
Topic: Work and play – gramatyka i słownictwo. 

Dzień dobry, w tym temacie ćwiczymy nazwy zawodów w języku angielskim. Do wykonania macie 3 

zadania, których rozwiązania możecie odesłać do mnie w formie zdjęcia lub pliku w Wordzie. 

Wysyłając zadania proszę pamiętać o podpisaniu się (imię, nazwisko, klasa). Prace niepodpisane nie 

będą sprawdzane. Proszę też pamiętać o czytelności i estetyce wysyłanych przez Was prac (to 

również będzie miało wpływ na ocenę)! 

W razie kłopotów ze słowami, które pojawiają się w zadaniach, polecam korzystać ze słownika języka 

angielskiego, np. ze strony:  https://www.diki.pl/ 

 

Zadanie 1 Dopasuj nazwę zawodu do odpowiedniego obrazka. 
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Zadanie 2. Wpisz nazwy zawodów z zadania 1, tak aby pasowały do podanych opisów. 

1. A _______________ and a _______________ work in a hospital or clinic and take care of you 

when you are ill. 

2. An _______________ designs and builds large buildings or bridges. 

3. A _______________ keeps an office, school or hotel clean and tidy. 

4. Someone who works in a school classroom and helps students is called a _______________. 

5. A person who works in a court and can help people on trial is called a _______________. 

6. Someone who cuts and styles your hair to make it look good is called a _______________. 

7. Someone who helps you in a shop when you want to buy something is called a _______________. 

8. A person who works to stop crime is a _______________. 

9. A _______________ works at the front desk of a building and welcomes visitors and answers the 

phone. 

10. An _______________ works for a company and usually uses a computer and phone. 

 

Przydatne słowa: 

- to take care- opiekować się 

- a court- sąd 

- a trial – rozprawa sądowa 

- a company- firma 

 

 

Jak zadajemy pytania o pracę? 

Jaka jest Twoja praca? 

What is your job? 

What do you do? 

 

Gdzie pracujesz? 

Where do you work?  

 

 



Jak odpowiadamy? 
I’m a teacher- Jestem nauczycielem. 

I’m an office worker- Jestem pracownikiem biurowym. 

I work in school- Pracuję w szkole. 

 

UWAGA 

Mówiąc, o tym jaki mamy zawód używamy a/an przed 

zawodem. 

„A” jeśli wyraz zaczyna się od spółgłoski 

„An” jeśli wyraz zaczyna się od samogłoski. 

She’s a model ( a nie: She’s model). 

He is an office worker ( a nie: He is office worker) 

 

Zadanie 3 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/J

obs_and_workplaces/Jobs_ks103869za   - proszę poćwiczyć układanie pytań i odpowiedzi 

na pytania o pracę. Gotowe pytania i odpowiedzi zapiszcie do zeszytów. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_workplaces/Jobs_ks103869za
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_workplaces/Jobs_ks103869za

