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Topic: A job interview – further practice.

1. Zapisz datę, temat i przetłumacz poniższe informacje dotyczące umowy o pracę:

Okres próbny trwa dwa miesiące. / Umowa o pracę rozwiązana jest za  
porozumieniem stron. / Poniższa umowa wyszczególnia zakres obowiązków. / Umowa  
zawarta jest na czas nieokreślony. / Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione jest  
przez pracodawcę. / Pan X będzie pańskim zwierzchnikiem. / Odzież ochronna jest  
zapewniona dle każdego pracownika. / W razie potrzeby, możliwe jest zastępstwo na  
innym stanowisku zgodnie z kwalifikacjami. / Umowa wygasa wraz z zakończeniem  
okresu próbnego. / Pracownik zobowiązany jest do punktualności, rzetelności  
wykonywanych obowiazków. / Zapewniamy przeszkolenie w dziedzinie bhp. /  
Zwolnienie pracownika jest możliwe z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. / Posiadam  
dyplom ukończenia szkoły zawodowej w klasie monter użądzeń sanitarnych.
(notice – wypowiedzenie, agreement – umowa/porozumienie, provide – zapewniać, 
period – okres, superior – przełożony).

2. Przypominam o odpowiedziach do pytań, które mogą pojawić sie podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej (job interview):

• How many years of experience have you got?
• Do you have any eduaction in plumbing?
• What are your skills and are you a team-player?
• What kind of equipment can you operate?
• Can you describe the process of installing a gas heater in a boiler room?
• What are the basic tools of a plumber?
• What is a leak in the pipe system?
• What materials do you use in plumbing?
• What are the advantages and disadvantages of energy-efficient houses?
• What are your strenghts and weaknesses as a worker on a building site?
• There's cold water coming through the hot tap, what could be the problem?

(Obowiązuje osoby, które jeszcze nie odpowiedziały na te pytania).

PS Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją tematyki związanej z poszukiwaniem pracy (rozmowa 
kwalifikacyjna). Do wykonania dwa zadania. Termin realizacji to 10.06.2020.  W razie 
pytań, kontakt mailowy: r.krawczyk0@poczta.onet.pl. 
Pozdrawiam: R. Krawczyk
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