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Zadanie 1. (4 minuty)

Rozgrzewka

Zadanie 3. (5 minut)

Zadanie 2. (3 minuty)

Pracujcie w parach i wykonajcie zadanie. Następnie 
zamieńcie się rolami. Rozmowę rozpoczyna uczeń A.

Pracujcie w parach. Popatrzcie na ilustracje 
i wykonajcie zadanie. Następnie odpowiedzcie 
na dwa pytania.

Pracujcie w parach. Opiszcie swoje zdjęcia, 
a następnie zadawajcie sobie na zmianę pytania 
i odpowiadajcie na nie.

Uczeń A
Podczas wakacyjnego pobytu w Szkocji starasz się 
o pracę w parku rozrywki. Rozmawiasz z pracownikiem
firmy rekrutacyjnej.
Poniżej podane są cztery kwestie, które należy omówić 
w rozmowie z uczniem B.
• okres zatrudnienia
• wymagania pracodawcy
• poziom znajomości języka
• wynagrodzenie

Uczeń B
Jesteś doradcą zawodowym w Szkocji. Rozmawiasz 
z osobą, która szuka pracy na czas wakacji. W zależności 
od tego, jak potoczy się rozmowa, spróbuj włączyć do 
niej wszystkie/wybrane punkty:
• poproś o podanie przyczyny wyboru tej oferty,
• poinformuj o konieczności odbycia szkolenia na koszt

pracownika,
• zapytaj o umiejętności i doświadczenie,
• zapytaj o możliwość pracy w weekendy i święta.

Przebywasz na obozie językowym w Irlandii. Twoja 
grupa ma możliwość wzięcia udziału w warsztatach 
dotyczących umiejętności potrzebnych w pracy  
w XXI wieku. Macie do wyboru trzy warsztaty. 
• Wybierz warsztat, który – Twoim zdaniem – będzie

najbardziej przydatny dla młodzieży, i uzasadnij swój
wybór.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

1 What do you think this actress is enjoying the most 
about her job?

2 Would you like to be an actor/actress? What makes 
you say that?

3 Describe the last time you had to work hard on 
something.

1 In your opinion, what makes a job satisfying? Why? 
2 What are the advantages and disadvantages of 

running your own business?

1 Why do you think the woman decided to take up 
a job in a zoo? 

2 Would you like to work with animals? Why (not)?
3 Describe how you or someone you know got their 

first job.

1 What job would you not want to do in the future? 
Why?

2 What can a summer job teach you? 
3 What skills and talents have you got?

Uczeń A
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