
listopad •   nazwy zawodów 
•   czynności związane z 

wykonywaniem zawodów  
•   warunki zatrudnienia 
•   wymagania pracodawcy 
•   rodzaje prac dorywczych 
•   określenia związane z 

wymarzoną pracą 
•   czynności wykonywane 

podczas pracy wakacyjnej 

•   zdania ze spójnikami 
wieloczłonowymi 

•   rekcja czasowników 

• nazywanie zawodów i związanych z nimi 
czynności 
• wyrażanie opinii o różnych zawodach 
• wyrażanie przypuszczeń 
• opowiadanie o ofertach pracy 
• uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 
• pisanie e-maila o nowej pracy 
• opisywanie prac dorywczych 
• wyrażanie opinii o pracach dorywczych 
• opowiadanie o wybranych zawodach 
• wyrażanie opinii o wyniku psychotestu 
• opowiadanie o planach na przyszłość 
• opisywanie wymarzonego zawodu 
• określanie form zatrudnienia młodych ludzi 
• opowiadanie o zaletach pracy wakacyjnej 
• pisanie e-maila  
• opowiadanie o zaletach i wadach prac  
dorywczych 
• wyrażanie opinii na temat wykonywania 
pracy podczas studiów 

	  





3.	  Przeczytaj ogłoszenie i uzupełnij je podanymi wyrazami.	  

 

4.   Wyobraź sobie, że wkrótce podejmiesz pracę dorywczą opisaną w powyższym 
ćwiczeniu  

Napisz do koleżanki/ kolegi z Hamburga e-mail, w którym: 

– poinformujesz ją/ go o otrzymaniu pracy, 

– wyrazisz swoje zadowolenie i ewentualne obawy związane z podjęciem pracy, 

– opiszesz warunki zatrudnienia. 

 

 

5. Połącz zdania za pomocą podanych spójników. 

1. Timo hat einen gut bezahlten Job. Er ist unzufrieden. (zwar …, aber) 



2. Ich freue mich auf die neue Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich alle Anforderungen erfüllen 
kann. (einerseits …, andererseits) 

3. Annika hat in England ihre ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt. Sie hat ihre 
Englischkenntnisse deutlich verbessert. (nicht nur …, sondern auch) 

4. Kai kann gut mit Kollegen zusammenarbeiten. Er kann auch Konflikte lösen. (sowohl … 
als auch) 

5. Ich kann in den Sommerferien Kinder betreuen. Ich kann Zeitungen austragen. (entweder 
… oder) 

6. Mein Freund hat nicht viel Geld verdient. Er hat das Land kaum besichtigt. (weder … 
noch) 

6. Zaznacz odpowiednie przyimki. 
 
1. Ich habe mich sehr an/ über/ für deine Nachricht gefreut. 
2. Bist du mit/ zu/ über deinem neuen Job zufrieden? 
3. Wir arbeiten mit/ an/ zu einem neuen Projekt. 
4. Ich habe viel mit/ von/ an meinem Arbeitskollegen gelernt. 
5. Interessierst du dich für/ an/ mit Politik? 
6. Ich ärgere mich auf/ über/ bei Ignoranz. 
7. Fiona hat Angst aus/ mit/ vor dem Bewerbungsgespräch. 
8. Ich habe heute über 20 Minuten für/ auf/ über den Bus gewartet. 


