Fragment

Część II Edukacja i praca

1
W tej lekcji szukamy pracy lub dodatkowego zajęcia i podczas rozmowy kwalifikacyjnej rozmawiamy z
pracodawcą o naszych zaletach i oczekiwaniach. Nauczymy się, jak zrobić dobre wrażenie i w jaki
sposób podkreślić nasze walory. Dowiemy się też, o jakie kwestie należy zapytać, starając się o pracę.
Ćwiczenie 1

2

Słuchaj dialogu.
- Good afternoon, Mrs King. Please, sit down.
- Thank you.
- I’d like to ask you some questions. Alright?
- Yes, of course.
- You’d like to work as a teacher in our kindergarten. Why do you want this job?
- Well, I like working with children very much. I think they’re passionate and sensitive, and we
can learn a lot from them.
- But it’s a difficult job… you know… very responsible.
- Yes, you need to be clever and talented to be a good teacher.
- Well then, what are you good at?
- I’m a calm and patient person. I think children like that, and they trust me easily. I’ve got a lot of
ideas for working with children, so they’re always interested and motivated.
- Sounds good. And what do you expect?
- I’d like a part-time job. Now I’m looking after my grandchildren so I can’t work long hours but I
can start early in the morning.
- OK. And what about your qualifications…
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Fragment
Ćwiczenie 2
3
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca zwraca się do kandydata z różnymi pytaniami. Słuchaj
i powtarzaj.
Chciałbym zadać panu kilka pytań.
I’d like to ask you some questions.
Dlaczego chce pan tę pracę?
Why do you want this job?
Co jest ważne w tej pracy?
What’s important in this job?
Jaką jest pan osobą?
What are you like?
W czym jest pan dobry?
What are you good at?
Czego się pan spodziewa?
What do you expect?
Jakie ma pan kwalifikacje?
What are your qualifications?
Czy ma pan doświadczenie?
Do you have any experience?
Jakie zna pan języki?
What languages do you speak?
Czym się pan interesuje?
What are you interested in?

4

Pamiętaj!

Chcąc wywrzeć jak najlepsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, używamy odpowiednich
zwrotów podkreślających nasze zalety i zaangażowanie. Aby je wyrazić, stosujemy czas teraźniejszy
Present Simple, gdyż cechy o których mówimy są stałe, np. I like looking after elderly people. –
Lubię opiekować się starszymi ludźmi. Możemy też zastosować czasownik can – mogę, potrafię, aby
wyrazić możliwość wykonywania jakiejś czynności lub nasze umiejętności, np. I can start work early
in the morning. – Mogę zaczynać pracę wcześnie rano.; I can speak Russian very well. – Bardzo
dobrze znam język rosyjski.
Ćwiczenie 3
Słuchaj i powtarzaj przydatne zdania.
Bardzo lubię pracować z dziećmi.
Musisz być bystry i utalentowany, żeby być
dobrym nauczycielem.
Mam mnóstwo pomysłów do pracy z
dziećmi.
Jestem dobra w prowadzeniu zajęć
sportowych.
Uczę się bardzo szybko.
Mogę pracować długo.
Mogę zaczynać pracę wcześnie rano.
Potrafię motywować ludzi.
Jestem spokojną i cierpliwą osobą.
Interesuję się historią i turystyką.

5
I like working with children very much.
You need to be clever and talented to be a
good teacher.
I’ve got a lot of ideas for working with
children.
I’m good at sports activities.
I can learn very quickly.
I can work long hours.
I can start work early in the morning.
I can motivate people.
I’m a calm and patient person.
I’m interested in history and travel.
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