

Pisząc historię o Wilhelm Tellu 

Nieraz zatrzęsło domem w posadach 

Stuk, buch, łup, łup niosło wśród nocy 

To Gaweł do swej maszyny siadał 

I walił w klawisze – bo mu wyskoczył 

Sąsiedzi długo nie wytrzymali 

Mieszkania puste, okna zabite 

Paweł wszystkie walkmany spalił 

Wreszcie wyjechał za granice 

A Gaweł, kiedy już nerwy stracił 

Maszynę rozbił pod parkanem 

Z pracy się zwolnił, do wódki wrócił 

podobno został chuliganem 



Jeśli chcesz zdobyć 
atrakcyjny zawód 

 
TECHNIKA OBSŁUGI 

TURYSTYCZNEJ 
 

Zapisz się do 
 

POLICALNEGO STUDIUM 
TURYSTYKI „EDUKACJA” 

 
* 
 

Studium posiada uprawnienia 
szkoły publicznej. 

 
* 
 

Szkoła zapewnia bezpłatne 
praktyki zawodowe w 

najlepszych biurach obsługi 
turystycznej we Wrocławiu. 

Podczas 2-letniej nauki w systemie 

wieczorowym lub zaocznym poznasz 

ciekawe obiekty krajoznawcze w 

Polsce i za granicą. Przygotowany 

zostaniesz do egzaminów dających 

dodatkowe uprawnienia: 

 pilota wycieczek krajo-

wych i zagranicach, 

 informatora turystycznego, 

 przewodnika, 

 kasjera walutowego. 

* 

Zdobędziesz także umiejętności 

pisana na maszynie, obsługi 

komputera, telefaksu, teleksu a także 

sprawnego posługiwania się dla 

potrzeb zawodowych 2 językami 

obcymi  

Zajęcia prowadza pracownicy 

naukowi wyższych uczelni, 

doświadczeni pracownicy biur 

podróży, posiadający m.in. 

uprawnienia przewodnickie, pilotów 

wycieczek zagranicznych, 

instruktorów krajoznawstwa. 

 

Zapisy przyjmuje i bliższych 
informacji udziela Sekretariat 

Ośrodka Kształcenia i 
Doskonalenia zawodowego 

„Edukacja”: 
 

ul. Kłodnicka 36, 
 tel. 352-27-62, 
 352-32-42. 

 



UMOWA-ZLECENIE Nr ............. 
 
W dniu  .................................  pomiędzy  .....................................................................................  
 ............................ w  .....................................................................................................................  
reprezentowanym przez  ...............................................................................................................  
zwanym dalej Zleceniodawca a  ...................................................................................................  
zamieszkałym w  ........................................................ , ul.  ..........................................................  
 

§1 

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do  ................................................. . 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 

§2 
Zlecenie będzie wykonywane w okresie od  ............................  do  .............................................  
 

§3 
Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje 
wynagrodzenie brutto w wysokości  .....................  (słownie  ......................................................  

 ...........................................................................  zł) 

 

§4 

Wynagrodzenie będzie płatne w  ......................  dni po przedłużeniu rachunku przez 
Zleceniodawcę. 

 

§5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  

 
 

§7 
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

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

 ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 



 

 

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU W MIESIĄCU ........................................................ 
 

 
Nazwisko i imię pracownika (właściciela)*  ........................................... Numer rejestracyjny pojazdu  ......................  

Adres pracownika (właściciela)  ............................................................. Pojemność silnika  .......................................  

lub nazwa podmiotu gospodarczego (pieczątka) .................................... 

 

Ewidencja przebiegu pojazdu 
 

Nr kolejny 
wpisu 

Data 
wyjazdu 

Opis trasy 
wyjazdu 

(skąd – dokąd) 

Cel wyjazdu Liczba 
faktycznie 

przejechanych 
kilometrów 

Stawka za 1 km 
przebiegu 

 zł gr 

Wartość 
(5 x 6) 

 zł gr 

Podpis 
pracodawcy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           

Podsumowanie 
miesiąca 

       

* niepotrzebne skreślić 


	Ewidencja przebiegu pojazdu

