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Cześć! Temat na dziś to zawody. Zawód to po angielsku occupation. Zawód. Gdzie pracujesz i co robisz w

pracy. Kim jesteś z zawodu? Ja jestem nauczycielką, a ty? Kim jesteś z zawodu? Gdzie pracujesz? Ja

pracuję w szkole, a ty? Gdzie pracujesz? Uwaga! PraCować (ja pracuję, ty pracujesz) i praSować (ja prasuję,

ty pracujesz) to nie to samo! PraCować to nie znaczy praSować! Pracować to po angielsku to work a

prasować  - to iron. 

Temat: praca, zawody. Gotowi? Trzy, dwa, jeden - start! Zaczynamy.

1. Lekarz- inaczej doktor. Co robi lekarz? Pracuje w szpitalu albo w prywatnym gabinecie. Leczy ludzi.

Leczyć (ja leczę, ty leczysz). Lekarz leczy ludzi. Kobieta to lekarka albo pani doktor. Kiedy jesteś chory,

idziesz do lekarza. Lekarz pyta: „Jak się pani/pan czuje?" albo „Co pani/panu dolega"? „Co Pani/Panu

dolega?” to znaczy co jest nie tak, co boli. Ty mówisz: „Źle się czuję" albo „Boli mnie gardło, głowa, brzuch,

ręką, noga" albo „Mam katar, kaszel, gorączkę". Lekarz daje recepty. Uwaga - recepta to nie recipt po

angielsku! To prescription. Z receptą albo ze specjalnym kodem i numerem PESEL idziesz do apteki i

kupujesz leki - syrop albo tabletki. Lekarz, lekarka, leczyć, lek to jest ta sama rodzina, bardzo podobne

słowa. 

2. Policjant - mężczyzna i policjantka - kobieta. Pracują w policji. Patrolują ulice. Kiedy robisz coś źle, na

przykład źle parkujesz samochód albo jedziesz za szybko, policjant może dać mandat (po angielsku fine).

Policjant może też kontrolować. Mówi: „Poproszę dokumenty do kontroli". Musisz dać dowód osobisty

(po angielsku ID) albo paszport. W Polsce numer na policję to 997 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem

albo dziewięć dziewięć siedem). 

3. Kelner - mężczyzna, kelnerka - kobieta. Pracują w restauracji. Do kelnera mówisz na przykład:

„Poproszę menu, poproszę rachunek, będę płacić kartą”. Kelner czasami pyta: „Czy wszystko w

porządku?" to znaczy czy wszystko jest ok. Inne pytanie „Czy smakuje?" to znaczy czy jedzenie jest dobre?

W Polsce można zostawić kelnerowi napiwek. Napiwek to po angielsku tip (etymologia napiwek -

pieniądze na piwo, napiwek). Możesz zostawić napiwek, ale nie musisz. To twoja decyzja.

4. Nauczyciel - mężczyzna, nauczycielka - kobieta. To bardzo interesujący zawód. Nauczyciele pracują w

szkole albo mają prywatne lekcje. Nauczyciel może uczyć, na przykład języka polskiego. Nauczyciel uczy

(uczyć- ja uczę, ty uczysz) a uczeń albo student uczy się. Uczyć, uczyć się, nauczyciel, nauczycielka,

uczeń, uczennica to ta sama rodzina- podobne słowa.
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5. Listonosz albo listonoszka. Etymologia: list plus nosić  - listonosz. listonosz nosi listy. Często mówi:

„Dzień dobry mam list/paczkę do pana Kowalskiego. Proszę tu podpisać- data, imię i nazwisko czytelnie”.

Czytelnie to znaczy, że można to łatwo przeczytać. Jest paczka albo ważny list a Ciebie nie ma w domu?

Nie ma problemu! Listonosz zostawia awizo. Awizo to dokument. Tam jest twoje imię, nazwisko i data. Z

awizo i dowodem osobistym lub paszportem idziesz na pocztę i odbierasz list albo paczkę (odbierać - ja

odbieram, ty odbierasz). Uwaga! Masz tylko 14 dni!

6. Barista - mężczyzna, baristka kobieta. Pracuje w kawiarni. Kawa to jego (lub jej) specjalność. Baristka

 i klient rozmawiają:

- Dzień dobry, co podać?

- Poproszę kawę.

- Jaką kawę. Małą, średnią czy dużą?

- A ile kosztuje średnia?

- Średnia kosztuje 15 złotych, mała 9 złotych a duża 22 złote.

- Poproszę średnią.

- Białą czy czarną?

- Białą z mlekiem.

- Na miejscu czy na wynos?

- Na wynos.

- Kanapkę albo ciastko do kawy?

- Dziękuję, tylko kawa.

- To będzie 15 złotych. Płatność kartą czy gotówką?

- Kartą.

- Czy drukować potwierdzenie?

- Nie, dziękuję.

- Zaraz podam kawę.

7. Kasjer- mężczyzna, kasjerka-kobieta. Pracuje w sklepie. Co często mówi kasjer albo kasjerka?

„Zapraszam do kasy. Płaci Pan kartą czy gotówką? Czy ma Pani naszą kartę/aplikację?” A co ty mówisz do

kasjera? „Poproszę kartą, poproszę gotówką. Poproszę reklamówkę. Mam aplikację/ nie mam aplikacji.” 

 

 

.pl

  ZAWODY A1



www.

8. Fryzjer-mężczyzna, fryzjerka -kobieta. Pracuje w salonie fryzjerskim. Kiedy chcesz mieć nową fryzurę,

idziesz do fryzjera. U fryzjera mówisz jaką chcesz fryzurę. Na przykład: „Tutaj krótko a tutaj długo".

Krótko to po angielsku short. Długo to antonim, po angielsku long.

9. Kontroler albo kontrolerka. Kontroluje bilety w pociągu, tramwaju albo w autobusie. Często mówi:

„Dzień dobry, poproszę bilet do kontroli”. Nie masz biletu? Uwaga! Kontroler może dać ci mandat.

10. Dentysta- mężczyzna, dentystka - kobieta. Inaczej stomatolog. To też lekarz. On leczy zęby. 

 Stomatolog pracuje w gabinecie stomatologicznym. Dentysta mówi: „Proszę otworzyć usta". Usta to po

angielsku mouth. Stomatolog często daje znieczulenie (anesthesia) i później pyta: „Czy boli? Czy nic Pan nie

czuje?” Czuć (ja czuję, ty czujesz). Jak się Pani czuje? Czy wszystko w porządku?

11. Kurier- to twój przyjaciel, kiedy czekasz na paczkę albo na jedzenie na wynos (po angielsku takeaway).

Czasami dzwoni i pyta: „Czy jest Pan w domu? Które piętro?”

12. Niania albo opiekunka do dziecka - opiekuje się dzieckiem, kiedy nie masz czasu, pracujesz, nie

możesz być z synem albo z córką. Opiekować się (ja opiekuję, ty opiekujesz) to po angielsku to take care. Co

robi niania? Czasami wszystko! Opiekuje się dzieckiem, to znaczy bawi się (bawić, ja bawię, ty bawisz),

gra w gry (grać, ja gram, ty grasz), gotuje dziecku obiad (gotować, ja gotuję, ty gotujesz), czyta książki

(czytać, ja czytam, ty czytasz) i chodzi na spacery (chodzić, ja chodzę, ty chodzisz). 

Czy wszystko jest jasne? Powtarzamy?

Lekarz leczy ludzi, pracuje w szpitalu. Policjant patroluje ulice. Nauczyciel uczy. Barista pracuje w

kawiarni. Kasjer pracuje w sklepie a fryzjer w salonie fryzjerskim. Kontroler kontroluje bilety. Dentysta

leczy zęby w gabinecie stomatologicznym. Niania opiekuje się dzieckiem.

Koniec. To już wszystko, dziękuję za uwagę. Miłej pracy!
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