Zakres materiału na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim:
Termin rozmów: 14-17 stycznia
Kandydat będzie wybierał 1 z 10 zestawów pytań. Każdy zestaw będzie składał się z trzech zadań,
przy czym polecenie w zadaniu pierwszym będzie takie same w każdym zestawie. Treść zadania
trzeciego (pytania ze słownictwa i zwrotów branżowych) będzie odpowiadała zawodowi kandydata tj.
uczniowie uczący się w zawodzie rolniczym tj. technik rolnictwa/agrobiznesu, będą musieli wykazać się
znajomością słownictwa i zwrotów charakterystycznych dla zawodu rolnik; uczniowie w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych- znajomością słownictwa i zwrotów używanych w
gastronomii; uczniowie w zawodzie technik mechanizacji i agrotroniki- słownictwa używanego w
mechanice rolniczej. Konkretne słownictwo i zwroty do nauczenia w poszczególnych zawodach są
podane poniżej.
Każdy zestaw będzie składał się z następujących zadań:
Zad I: Powiedz coś o sobie:
W zadaniu tym należy:
a) przedstawić się (podać imię, nazwisko, powiedzieć skąd się pochodzi/gdzie się mieszka);
b) opisać swoje cechy charakteru wraz z uzasadnieniem;
c) powiedzieć czym się zajmujemy na co dzień, czym się interesujemy/co robimy w wolnym czasie;
d) powiedzieć co chcielibyśmy/co zamierzamy robić w przyszłości i dlaczego.
Zad II: Rozmowa z odgrywaniem roli.
Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której kandydat i nauczycel odgrywają wskazane w
poleceniu role. Role przyjmowane przez kandydata odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby
nastoletniej lub stawiają ją w sytuacjach, w jakich mogłaby się znaleźć w przyszłości. W trakcie
rozmowy kandydat musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu. Powinien też
umieć reagować na wypowiedzi egzaminującego. Treść polecenia w zadaniu jest w języku polskim.
Kandydat może wylosować w tej części zadania o następującej treści:
1. Wynajem mieszkania:
Zamierzasz wynająć mieszkanie w Madrycie. Rozmawiasz z agentem nieruchomości. W rozmowie z
nim omów poniższe kwestie:
a) okres wynajmu
b) wyposażenie mieszkania
c) całkowity koszt wynajmu
d) poproś o możliwość zobaczenia mieszkania
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
2. Zamawianie jedzenia w restauracji:
Wraz ze znajomym wybrałeś się do restauracji na obiad. Rozmawiasz z obsługującym Cię kelnerem.
W rozmowie z z nauczycielem:
a) poproś o menu i zamów dowolną potrawę
b) zapytaj o koszt zamówionej potrawy
c) zapytaj o czas oczekiwania
d) wyraź opinię o zjedzonej potrawie i podziękuj za obsługę
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.

3. Wizyta u lekarza:
Przebywając za granicą nagle poczułeś się gorzej. Udajesz się do lekarza. W rozmowie z nim:
a) opisz symptomy swojej choroby
b) zapytaj o sposoby leczenia
c) zapytaj gdzie jest najbliższa apteka w której możesz kupić przepisane leki
d) umów się na wizytę kontrolną
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
4. W sklepie z ubraniami:
Przebywając za granicą chcesz kupić nowe buty. W sklepie z obuwniczym rozmawiasz ze sprzedawcą.
W rozmowie z nim:
a) powiedz jakie chcesz kupić buty
b) poproś sprzedawcę aby polecił Ci jakiś konkretny model
c) zapytaj czy możesz dostać zniżkę
d) zapytaj o możliwość zapłaty kartą
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
5. Na posterunku policji:
W czasie pobytu za granicą padłeś ofiarą kradzieży. Udajesz się na posterunek policji aby zgłosić
kradzież. W rozmowie z policjantem:
a) powiedz, że chcesz zgłosić kradzież
b) opisz gdzie i jak doszło do kradzieży
c) opisz jak wyglądał złodziej
d) podaj swoje miejsce zamieszkania oraz nr telefonu.
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
6. Planowanie imprezy:
W czasie pobytu za granicą twoja koleżanka obchodzi urodziny. Razem z kolegą chcecie zorganizować
dla niej imprezę urodzinową. W rozmowie z kolegą omów następujące kwestie:
a) termin i miejsce imprezy
b) zaproszeni goście
c) podział obowiązków
d) prezent urodzinowy
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
7. Zapisanie się na kurs językowy:
Przebywając na praktykach zagranicznych w Hiszpanii, chcesz zapisać się na kurs języka hiszpańskiego
dla początkujących. Rozmawiasz przez telefon z sekretarką szkoły językowej. W rozmowie z nią
zapytaj:
a) o liczebność grupy
b) o częstotliwość zajęć
c) czy kurs kończy się egzaminem
d) koszt kursu i możliwość rozłożenia go na raty.
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
8. Rozmowa w sprawie pracy:
Przebywając za granicą postanowiłeś poszukać tymczasowej pracy. Udajesz się do agencji pracy gdzie
rozmawiasz z osobą odpowiedzialną za rekrutację. W rozmowie z nią porusz następujące kwestie.
a) twoje kwalifikacje
b) preferowany rodzaj pracy
c) twoja dyspozycyjność
d) wynagrodzenie
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.

9. Planowanie wakacji:
Po zdaniu egzaminów w Twojej szkole, chcesz wybrać się na zasłużone wakacje. Planujesz wyjazd ze
znajomym. W rozmowie z nim omów następujące kwestie:
a) miejsce wyjazdu
b) transport i zakwaterowanie
c) formy wypoczynku
d) termin wyjazdu
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
10. Rezerwowanie pokoju w hotelu:
Wybierasz się na wakacje do Barcelony. Planujesz pobyt w hotelu. Dzwonisz do recepcji aby
zarezerwować pokój. W rozmowie z recepcjonistą omów następujące kwestie:
a) termin pobytu
b) typ pokoju
c) wyposażenie
d) ilość i pora posiłków
Rozmowę rozpoczyna nauczyciel.
Zad III: Kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie 8 słówek/zwrotów (4 z języka polskiego na
angielski oraz 4 z angielskiego na polski) z listy podanej poniżej. Oceniania będzie również wymowa.

Zakres słownictwa i zwrotów w zawodzie technik rolnik/technik agrobiznesu:
1. agriculture /ˈæɡrɪˌkʌltʃə $ -ər/- rolnictwo
2. raise animals /reɪz ˈænəməls/- hodować zwierzęta
3. grow vegetables /ɡrəʊ ˈvedʒtəbəlz/- uprawiać warzywa
4. plant vegetables /plɑːnt ˈvedʒtəbəlz/- sadzić warzywa
5. sow wheat/corn /səʊ wiːt kɔːn/- siać pszenicę/kukurzydzę
6. pick fruit/vegetables /pɪk fruːt ˈvedʒtəbəlz/- zbierać owoce/warzywa
7. fertilize soil /ˈfɜːtəlaɪz sɔɪl/- nawozić glebę
8. plough a field /plaʊ ə fiːld/- orać pole
9. water vegetables /ˈwɔːtə ˈvedʒtəbəlz/- podlewać warzywa
10. feed farm animals /fiːd/- karmić zwierzęta gospodarskie
11. milk a cow /mɪlk ə kaʊ/- doić krowę
12. remove weeds /rɪˈmuːv wiːdz/- usuwać chwasty
13. harvest corn/wheat /ˈhɑːvɪst kɔːn wiːt/- kosić kukurydzę/pszenicę
14. store crops /stɔː krɒps/- przechowywać rośliny uprawne
15. work on the farm /wɜːk ɒn ðə fɑːm/- pracować na gospodarce
16. a farmer /ˈfɑːmə/- rolnik
17. a field /fiːld/- pole
18. cereals /ˈsɪəriəlz/- zboża
19. wheat /wiːt/- pszenica
20. corn /kɔːn/- kukurydza
21. rye /raɪ/- żyto
22. barley /ˈbɑːli/- jęczmień
23. a barn /bɑːn/- stodoła
24. a cowshed /ˈkaʊʃed/- obora
25. a pigsty /ˈpɪɡstaɪ/- chlewnia
26. a stable /ˈsteɪbəl/- stajnia
27. farming equipment /ˈfɑːmɪŋ ɪˈkwɪpmənt/- sprzęt rolniczy
28. a combine harvester /ˈkɒmbaɪn ˈhɑːvɪstə/- kombajn
29. a cultivator /ˈkʌltəveɪtə/- kultywator

30. a milking machine /mɪlkɪŋ məˈʃiːn/- dojarka
31. a rotary mower /ˈrəʊtəri ˈməʊə/- kosiarka rotacyjna
32. a seed drill /siːd drɪl/- siewnik
33. a sprayer /ˈspreɪə /- opryskiwacz
34. a tractor /ˈtræktə/- ciągnik
35. a cabbage /ˈkæbɪdʒ/- kapusta
36. a potato /pəˈteɪtəʊ/- ziemniak
37. a tomato /təˈmɑːtəʊ/- pomidor
38. cattle /ˈkætl/- bydło
39. a pig /pɪɡ/- świnia
40. poultry /ˈpəʊltri/- drób

Zakres słownictwa i zwrotów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:
1. prepare a meal /prɪˈpeə ə miːl/- przygotować posiłek
2. make tea/coffee /meɪk tiː ˈkɒfi/- zrobić herbatę/kawę
3. serve dishes/drinks /sɜːv dɪʃəs/- podawać potrawy/napoje
4. take orders /teɪk ˈɔːdəz/- przyjmować zamówienia
5. here’s the menu /hɪəz ðə ˈmenjuː/- oto menu
6. Are you ready to oder? /ə; jə ˈredi tʊ ˈɔːdə/- Czy jesteś gotowy złożyć zamówienie?
7. What can I get you? /wɒt kən aɪ ɡet juː/- co mogę podać?
8. Would you like something to drink? /wʊd ju laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk/- Czy chcesz coś do picia?
9. Anything else /ˈeniθɪŋ els/- coś jeszcze?
10. enjoy your meal /ɪnˈdʒɔɪ jə miːl/- smacznego
11. set/lay the table /set leɪ ðə ˈteɪbəl/- nakrywać do stołu
12. clear the table /klɪə ðə ˈteɪbəl/- sprzątać ze stołu
13. do the washing-up /duː ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp/- zmywać
14. work morning/night shift /wɜːk ˈmɔːnɪŋ naɪt ʃɪft/- pracować na poranną/nocną zmianę
15. have a day off /həv ə deɪ ɒf/- mieć dzień wolnego
16. a bartender /ˈbɑːˌtendə/- barman
17. a chef /ʃef/- szef kuchni
18. a cook /kʊk/- kucharz
19. a cook’s helper /kʊks ˈhelpə/- pomocnik kucharza
20. a waiter/waitres /ˈweɪtə ˈweɪtrɪs/- kelner/kelnerka
21. cook /kʊk/- gotować
22. chop /tʃɒp/- siekać
22. dice /daɪs/- kroić w kostkę
23. grate /ɡreɪt/- trzeć na tarce
24. fry /fraɪ/- smażyć
25. peel /piːl/- obierać ze skórki
26. rinse /rɪns/- opłukać
27. season /ˈsiːzən/- doprawiać
28. slice /slaɪs/- kroić w plasterki
29. steam /stiːm/- gotować na parze
30. stir /stɜː/- mieszać
31. a chopping borad /tʃɒpɪŋ bɔːd/- deska do krojenia
32. a frying pan /fraɪŋ/- patelnia
33. a kettle /ˈketl/- czajnik
34. a starter /ˈstɑːtə/- przystawka
35. a main course /meɪn kɔːs/- danie główne
36. a dessert /dɪˈzɜːt/- deser
37. meat /miːt/- mięso

38. seafish /ˈselfɪʃ/- owoce morza
39. poultry /ˈpəʊltri/- drób
40. dairy products /ˈdeəri ˈprɒdʌkts/- nabiał

Zakres słownictwa i zwrotów w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
1. mechanics /mɪˈkænɪks/- mechanika
2. (car/tractor) parts /kɑː ˈtræktə pɑːts/- części samochodowe/do ciągnika
3. break down /breɪk daʊn/- zepsuć się
4. fix/repair the engine /fɪks rɪˈpeə ði; ˈendʒɪn/- naprawić silnik
5. check the tire pressure /tʃek ðə taɪə ˈpreʃə/- sprawdzć ciśnienie powietrza w oponach
6. get a flat /ɡet ə flæt/- złapać gumę
7. pump up a tyre /pʌmp ʌp ə taɪə/- napompować oponę
8. change a wheel /tʃeɪndʒ ə wiːl/- zmienić koło
9. charge a battery /tʃɑːdʒ ə ˈbætəri/- naładować akumulator
10. replace a light bulb /rɪˈpleɪs ə laɪt bʌlb/- wymienić żarówkę
11. change oil /tʃeɪndʒ ɔɪl/- zmienać olej
12. turn on/turn off the engine /tɜːn ɒn tɜːn ɒf ði; ˈendʒɪn/- włączyć/wyłączyć silnik
13. open/close the bonnet /ˈəʊpən kləʊz ðə ˈbɒnɪt/- otworzyć/zamknąć maskę
14. service a car/tractor /ˈsɜːvɪs ə kɑː ˈtræktə/- serisować samochód/ciagnik
15. hitch a trailer /hɪtʃ ə ˈtreɪlə/- podpiąć przyczepę
16. a garage /ɡəˈrɑːʒ/- garaż/- warsztat samochodowy
17. petrol/diesel engine /ˈpetrəl ˈdiːzəl ˈendʒɪn/- silnik benzynowy/silnik diesla
18. a two-stroke engine /tuː strəʊk ˈendʒɪn/- silnik dwusuwowy
19. fuel consumption /ˈfjuːəl kənˈsʌmpʃən/- spalanie
20. compression ratio /kəmˈpreʃən ˈreɪʃiəʊ/- stopień sprężania
21. brake pads /breɪk pæds/- klocki hamulcowe
22. brake discs /breɪk dɪsks/- tarcze hamulcowe
23. a timing belt /ˈtaɪmɪŋ belt/- pasek rozrządu
24. a radiator /ˈreɪdieɪtə/- chłodnica
25. a gearbox /ˈɡɪəbɒks/- skrzynia biegów
26. a sump /sʌmp/- miska olejowa
27. an oil/air filter /ɔɪl eə ˈfɪltə/- filtr oleju/filtr powietrza
28. a shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/- amortyzator
29. a wheel arm /wiːl ɑːm/- wahacz
30. a wheel bearing /wiːl ˈbeərɪŋ/- łożysko piasty
31. a valve /vælv/- zawór
32. a piston /ˈpɪstən/- tłok
33. a spark plug /spɑːk plʌɡ/- świeca zapłonowa
34. coolant /ˈkuːlənt/- płyn chłodniczy
35. brake fluid /breɪk ˈfluːɪd/- płyn hamulcowy
36. a hammer /ˈhæmə/- młotek
37. a flathead screwdriver /ˈflæthed ˈskruːˌdraɪvə/- śrubokręt płaski
38. a Phillips screwdriver /filips ˈskruːˌdraɪvə/- śrubokręt krzyżakowy
39. pliers /ˈplaɪəz/- kombinerki
40. a lug wrench /lʌɡ rentʃ/- klucz do kół

