
Topic: Worker’s application- aplikacje pracownicze. 

Dzień dobry. W tym tygodniu zapoznamy się ze sposobem wypełniania aplikacji 

pracowniczych w języku angielskim. W temacie pierwszym proszę zwrócić uwagę na 

słownictwo (proszę przepisać do zeszytu te słowa, których nie znacie). W temacie drugim 

macie do wykonania zadanie – uzupełnienie własnej aplikacji pracowniczej. W trzecim 

temacie proszę wykonać zadanie 1 oraz 2 w zeszycie- nie przesyłać mi odpowiedzi z tego 

tematu. 

1.Słowniczek przydatnych słów: 

last name- nazwisko 

first name- imię 

present address-obecny adres zamieszkania 

zip code- kod pocztowy 

desired wages- pożądane zarobki 

to graduate- skończyć studia 

major field of study- główna dziedzina nauki 

to relocate- przenieść, przenosić się 

social security no. – numer ubezpieczenia społecznego 

area code- numer kierunkowy 

employment record- historia zatrudnienia 

permament address- stały adres  

 

2. Rodzaje szkół w języku angielskim: 

primary school– szkoła podstawowa 

middle school/junior high school – gimnazjum 

high school – szkoła średnia, liceum 

comprehensive school – liceum ogólnokształcące 

vocational school– szkoła zawodowa 

technical college – technikum 

 

3. Najczęstsze błędy w uzupełnianiu formularzy: 

a) Brytyjski format zapisu daty nie różni się od polskiego – np. 5 listopada 2012 roku to 

5/11/2012 (5 November 2012). W amerykańskim formacie, miesiąc podawany jest na 



początku, czyli 11/5/2012 (November 5, 2012). Ta informacja może okazać się przydatna, 

jeśli chcemy podać dokładną datę rozpoczęcia lub zakończenia pracy albo kursu. 

b) Innego rodzaju błędem jest zbyt dosłowne tłumaczenie słów lub zwrotów z języka 

ojczystego na obcy. Najczęściej uniwersytety, politechniki i szkoły wyższe najczęściej 

posiadają oficjalne tłumaczenia swoich nazw w języku angielskim (stąd wiadomo, że np. 

Uniwersytet Warszawski to oficjalnie University of Warsaw, nie Warsaw University). Jeśli 

jednak nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego tłumaczenia, w CV wpisujemy nazwę uczelni w 

jej oryginalnym brzmieniu, a w nawiasie możemy umieścić nasze tłumaczenie. Podobnie 

sprawa ma się z polskimi nazwami firm lub organizacji – z reguły nie powinniśmy tłumaczyć 

ich na język angielski. Jeśli CV wysyłamy za granicę, w nawiasie możemy dodać krótkie 

objaśnienie profilu firmy lub zakresu jej działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic: Employment application form – wypełnianie 

wniosku o zatrudnienie. 

 

Zadanie 1 

Wyobraź sobie, że starasz się o pracę z poniższego ogłoszenia. Korzystając z poznanych 

słów, wypełnij aplikację pracowniczą, którą znajdziesz, otwierając stronę z linku poniżej: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Advanced&s=J%C4%99zyk%20angielski%20za

wodowy&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=zj&i=tucxxo&r=bo 

Po uzupełnieniu aplikacji, kliknij „Finish,” wpisz swoje imię i nazwisko, a na koniec 

zaznacz „Send.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Advanced&s=J%C4%99zyk%20angielski%20zawodowy&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=zj&i=tucxxo&r=bo
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=Advanced&s=J%C4%99zyk%20angielski%20zawodowy&t=z4ed55y6s8&m=n&e=n&is=y&ia=y&l=zj&i=tucxxo&r=bo


Topic: How to do well at interviews?- czytanie. 

Zadanie 1 

Przeczytaj wskazówki, jak wypaść dobrze podczas rozmowy o pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 

Na podstawie przeczytanego tekstu z zadania 1 uzupełnij tabelę wyrazami z ramki: 

 

Should do during an 

interview 

Shouldn’t do during an 

interview 

Might do before an 

interview 

   

   

   

   


