Fragment

1000 podstawowych słów
i zwrotów w pracy za granicą
Lekcja 4 WARUNKI PRACY I PŁACY
warunki pracy
Pracujesz 40 godzin tygodniowo.
godziny pracy
Jakie są godziny pracy?
Pracujesz od… do…
nadgodziny
Czy są nadgodziny?
zaczynać
O której zaczynam?
kończyć
O której kończę?
urlop
Ile urlopu mi przysługuje?
płatne
Czy to jest płatny urlop?
ubezpieczenie
Czy mam ubezpieczenie?
ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczenie emerytalne
pozwolenie na pracę
Czy potrzebuję pozwolenie na pracę?
Gdzie dostanę pozwolenie na pracę?
umowa
Na jak długo jest umowa?
podpisać
Kiedy podpiszemy umowę?
przedłużyć umowę
Czy przedłużymy umowę?
rozwiązać umowę
Chciałbym rozwiązać umowę.

♪4

employment conditions
You work 40 hours a week.
working hours
What are the working hours?
You work from… till…
overtime
Is there any overtime?
to start
What time do I start?
to finish
What time do I finish?
holiday
How much holiday do I have?
paid
Are they paid holidays?
insurance
Do I have any insurance?
health insurance
pension scheme
work permit
Do I need a work permit?
Where do I get a work permit?
contract
How long is the contract for?
to sign
When do we sign the contract?
to extend the contract
Will we extend the contract?
to terminate the contract
I’d like to terminate the contract.
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Fragment
praca “na czarno”
warunki płacowe
stawka na godzinę
Jaka jest stawka na godzinę?
pensja miesięczna
Jaka jest pensja miesięczna?
pensja podstawowa
premia
Czy jest premia?
dostawać pieniądze
Kiedy dostaję pieniądze?
rachunek bankowy
Czy potrzebuję rachunek w banku?
przelew bankowy
Czy pieniądze są przelewane do banku?

GRAMMAR HELP

illegal work
payment conditions
hourly rate
What is the hourly rate?
salary
What’s the salary?
basic salary
bonus
Are there any bonuses?
to get money
When do I get the money?
bank account
Do I need a bank account?
bank transfer
Do you transfer the money to the bank?

Czas teraźniejszy prosty – Present Simple

Czynności zwyczajowe oraz stale trwające w naszym życiu wyrażamy w czasie teraźniejszym prostym.
W zdaniu twierdzącym używamy czasownika w formie podstawowej a w 3-ciej osobie liczby
pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę „-s” lub „-es”. W zdaniach przeczących czasownik
poprzedzamy przeczeniem „don’t” lub „doesn’t” w 3-ciej osobie liczby pojedynczej.
I
You
We
They
He
She

know

basic English.

don’t know

German.

have

a diploma.

don’t have

a certificate.

like

music.

don’t like

jazz.

knows

French well.

doesn’t know

English.

has

a driving licence.

doesn’t have

any experience.
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