
Sprawozdanie 

 

 Sprawozdanie to wierne i dokładne przedstawienie autentycznych wydarzeń, których 

autor sprawozdania był uczestnikiem lub świadkiem. Jest to relacja z przebiegu uroczystości, 

spotkania, wycieczki itp. Relacja ta nie jest sporządzana na bieżąco, lecz z pewnego  

czasowego, czyli po zakończeniu wydarzenie, o którym mowa w tekście. 

 Forma sprawozdania czasami zbliżona jest do formy reportażu lub do recenzji 

(sprawozdanie z filmu, ksiązki, przedstawienia teatralnego).  

 Autor sprawozdania, jako uczestnik lub świadek, stara się obiektywnie przedstawić 

przebieg wydarzeń, ale jednocześnie decyduje o wyborze faktów i może zamieścić własne 

opinie i oceny na ich temat. 

Uwaga! 

Sprawozdanie z lektury nie jest tym samym, co streszczenie. W tego typu 

sprawozdaniu prezentujemy tylko ogólny zarys fabuły ksiązki, jej problematykę. Ponadto 

prezentujemy własne spostrzeżenia, uwagi, ocenę wraz z uzasadnieniem. Próbujemy też 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dana lektura nam się podobała lub dlaczego dane 

wydarzenie jest naszym zadaniem tak ważne. 

 

 
Pisząc sprawozdanie: 

• zgromadź niezbędne informacje dotyczące tematu sprawozdania; co się wydarzyło? 

kiedy?, dlaczego? jaki był przebieg?, jakie skutki?, jakie można wysnuć ogólne 

wnioski?; 

• wybierz informacje najważniejsze, 

• nadaj tytuł sprawozdaniu; 

• przedstaw wydarzenia w porządku chronologicznym czyli po kolei; 

• zamieść te informacje, które są pewne i sprawdzone; 

• stosuj słownictwo określające w czasie, np. najpierw, a następnie, wreszcie, po chwili; 

• używaj języka zrozumiałego, bez niepotrzebnych ozdobników. 

 

Wigilijny wieczór. 

 

 W piątek 18 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie miało miejsce 

bardzo uroczyste wydarzenie. Jak co roku w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie 

wszystkich uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszej Szkoły z okazji 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

 Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00. Uczniowie po wejściu do sali zajęli 

ławeczki i krzesła usytuowane w wyznaczonych dla poszczególnych klas miejscach.  

Na środku zasiedli pedagodzy i pozostali pracownicy szkoły. Cała sala była świątecznie 

udekorowana. Naprzeciw zebranych znajdował się podest, a po obu jego stronach stały 

dwie ustrojone choinki. Na podeście postawiony był stolik nakryty białym obrusem. Na 

nim znajdowały się świąteczne stroiki wykonane przez uczniów poszczególnych klas, 

świecznik z zapalonymi świeczkami oraz talerzyk z opłatkiem. 



 Najpierw na środek wyszedł przewodniczący samorządu uczniowskiego, który  

w imieniu społeczności uczniowskiej złożył świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim 

zebranym. Następnie zostały odczytane wyniki konkursu na najpiękniejszy stroik. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa Vb. 

 Kolejnym punktem programu był montaż poetycko-muzyczny zatytułowany 

„Wigilijny wieczór”, przygotowany przez uczniów klasy VI a pod kierunkiem pana 

Tomasz Kowalskiego. Młodzi artyści recytowali wiersze o Wigilii, aniołach, pasterzach  

i szopce, które przeplatane były kolędami wykonywanymi przez chór dziewczęcy z naszej 

Szkoły. Na sali wytworzył się podniosły nastrój. Wszyscy słuchali pięknych strof i pieśni 

w ciszy i skupieniu. Widowisko zostało nagrodzone gromkimi brawami. 

 Następnie wystąpiła pani dyrektor. Podziękowała za życzenia i wspaniałe 

przedstawienie i poprosiła na środek sali przewodniczących klas. Pani dyrektor złożyła 

wszystkim życzenia i symbolicznie podzieliła się opłatkiem z przewodniczącymi. W tym 

czasie uczniowie zebrani na sali oraz pozostali uczestnicy uroczystości zaśpiewali przy 

akompaniamencie pianina kolędę Bóg się rodzi. Zapanował prawdziwie świąteczny 

nastrój. W ten sposób uroczystość dobiegła końca. 

 Wspólne spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia, śpiewanie kolęd i składanie 

życzeń odbywa się co roku. Jednak za każdym razem wyjątkowy nastrój, jaki wytwarza 

się w tym dniu, wzrusza wszystkich uczestników. Trudno sobie wyobrazić, by takiego 

spotkania mogło kiedykolwiek zabraknąć. 

 

 

 


