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Program nawiązuje do podstawy programowej nauczania języka niemieckiego 

w szkołach ponadgimnazjalnych. Skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu  

gimnazjum (a są to szkoły typu wiejskiego) nie posiadają wystarczająco dobrych 

podstaw językowych a znajdują się w klasie z uczniami uczącymi się przedmiotu już 

6 rok. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze pomogą uczniom wyrównać zaległości, 

umożliwią rozpoczęcie pracy na lekcjach z językiem zawodowym niemieckim. 

 

Informacja o zawodzie w kontekście potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych 

Turystyka i gastronomia jest dziedziną gospodarki, która się dynamicznie 

rozwija. To jeden z najbardziej prężnych sektorów działalności gospodarczej który 

odgrywa kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym i sprzyja powstawaniu nowych 

miejsc pracy. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w tej branży są 

ukierunkowane na umiejętności interpersonalne oraz komunikatywne posługiwanie 

się językami obcymi. 

58% Polaków przyznaje, że nie zna żadnego języka obcego. Najczęstszą 

przyczyną rozpoczęcia nauki języka obcego są względy zawodowe. 80% Polaków 

motywuje taką aktywność pilną potrzebą w pracy. Znajomość języków obcych silnie 

związana jest z wykształceniem, dochodami i miejscem zamieszkania. Badania CBOS 

dowodzą, że w mieście ponad połowa zna język obcy, a na wsi taka umiejętność 

dotyczy zaledwie jednej trzeciej mieszkańców. 

Komunikacja w językach obcych staje się jedną z kluczowych umiejętności na 

rynku pracy. System szkolny zapewnia naukę języków obcych jako przedmiotów 

obowiązkowych oraz dodatkowych. Obecnie na wszystkich poziomach edukacji, od 

szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych , dominuje język angielski. Na drugim 

miejscu jest język niemiecki. Również pod względem częstotliwości wymagań 

pracodawców czołowe miejsce zajmuje język niemiecki (www.egospodarka.pl 

„Znajomość języków zwiększa szanse na rynku pracy” 05.03.2012). Możliwości 

porozumienia się z naszymi zachodnimi sąsiadami wymaga 12,2 % pracodawców. 

Wynika to zarówno z otwarcia rynku pracy dla Polaków w Niemczech, jak i z 

licznych kontaktów biznesowo – handlowych pomiędzy naszymi krajami. Niemcy 

niechętnie zatrudniają Polaków nie znających ich języka. Wymagają go również 

http://www.egospodarka.pl/
http://www.dziennik.egospodarka.pl/2012-03-05.html


międzynarodowe i polskie firmy, które mają swoje odziały w Niemczech, bądź 

prowadzą w tym kraju interesy. Również sami pracownicy zgłaszają 

zapotrzebowanie na uzupełnianie swoich umiejętności pozazawodowych, przede 

wszystkim istnieje zapotrzebowanie na szkolenia z języków obcych.  

Konieczność posługiwania się językiem niemieckim zawodowym w branży 

hotelarsko-gastronomicznej jest bardzo istotna. Wynika to z faktu bezpośredniego 

świadczenia usług dla klienta na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzięki 

nawiązanej przez szkołę współpracy z niemieckimi pracodawcami, uczniowie oraz 

absolwenci mają możliwość wyjazdów na praktyki i staże do niemieckich hoteli, 

pensjonatów, zakładów gastronomicznych. Często pojawia się bariera językowa 

dotycząca operowania językiem branżowym. Możliwość zdobywana w ten sposób 

praktyki i doświadczenia zawodowego nie jest wtedy w pełni wykorzystana.  

Powiat strzyżowski jest rejonem typowo rolniczym i w związku z tym do szkół 

zawodowych w ZS Czudec uczęszcza ponad 70% uczniów z terenów wiejskich, 

dodatkowo o dużym zróżnicowaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Dysproporcje 

w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności powstają już na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie nauczania języków obcych. Przyczyną tego stanu 

rzeczy jest fakt, iż uczniowie pochodzący z terenów wiejskich mają mniejsze 

możliwości dodatkowego korzystania z atrakcyjnych form kształcenia czy 

programów edukacyjnych oraz dodatkowo często znajdują się w złej sytuacji 

materialnej. Przeprowadzane testy diagnozujące z języków obcych oraz analiza ocen 

na świadectwach wskazują iż absolwenci gimnazjów rozpoczynający naukę w 

technikum hotelarskim i gastronomicznym wykazują różny poziom opanowania 

podstaw języka niemieckiego, ponieważ w wielu gimnazjach językiem wiodącym był 

język angielski. Już uczniowie klas pierwszych i drugich mogliby korzystać z praktyk 

zagranicznych, 

a ponieważ język niemiecki zawodowy wprowadzany jest od klasy trzeciej  - jest to 

dla nich duża bariera. Zajęcia mają na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego służące zwiększeniu szans uczniów do przyszłego zatrudnienia. 

Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka 

niemieckiego zawodowego ukierunkowana jest na zmniejszanie dysproporcji 

w osiągnięciach uczniów 



 w trakcie procesu kształcenia, kształtujących wśród uczniów świadomość 

potrzeby kształcenia się i osiągania lepszych wyników w obszarze przedmiotów 

zawodowych, języków obcych. 

Poziom wykształcenia najczęściej determinuje motywację i konsekwencję decyzji  

o nauce języka obcego. 

 Znajomość języka niemieckiego odgrywa również ważną rolę w kontaktach 

osobistych z rodziną i znajomymi w Niemczech. Zainteresowanie językiem 

niemieckim wynika obecnie z kontaktów biznesowych i prywatnych, a młodzi ludzie 

podchodzą do tego języka bez naleciałości i kontekstów politycznych. Ponadto sądzi 

się, że biegła znajomość języka zachodniego gwarantuje sukces zawodowy. Coraz 

więcej przedsiębiorstw wysyłających pracowników na kursy wyraża 

zapotrzebowanie na uwzględnianie nie tylko językowych, ale i kulturowych 

aspektów życia w innych krajach. 

Wartość posługiwania się językami obcymi jest szczególnie duża w ostatnich latach. 

Odkąd granice europejskie zostały otwarte i wszelkiego rodzaju migracje stają się tak 

powszechne, niemal obowiązkiem jest władanie przynajmniej najczęściej używanymi 

- językiem angielskim i niemieckim. Ze względu na prowadzenie przez Zespół Szkół 

w Czudcu współpracy z niemieckimi pracodawcami w ramach Polsko - Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży – praktyki i staże zagraniczne, na wartości zyskuje nauka 

niemieckiego zawodowego.  

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest w dzisiejszych czasach 

naprawdę obowiązkowa. W pracy musimy liczyć się z tym, że będziemy mieli 

styczność  

z obcokrajowcami. Zwłaszcza krajowe przedsiębiorstwa branży hotelarsko-

gastronomicznej nawiązują kontakty z zagranicznymi kontrahentami, w kraju 

pojawia się też coraz więcej zagranicznych turystów. Z tego względu koniecznością 

staje się nie tylko posługiwanie literackim językiem niemieckim, ale także językiem 

zawodowym.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych w kontekście nauki 

zawodu 

Z danych publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie 

wynika iż rynek pracy powiatu strzyżowskiego charakteryzuje wysoka stopa 

bezrobocia  - dane za lipiec 2012 -20,8%, z tendencją zwyżkową w stosunku do 



poprzedniego miesiąca (dla porównania Województwo Podkarpackie 15,1% Polska 

 12,3%). Bezrobotni zarejestrowani w gminie Czudec (stan na 31-08-2012 r.) to łącznie 

1027 osoby, w tym 557 kobiety. Jest to jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia 

w całym powiecie. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się dużą przewagą zawodów 

nadwyżkowych nad deficytowymi. Bazuje on na małych firmach, często rodzinnych, 

głównie handlowo – usługowych, które nie powodują powstawania dużej ilości 

miejsc pracy. Na podstawie danych PUP w Strzyżowie zawody gastronomiczne były 

licznie reprezentowane przez osoby bezrobotne. W II półroczu 2011 r., w stosunku do 

poprzedniego półrocza zarejestrowało się ponad dwukrotnie więcej osób m.in. 

w zawodach: kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Najczęściej są to 

absolwenci szkół średnich. Jednocześnie analizując cały 2011 rok, m.in. grupa 

zawodowa pracowników usług osobistych znalazła się w obszarze zawodów dla 

których zgłaszane były oferty pracy o najwyższym wskaźniku szansy uzyskania 

oferty. 

Rynek restauracyjny w Polsce jest jednym z segmentów tworzących tzw. rynek 

HoReCa (Ho – rynek gastronomii hotelowej, Re – rynek restauracyjny i Ca – rynek 

cateringu). Pracownicy sektora HoReCa to głównie osoby młode: ich średni wiek 

wynosi 34,5 lat, z czego 1/ 3 ma mniej niż 24 lata. Analiza trendów rozwojowych 

sektora usług rynkowych w 2010 roku wskazuje, że niemal połowie pracodawców 

(46%) trudno jest znaleźć pracownika spełniającego oczekiwania. Badani pracodawcy 

uważają to za efekt niedopasowania umiejętności absolwentów szkół zawodowych do 

potrzeb rynku pracy. Na podstawie raportu PMR pt. „Rynek Horeca w Polsce 2011. 

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013" sytuacja w branży 

gastronomicznej jest uzależniona od koniunktury gospodarczej. Rynek charakteryzuje 

się dużą dynamiką fluktuacji kadr. Na zwiększenie szansy stabilizacji zatrudnienia 

mogą liczyć pracownicy dobrze wykształceni, posiadający wysokie kwalifikacje oraz 

kompetencje zawodowe w tym kompetencje językowe.  

W kontekście wykonywania czynności zawodowych na różnych stanowiskach 

umiejętność posługiwania się językiem obcym jest ważna z punktu widzenia dbałości  

o poziom świadczonych przez zakłady usług i wynika zakresu obowiązków. Dla 

gościa recepcja jest przede wszystkim miejscem, gdzie odnotowany zostaje pobyt w 

hotelu. Wymagana i niezbędna kompetencja komunikatywności na tym stanowisku 

rozumiana jest dziś przede wszystkim jako umiejętność swobodnego 

porozumiewania się 



w językach obcych. Znajomość języka obcego można ocenić certyfikatami, jednak 

bardziej niż zasób słownictwa, liczy się umiejętność przełożenia znajomości języka na 

bezpośredni kontakt  z obcokrajowcem. Komunikacja musi być na tyle dobra, by 

goście „czuli się jak u siebie”. Pokojówka powinna też znać języki obce. Najczęściej 

pracodawcy wystarcza już podstawowa znajomość języka. Zawód kelnera także 

wymaga wielu umiejętności - znajomości zasad savoir-vivre, języków obcych, 

komunikatywności, dyplomacji. Kelner dba o to, by goście zostali powitani 

i poinformowani o wolnych miejscach w restauracji, powinien podać gościom menu, 

zaproponować potrawy, jeśli klient ma problem z ich wyborem, przyjąć zamówienie.  

Przedstawiony opis stanowisk pracy oraz analiza sytuacji osób zatrudnionych  

w sektorze usług hotelarsko-gastronomicznym uzasadnia konieczność prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego branżowego. 

 

 

Cele ogólne kształcenia  

• osiągnięcie przez uczniów pożądanych sprawności komunikacyjnych 

w zakresie mówienia, rozumienia tekstu i mowy, pisania, 

• znajomości  podstawowych zagadnień gramatycznych w oparciu o sytuacje 

komunikacyjne,  

• poznanie elementów wiedzy branżowej tj. hotelarskiej i żywieniowej a także 

krajoznawczej w  państwach niemieckojęzycznych. 

 

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania 

w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien: 

• rozmieć i reagować na proste polecenia nauczyciela, 

• rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi kierowane do niego, 

• po wysłuchaniu  tekstu zrozumieć jego sens ogólny. 

w zakresie rozumienia tekstu uczeń powinien: 

• poprawnie przeczytać z globalnym zrozumieniem tekst dostosowany do jego 

umiejętności językowych, 

• domyśleć się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu lub 

podobieństw lingwistycznych. 

w zakresie mówienia uczeń powinien: 



• komunikować się w prostych  sytuacjach poprzez zadawanie pytań, 

udzielanie odpowiedzi, wyrażanie w posty sposób swoich opinii, 

• nawiązywać i podtrzymywać rozmowę, 

• poprawnie wymawiać słowa i zwroty poznane na zajęciach. 

 

w zakresie pisania uczeń powinien: 

• poprawnie przepisać materiał z tablicy lub książki, 

• odpowiadać pisemnie na proste pytania, polecenia, 

• wypełnić formularz osobowy, napisać zaproszenie dla gości, napisać krótki list 

inicjujący znajomość. 

w zakresie wiedzy o krajach z niemieckiego obszaru językowego: 

• znać podstawowe informacje geograficzne , miasta, 

• atrakcje turystyczne + słownictwo dot. języka zawodowego, 

• zwyczaje świąteczne –przepisy kulinarne.  

 

Efekty kształcenia + opis założonych osiągnięć uczestników kursu/zajęć 

 

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej 

następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego:  

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia 

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.  

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe 

oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu 

gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki 

opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący 

udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe 

techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu 

wiedzy i umiejętności pracowników.  

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie 

kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych 

nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 

edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową 



przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 

kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.  

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania 

wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, 

ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 

możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 

zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.  

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby 

rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności 

edukacyjnej 

i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach 

poszczególnych zawodów. 

 

1. Cele wynikające z Nowej Podstawy Programowej kształcenia w zawodzie Technik 

Żywienia i Usług Gastronomicznych nr 343404musza być uwzględnione w ramach 

trwania kursu, ponieważ  młodzież objęta kursem wyrównawczym kształcona jest 

według Nowej Podstawy Programowej cyt: 

„Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 

3) planowania i oceny żywienia; 

4) organizowania produkcji gastronomicznej; 

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.” 

 

2. Cele ogólne oparte na Nowej Podstawie Programowej kształcenia ogólnego, 

zawarte w Tomie III – Języki Obce, IV Etap Edukacyjny, poziom podstawowy: 

• „Znajomość środków językowych – Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym 

zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych).” 

• „Rozumienie wypowiedzi – Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, 

artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi 



pisemne.” 

• „Tworzenie wypowiedzi – Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, 

zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne.” 

• „Reagowanie na wypowiedzi – Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych 

sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 

ustnie lub pisemnie.” 

 

3. Zakładane efekty kształcenia dla języka obcego zawodowego według Nowej 

Podstawy Programowej kształcenia zawodowego w zawodzie Technik Żywienia i 

Usług Gastronomicznych nr 343404: 

„Uczeń: 

• posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

• interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

• analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 

czynności zawodowych; 

• formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 

• korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.” 

 

4.Cele wychowawcze: 

• zapewnienie wielokierunkowego rozwoju osobistego 

• propagowanie zasad dobrego wychowania w kontaktach międzyludzkich 

• kształtowanie i rozwój funkcji poznawczych 

• propagowanie zasad patriotyzmu oraz tolerancji wobec innych kultur i 

narodowości 

 

Umiejętności (techniki) językowe 

Podczas zajęć wykorzystane będą wszystkie umiejętności językowe czyli 

słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, a ich zastosowanie będzie mieć związek z 

funkcjonowaniem 

w branży gastronomicznej: 



1. Słuchanie – odtwarzanie naturalnych dialogów w restauracjach pomiędzy 

menadżerem  i klientem, kelnerem i klientem, kelnerem i menadżerem restauracji, 

menadżerem  i kucharzami, pomiędzy wszystkimi pracownikami restauracji oraz 

inne rozmowy z branży gastronomicznej. Sprawdzanie zrozumienia odbywa się za 

pomocą ćwiczeń typu: prawda-fałsz, test wielokrotnego wyboru, dopasowanie 

informacji do osoby mówiącej, streszczenie usłyszanego tekstu, wypisanie słów-

kluczy. 

2. Czytanie – wykorzystanie tekstów źródłowych z branży gastronomicznej, 

hotelarskiej oraz tekstów związanych rynkiem pracy np., karty dań i napojów, 

regulamin pracowni gastronomicznej, przepisy na potrawy i napoje, regulamin 

bezpieczeństwa i higieny pracy  w restauracji i hotelu, przykłady listów z reklamacją, 

przykłady formularzy rezerwacji, listy motywacyjne, podania o pracę, życiorys 

zawodowy, przykłady umów o pracę itp. Sprawdzanie zrozumienia odbywa się za 

pomocą ćwiczeń typu: dopasowanie nagłówków do odpowiednich akapitów, 

układanie akapitów w prawidłowej kolejności, określanie głównej myśli tekstu i 

wychwycenie słów-kluczy, test typu prawda-fałsz, test wielokrotnego wyboru, 

streszczanie tekstu, dopisywanie brakujących fragmentów. 

3. Pisanie – teksty branżowe – nauka pisania podania o pracę, życiorysu 

zawodowego, zapytania ofertowe oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe, 

komponowanie karty dań  

i napojów, wypełnianie rachunku dla klienta, wypełnianie formularza rezerwacji 

stolika  i pokoju hotelowego, notowanie zamówienia klientów, plan menu na 

przyjęcia okolicznościowe, przygotowanie ankiety dla klientów dotyczącej usług 

lokalu gastronomicznego. 

4. Mówienie – odgrywanie roli menadżera, kelnera, pracownika recepcji lub szefa 

kuchni  w konwersacjach, w których nauczyciel lub kolega/koleżanka z grupy 

odgrywa rolę klienta lub innego pracownika restauracji; odgrywanie ról w 

symulacjach rozmów z menedżerem restauracji, kucharzami, barmanem, 

recepcjonistą; udział w rozmowie 

o pracę. 

 

Sposoby oceniania zdobytych umiejętności: 

1. Kartkówka/Quiz – sprawdzanie na bieżąco opanowania słownictwa branżowego, 

stosowania przerobionych struktur gramatycznych w kontekście sytuacji 



branżowych. 

2. Sprawdzian wiadomości – sprawdzenie danego działu tematycznego w formie 

pisemnej lub ustnej. 

3. Test umiejętności pracy z tekstem źródłowym - czytanie ze zrozumieniem oraz 

dostosowane do niego ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu czytanego. 

4. Test umiejętności pracy z tekstem źródłowym – słuchanie ze zrozumieniem oraz 

dostosowane do niego ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu słuchanego. 

5. Wypowiedź pisemna – sprawdzenie umiejętności pisania tekstów branżowych, 

między innymi: korespondencja biznesowa, komponowanie kart dań i napojów, 

układanie przepisów na dania i napoje, uwzględniając składniki oraz procedurę 

wykonania, pisanie listu motywacyjnego, pisanie Curriculum Vitae, wypisanie 

zamówienia klienta, wypisanie rachunku dla klienta, uwzględniając podatek VAT 

oraz ewentualny napiwek wliczony w cenę posiłków. 

6. Odpowiedź ustna - systematyczne sprawdzanie opanowania danej partii materiału 

oraz zorganizowanie, co najmniej raz w semestrze, egzaminu, który będzie odbywał 

się w szkolnej pracowni gastronomicznej i będzie polegał na zaplanowaniu 

i prezentacji planu przyjęcia okolicznościowego, ustalonego wcześniej z 

nauczycielem, oraz odgrywaniu ról różnych pracowników restauracji lub hotelu w 

rozmowie 

z nauczycielem.  

 

Bibliografia 

Podstawa Programowa dla zawodu Technik Żywienia i Usług 

Gastronomicznych 343404, opracowana na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  w sprawie podstawy programowej kształcenia w 

zawodach. www.koweziu.edu.pl 

 

Efekty kształcenia ogólnego  dla grupy hotelarskiej w zakresie 

 

1.Rezerwacji usług hotelarskich  Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu  potrafi:  

- ustalić zakres zamówionych usług na podstawie  wysłuchanego dialogu 

dotyczącego rezerwacji; 

http://www.koweziu.edu.pl/


- wyrazić opinię na temat oczekiwań gości wynikających z pisemnego zamówienia 

usług; 

- przyjąć telefoniczną rezerwację usług; 

- dobrać oferty do potrzeb gościa; 

- uwzględnić życzenia gości dotyczące usług hotelarskich; 

- przyjąć pisemną rezerwację usług; 

- dokonać rezerwacji dla gości indywidualnych i grup zgodnie z procedurami; 

-  przedstawić ofertę usługową obiektu hotelarskiego; 

-zaoferować usługi hotelarskie; 

-  odpowiedzieć na zapytanie dotyczące ofert; 

- potwierdzić pisemnie przyjętą rezerwację; 

- sporządzić zaproszenie do skorzystania z usług hotelowych 

 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

Uszczegółowione efekty kształcenia. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

- obsłużyć gościa w języku obcym zgodnie z zgodnie z jego oczekiwaniami; 

- przywitać i pożegnać gości hotelowych; 

- zastosować prawidłowe zwroty grzecznościowe w procedurze check-in i check-out; 

-  wskazać gościom drogę wewnątrz obiektu hotelarskiego; 

- przyjąć zlecenia usług od gości hotelowych; 

- zinterpretować teksty służbowe dotyczące procedur świadczenia usług hotelarskich; 

- zinterpretować zapisy regulaminu hotelowego; 

- odszukać i odczytać potrzebną informację w przewodniku, katalogu, informatorze; 

- przyjąć na przechowanie bagaż gościa hotelowego zgodnie z procedurą; 

- zastosować prawidłowe procedury przyjmowania i wydawania depozytów gości 

hotelowych; 

- przygotować list powitalny dla gościa; 

- zameldować gościa hotelowego; 

- sporządzić dokumenty związane z procedurą check-in; 

- udzielić informacji dotyczących hotelu i jego usług; 

- udzielić informacji turystycznych dotyczących atrakcji turystycznych, obiektów 

zabytkowych, lokali gastronomicznych, usług handlowych, połączeń 

komunikacyjnych; 



- przygotować pisemną wiadomość na podstawie przeprowadzonej rozmowy 

telefonicznej 

- wyjaśnić w języku obcym poszczególne pozycje w rachunku; 

- przyjąć należność za pobyt w zakładzie hotelarskim; 

- odpowiedzieć na skargę wnoszoną przez gościa; 

- opracować i wygłosić komunikat dotyczący sytuacji nadzwyczajnej w hotelu; 

- wyszukać w różnych źródłach informacje turystyczne; 

 

 

 

3.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

- przyjąć reklamację usługi 

- przyjąć zamówienie od konsumenta; 

- odczytać ze zrozumieniem ostrzeżenia, informacje i ogłoszenia w języku obcym; 

- udzielić informacji dotyczących obsługi urządzeń znajdujących się w pokojach 

hotelowych; 

- udzielić pomocy konsumentowi w wyborze potraw; 

- ułożyć kartę dań na zawieszkę śniadaniową; 

- opracować program imprezy turystycznej; 

- korzystać z obcojęzycznej dokumentacji technicznej; 

- dokonać analizy informacji zawartych w folderach, prospektach i katalogach; 

- korzystać z jedno- i dwujęzycznych słowników branżowych 

Należy uwzględniać indywidualne możliwości percepcji uczniów ,dobierać aktywne 

metody nauczania, mieć na uwadze dobro ucznia  

 

Liczba godzin kursu/zajęć 

Zakłada się, iż program zostanie zrealizowany w ciągu 30 godzin lekcyjnych 

dla grupy o liczebności 10 uczniów, a praca z uczniami przebiegać będzie podczas 

spotkań odbywających się raz w tygodniu. 

 



Formy i metody realizacji zajęć (w tym opis nowoczesnych, aktywizujących metod 

nauczania) 

• asocjacje uczniów związane z tytułem tekstu, fotografiami,  

• wyszukiwanie „słów kluczy”,  

• odpowiadanie na pytania do tekstu,  

• układanie pytań,  

• praca ze słownictwem,  

• streszczenie tekstu,  

• budowanie scenek sytuacyjnych w oparciu o tekst,  

• gry i zabawy językowe mające na celu automatyzację struktur leksykalno– 

gramatycznych,  

• prace pisemne, testy 

• tworzenie przez uczniów reguł gramatycznych na podstawie treści 

komunikacyjnych,   

• wprowadzenia nowego słownictwa fachowego,  

• porozumiewanie się na zajęciach w języku niemieckim. 

 

Środki niezbędne do realizacji kursu/zajęć (tu koniecznie uwzględnić wszystkie 

środki zakupione w ramach projektu) 

Zainteresowani w ramach kursu /zajęć wyrównawczych będą korzystać z 

podręczników obcojęzycznych takich jak: 

 

Nazwa podręcznika 

Cena 

jednostkowa  

w zł. 

Ilość 

uczniów 
Suma w PLN 

Deutsch im Hotel 76 10 760 

Deutsch im Hotel -

Korespondenz 
76 10 760 

„Repetytorium gramatyki 

j.niemieckiego” 
60 10 600 

ryzy papieru 14 2 28 

Długopisy 3 10 
30 

 

KasetaCD-„Deutsch… 129 1 129 



Foliogramy 10 1 10 

Zeszyty dla młodzieży 7 10 70 

Pisaki do tablicy 15 3 45 

Artykuły papierowe 5 1 5 

Inne wydatki dla uczniów 

skoroszyty 
2 10 20 

 

Ponadto materiały dostarczy także prowadzący; oryginalne foldery, nagrania 

telewizyjne. 

 

Sposób weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności w ramach kursu/zajęć – metody 

sprawdzania osiągnięć 

 

Badanie poziomu wiedzy uczniów jest niezbędne i służy sprawdzeniu 

przyrostu wiedzy, określeniu ewentualnych braków, stanowi podstawę dalszego 

planowania pracy oraz ma wpływ na motywację uczniów. Kontrola bieżąca oraz 

etapowa obejmuje sprawdzenie rozwoju sprawności językowych. Nie można też 

zapomnieć o samoocenie i samokontroli ucznia. Proces ten ułatwiają arkusze 

samooceny z listą umiejętności, na podstawie których uczeń samodzielnie będzie 

mógł stwierdzić stopień opanowania materiału. Biorąc pod uwagę, że program ten 

będzie realizowany jednocześnie 

z programem kursu zaawansowanego,  a uczniowie z zajęć tych nie będą mieli 

żadnych ocen, nauczyciel powinien stale podkreślać cel tych spotkań i wyjaśniać sens 

swoich działań kontrolnych. Najlepszym rozwiązaniem jest częściowe zintegrowanie 

działań kontrolnych ze spotkań dodatkowych z treściami przekazywanymi na 

zajęciach lekcyjnych. Jako przykłady sprawdzenia osiągnięć uczniów  w 

poszczególnych sprawnościach językowych proponuje się: 

w zakresie sprawności mówienia: 

• scenki sytuacyjne, opis obrazka, wypowiedzi  monologowe na 

konkretny temat, streszczenie, stymulowane rozmowy w grupach lub 

w parach,  

w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu: odpowiedzi na pytania 

sprawdzające rozumienie usłyszanego tekstu, zadania typu prawda / 

fałsz oraz wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk zwrotami 



usłyszanymi w tekście, — sprawdzanie reakcji językowych uczniów na 

prośby, polecenia, zainicjowanie aktu komunikacyjnego, uzupełnianie 

tabeli 

 zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem: zadania wielokrotnego 

wyboru, nadawanie tytułów poszczególnym częściom tekstu, 

szeregowanie fragmentów tekstu, odpowiedzi na pytania do tekstu, 

szukanie słów– kluczy 

 zakresie sprawności pisania: redagowanie krótkich tekstów użytkowych, 

zakończenie tekstu  zgodnie z jego początkiem, krótkie  zaproszenia 

 

Plan nauczania (harmonogram) 

1. Tematyka przekazywanych treści: 

a) Przedstawianie się. 

b) Recepcja –wyposażenie 

c) Hobby i nawyki żywieniowe. 

d) Opis hotelu -położenie. 

e) Zaproszenie do skorzystania z usług. 

f) Pokój-opis i wyposażenie. 

g) Atrakcje turystyczne w okolicy. 

h) Korespondencja –proste redagowanie listów. 

i) Posiłki./Liczby, czas zegarowy, miesiące, pory roku/ 

 

2. Zagadnienia gramatyczne: 

a) odmiana czasowników regularnych i nieregularnych  

b) zaimki dzierżawcze, osobowe i pytające 

c) rodzajnik określony i nieokreślony 

d) liczebniki główne 

e) stopniowanie przymiotników 

f) spójniki und, aber, oder,  weil, denn ,dass ,wenn 

g) przeczenia nicht, kein, keine, keinen 

h) przyimki łączące się z Dativem/Akkusativem 

 

3. Funkcje komunikacyjne: 

a) powitanie i pożegnanie rozmówcy 



b) przedstawianie się i uzyskiwanie informacji  

c) udzielanie i zdobywanie informacji dotyczących rodziny, pobytu w hotelu , 

przyzwyczajeń żywieniowych 

d) wyrażanie opinii na temat spędzania wolnego czasu 

e) opisywanie czynności przy sporządzaniu potraw lub załatwianiu spraw 

w recepcji 

f) określanie stanu zadowolenia z usług 

g) określanie położenia przedmiotu zarówno w recepcji hotelowej jak i w kuchni 

h) opisywanie prostych czynności związanych z przygotowaniem potraw 

i) opisywanie prostych czynności hotelowych 

j) udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących czasu zegarowego 

k) pytanie o opinię i wyrażanie jej, określanie pragnień, chęci 

 

Szczegółowy program/materiał nauczania zajęć + treści nauczania  

 

 

Treści nauczania 

 

Jednostki tematyczne 

 

Formy pracy 

Liczba 

godzin 

Przedstawianie 

się 

1.Nazywam się, pracuję-

przypomnienie odmiany 

czasownika 

2.Zwroty grzecznościowe  w 

kuchni i recepcji 

3.Pożegnanie - także w liście 

formalnym 

 

• praca z tekstem 

• praca z mapą 

• rozumienie ze 

słuchu 

• prowadzenie 

dialogów 

 

 

1 

 

1 

Recepcja 1.powitanie gości i karta   

meldunkowa 

2.oferowanie usług – 

   -posiłki i relaks 

3.przekaz informacji gościom               

hotelowym 

4.wypełnianie danych 

osobowych 

• praca z tekstem 

• praca 

dialogowa w 

parach 

• rozumienie ze 

słuchu 

• ćwiczenia w 

pisaniu krótkich 

1 

1 

1 

1 



form użytkowych 

 

 

Kuchnia 

hotelowa 

1. Posiłki- informacje 

2. Naczynia kuchenne 

3. Zamawianie potraw- 

       zwroty 

4. Zastawa stołowa 

5. Przepis kulinarny --

Kartoffelsalat 

• praca z tekstem 

• ćwiczenia w 

mówieniu i 

słuchaniu 

• ćwiczenia w 

prowadzeniu 

rozmowy  

 

 

1 

1 

1 

1 

Hobby i 

przyzwyczajenia 

żywieniowe 

1.Moje hobby sposobem na 

zdrowe życie 

2.Posiłki w ciagu dnia-nazwy 

wybranych posiłków 

3.Zdrowe odżywianie-nazwy 

produktów 

4.Poznanie wyposażenia  w 

kuchni 

5.Recepta kulinarna 

-    prosty przepis 

 

 

• praca z tekstem 

• praca w 

grupach 

• ćwiczenia w 

rozumieniu ze 

słuchu 

• ćwiczenia w 

mówieniu 

1 

 

1 

 

1 

1 

Hotel 1.Opis pokoju i usług 

hotelowych 

2.Zwroty dot .serwowania i 

zamawiania potraw 

3.Opłaty za usługi-zwroty  

4. Zażalenia dot. serwisu 

/personelu 

5.Atrakcje kulinarne i 

turystyczne 

 

Praca z tekstem 

fachowym 

czytanie 

selektywne 

 

Praca w grupach, 

ćwiczenia ze 

słuchu, z tekstem 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



Korespondencja 1.Zaproszenia do skorzystania  

   z usług hotelowych 

2.Zażalenie –list oficjalny 

3.Oferta hotelowa –

miniprojekt 

4.Nauka redagowania listów 

formalnych 

 

Ćwiczenia w 

kreatywnym 

pisaniu 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Miejsce pracy 1.Poszukiwanie aktywne 

pracy 

2.Praca dorywcza i stała 

3.Wynagrodzenie i warunki w 

pracy-liczebniki /czas 

zegarowy 

4.Wspólpraca w grupie 

5.Reklama  

Ćwiczenia w 

mówieniu 

,pisaniu i ze 

słuchu 

Nauka pisania 

ogłoszenia ,CV 

1 

1 

1 

1 

Posiłki 1.Recepty kulinarne narodów 

niemieckojęzycznych-nazwy 

wybranych potraw 

2.Polskie posiłki-słownictwo 

 

Praca z tekstem –

internet, 

ćwiczenia w 

czytaniu 

mówieniu i 

pisaniu 

1 

1 

1 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

• cykl podręczników: wybrane zagadnienia z podr. „ Alles klar 1b, ” Zimmer 

frei”,”Gespraeche im Hotel und Korespondenz” wyd. Max Hueber Verlag,  

•  “Wobei kann ich helfen” Teil I /II –wybrane zgadnienia 

• „Gramatyka języka niemieckiego; „Dreyer -Schmitt/ Jung”/ St.Beza- wybrane 

zagadnienia z repetytorium 

• M.Rostek –Repetytorium leksykalno-gramatyczne –część I/II/III 

• tablice leksykalno– gramatyczne wyd.WSIP 

• materiały z internetu ) nagrania CD i audio 

• słowniki tematyczne związane z gastronomią i hotelarstwem obrazkowe 

• strony internetowe : www. Kochrezepte.de, Hotels.de./at./ch/. 





Załącznik nr 1. 

Przykładowe zadania/ćwiczenia do zajęć 

I. Różne sposoby i przyzwyczajenia żywieniowe, przydatne słownictwo. 

Przykład ćwiczeń 

1.Patrząc na poniższe obrazki  odpowiedz logicznie  

1..Wo isst man…? 

2.In Welchem Land …? 

Spaghetti- isst man…… 

Roestli- macht man aus… 

Powidl- besteht aus… 

2.Wie bereitest du  sie zu?(z jakich składników się je robi?)  

Spaghetti mache ich… 

Obstsalat………. 

3.Isst du sie gern? 

Ja/Nein……………………………………………………….. 

4.Was  servierst du deinen Freunden aus Deutschland zum Nachtisch? 

( co zaserwujesz Niemcom na deser?)  

Ich…………………………………………………………………………. 

II. Wygląd recepcji w krajach niemieckojęzycznych.  

Patrząc na rysunek powiedz po niemiecku ,używając fachowego języka 

co znajduje się w recepcji hotelowej. 

Wymień  jak najwięcej przedmiotów na załączonych obrazkach 

Obrazek 2 recepcji 

 

Rozpocznij zdanie od. 

Auf dem Bild sehe ich……………………. 

 

 

 



  

 
 

 

III. Zagadnienia związane z poszukiwaniem dobrego jedzenia, 

zamawiania  

w restauracjach .pubach etc 

Jakich zwrotów użyjesz  np. będąc w restauracji .Zadaj pytanie w  

j. niemieckim 

Gdzie mogę/można tanio i dobrze zjeść? 

……………………………………………………………………………… 

Chce zamówić……………………………………………………………… 



Ile kosztuje zupa ogórkowa ,a ile cielęcina z frytkami i 

sosem?.................... 

……………………………………………………………………………… 

Poproszę  rachunek 

……………………………………………………………………………… 

Czy mogę zapłacić kartą? Czy tylko gotówką? 

………………………………………………………………………………. 

Napiwek jest dla Pana/Pani 

………………………………………………………………………………. 

. 

IV. Praca w recepcji. Słownictwo typowe dla nawiązania i podtrzymania 

rozmowy telefonicznej, nagrywania się i odsłuchiwania informacji z 

automatycznej sekretarki, jak również dla ustalenia terminu spotkania 

służbowego.  

I .Przykładowe zwroty i wyrażenia dot. recepcji. Poprowadź rozmowę 

–scenkę rodzajową  w recepcji tłumacząc zwroty 

Czym mogę Pani 

służyć?...................................................................................... 

Jak się Pani/Pan 

nazywa/……………………………………………………….. 

Na którym piętrze Pani X/Pan X mieszka? 

…………………………………… 

Łącze z pokojem nr 

123………………………………………………………… 

Przykro mi ,Pani /Pan X wyszli zagrać w 

golfa………………………………... 

Pan  X ma spotkanie- za 10 minut 

oddzwoni…………………………………… 

II. Test z Lukami –grupa hotelarska 

Po wysłuchaniu 2-krotnym w miejsca wykropkowane wstaw  

brakujące wyrazy. 

Was hoerst du als Ansage auf dem Anrufbeantworter? 

Hier ist die 

Firma…………………...Telefonnummer………………………….. 



Unsere Offnungszeiten sind…………bis ……….von 8.00 Uhr bis 12 

.30Uhr und von …… bis 17.00 Uhr. Wenn Sie eine Nachricht 

hinterlassen moechten, sprechen Sie ……. dem Signalton. 

 

II Test dla grupy gastronomicznej : 

Test ze słuchu 

 

a).Notieren Sie die Preise 

1 Tasse Kaffee-………………. 

1 Bier              -………………. 

1 Apfelsaft      -……………… 

b).Proszę przeczytać listę napojów i nadać im odpowiednie tytuły 

wybierając  

z podanych niżej wyrażeń: 

 

ROTWEINE, SPIRITUOSEN ,ALKOHOLFREIE GETRAENKE ,BIERE, 

WEISSWEINE,WARME GETRAENKE 

 

 

……………………………………. 

Kaffee                           Tasse 

Kaffee                            Kaenchen 

Espresso-                        Tasse 

Tee        -                         Glas 

Schokolade mit Sahne  - Tasse 

Milch (warm/kalt)           Glas 

 

…………………………………. 

Classico 

Beaujolais, Superieur A.C 

Weinschorle 

Frankreich 

Kalterer See 

 

……………………………… 

Cola 

Spezi 

Orangensaft 

Apfelsaft 

Mineralwasser 

 

…………………………… 

Muller Turgau,trocken 

Franken 

Riesling,Mosel 

Weissburgunder,Sudtirol 

Weinschorle,weiss 



Appolinaris  

. 

…………………………………. 

Kleines Helles vom Fass 

Dunkles vom Fass 

Pils 

Malzbier 

 

………………………………………. 

Korn 

Obstler 

Kirschwasser 

Rum 

Wodka 

Eierlikoer 

 

III 

1..Jakie słowa kojarzą się z tematem 1„KAWIARNIA”. 

                                                         2.”NACZYNIA KUCHENNE” 

STARAJ SIĘ ICH PODAĆ JAK NAJWIECEJ 

1.Cafe – Bedienung,bestellen,…… 

2.Kuechengeraete- Messer, kochen ,Kochtopf 

 

2.Powiedz po niemiecku, wybierając z powyższych wyrazów ich 

znaczenie i przyporządkuj właściwie: 

 

”RUNDFAHRTEN”,”HOTEL”,”INFORMATION”,TELEFONSERVICE

”, 

”CAFE.BAR,RESTAURANT’’,”HUNDE ERLAUBT” 

 

Zwiedzanie miasta autobusem 

 

 

………………………………………. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hotel ………………………….. 

 

 

 

informacja ……………………………. 

http://www.etajlandia.pl/images/pics/0202/800_version/Bajecznie%20wymalowany%20autokar%20wycieczkowy.jpg
http://www.etajlandia.pl/images/pics/0202/800_version/Bajecznie%20wymalowany%20autokar%20wycieczkowy.jpg


 
 

 

 

 

serwis telefoniczny  

………………………………….. 

 
 

Jakie znasz piktogramy widoczne w hotelu? Np. 

 

Was bedeuten  sie ? Sag’s auf  Deutsch ! BITTE 

 

 

 

 

 

http://www.swinoujscie.pl/uploads/files/dla_turystow/informacja_turystyczna/Nowy_znak_i_2.jpg
http://www.swinoujscie.pl/uploads/files/dla_turystow/informacja_turystyczna/Nowy_znak_i_2.jpg


 sztućce,             ………………                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pies w hotelu……………………………………. 

 

 
 

 

…………………………………….. 

 

http://dommalegoksiecia.pl/wp-content/uploads/niepelnosprawni1.gif
http://dommalegoksiecia.pl/wp-content/uploads/niepelnosprawni1.gif


 

Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Brak barier 

architektonicznych. 

 
 

Basen w hotelu……………………………………………………… 

 
Siłownia w hotelu…………………………….. 

 

 

V. Umiejętność mówienia i pisania 

Opisz  jak zrobić  sałatkę ziemniaczaną 

Kartoffelsalat mając odpowiednie składniki. 

 

Zutaten:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Zubereitung:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

….. 
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http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://wrzutnik.aktywni.pl/firmy/obrazy/gladiator/silownia.jpg&imgrefurl=http://aktywni.pl/firmy/pokaz/silownia-gladiator/&h=600&w=800&sz=111&tbnid=6ylWkFzpdGuUOM:&tbnh=80&tbnw=107&prev=/search%3Fq%3Dsi%25C5%2582ownia%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=si%C5%82ownia&usg=__kAoeN7gzLYiucoB7un3HNBdmm-k=&hl=pl&sa=X&ei=QYlZUOfKNsSk4gS9oIHIBw&ved=0CCcQ9QEwAg


VI. Nowoczesne formy prowadzenia korespondencji handlowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem takich pism jak; list zaproszenie, 

zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie czy reklamacja. 

Sprawność kreatywnego pisania: 

Napisz list do państwa Matz ,w którym : 

 zaprosisz ich do swojego hotelu na okres 2 tygodni. 

 przedstawisz własną ofertę hotelową, 

 a także ,że zapraszasz ich na wieczorną kolację do restauracji 

hotelowej 

 i na spacer w pobliskim parku.  

List musi zawierać powyższe informacje i mieć charakter listu 

oficjalnego. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2.Zadanie domowe 

Złóż ofertę spędzenia wakacji -  Dzieciom z Domu Dziecka  

i przedstaw  

w swojej ofercie: 



•        możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu 

•        ofertę  kulinarną 

•         wydarzenie kulturalne np. wyjście na wystawę malarza 

   Wykorzystaj strony niemieckojęzyczne w Internecie. Pisz prostymi 

zdaniami. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.Napisz -  Zażalenie. 

Byłeś w hotelu**** przez tydzień nad morzem. Napisz zażalenie do 

managera hotelu , w którym wyrazisz swoje oburzenie na temat tego ,że 

o klimatyzacja w pokoju nie była sprawna  

o obiad  był za zimny , 

o personel zbyt leniwy  

Poprosisz  hotel o zwrot pieniędzy.  

Wyraź też ubolewanie z zaistniałej sytuacji i poproś o wyjaśnienie przyczyn 

niedogodności w hotelu. 

Pamiętaj! 

List musi być formalny 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 

VII. Charakterystyką obecnego rynku pracy oraz wymagań jakie stawia on 

przed absolwentami i studentami. Modele czasu pracy, sposoby 

dodatkowego zarobkowania w czasie wakacji oraz sposoby 

poszukiwania pracy. 

Przykładowe testy 

Scenki rodzajowe .Ćwiczenia w parach -.przeprowadź ,krótką 

rozmowę  

z pracodawcą na temat swoich umiejętności zawodowych .odpowiedz 

na postawione pytania i sam dopytaj o warunki pracy. 

1.Was koennen Sie machen? 

 Ich… 

2.Haben Sie schon Erfahrung auf diesem Gebiet? 

............................ 

3.Wo haben Sie  bis jetzt gearbeitet? 

................................................................. 

4.Was fuer eine Schule haben Sie beendet? 

............................................... 

5.Was erwarten  Sie von Ihrer Arbeit? 

...............................................................  

6.Was sollte ich tun? 

...................................................................................... 

II..Odpowiedz na pytania – na zmianę z koleżanką/kolegą- 

poprowadź dialog 

Wie suchst du aktiv eine Arbeit? 

…………………………………………………………………………………..

.        

Wer hilft dir dabei? 

…………………………………………………………………………………..

. 

Wo findest du den Ferienjob ? 

…………………………………………………………………………………..

. 



Wo arbeitest du in den Ferien? 

………………………………………………………………………………….. 

Wie viel bekommst du pro Stunde? 

…………………………………………………………………………………. 

Ist deine Arbeit interessant? Oder nicht? 

………………………………………………………………………………….. 

Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

III..W gazetach jest dużo ogłoszeń .Wykonaj projekt własnego 

ogłoszenia 

Powiedz ,a potem napisz .jak się zareklamujesz. Zareklamuj samą 

siebie/samego siebie. Zredaguj do gazety swoje ogłoszenie w sprawie 

poszukiwania  pracy jako  

 

 

 

 

 

 

 

 Opiekunka do dziecka,  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 pomoc kuchenna,  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 -kucharz lub kelner 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

  recepcjonista  



…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Przedstaw  swoje umiejętności i cechy charakteru. Napisz tylko 

o swoich zaletach. 

Uwzględnij wszystkie elementy ogłoszenia 

Meine Anzeige. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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