
Klasa IV TB, Język angielski zawodowy, nauczyciel: Rafał Krawczyk

                                                                  Lesson                                            21st April, 2020
Topic: Information building site board.

1. Zapisz datę, temat i poniższy tekst w zeszycie i przetłumacz go na język polski:
According to the Regulations of the Minister of Infrastructure of 26 June 2002, on  
the log construction, assembly, dismantling and the information board, at the time of  
construction the board should be placed in a prominent place on the public road, or  
the access road leading to it, at the height that allows reading the text. According to  
the Journal of Laws No 108, item 953, the information board contains the following:

• it determines the type of construction work and address
• it shows the building permit number, names and addresses of the competent supervision 

authority
• the company name, address and phone numbers of the investor
• the name, address and phone numbers of the contractor (contractors)
• the name, address and phone numbers of the constructions manager, investor's inspector, 

designers 
• phone numbers of emergency services.

2. Przetłumacz poniższy tekst na angielski:

Dużym zagrożeniem na placu budowy mogą być roboty związane z usterkami  
elektrycznymi, użyciem elektronarzędzi, pracą na rusztowaniach, wadliwymi  
wyciągami, osuwającymi sie wykopami czy spadającymi materiałami. Upadki z  
wysokości, potknięcia i poslizgnięcia są także częstą przyczyną urazów i obrażeń.

                                                     Lesson                                          22nd April, 2020
Topic: CV and a job interview.

3. Przeczytaj i przetłumacz wyrazy związane z tematyką praca: application form,  
apprenticeship, apply for a position of, bonus, career, promotion, contract of  
employment, covering letter, refernces, diploma, duties, earnings, Employment  
Office, enclose a CV, flixible working time, full-time, Identity Card, income,  
internship, sick leave, marital status, MA, MS, night shift, skilled work, Tax Office,  
temporary work, be in charge of, on duty, a pay rise, make sb redundant, submit hte  
documents, unpaid leave, working conditions, experience in the field of.

4. Napisz w zeszycie list motywacyjny, w którym chcesz zatrudnić sie w branży 
budowlanej za granicą. Określ cel listu (akapit 1), opisz swoje doświadczenie i 
kwalifikacje (akapit 2) oraz zasugeruj, dlaczego jesteś dobrym kandydatem i wyraż 
chęć uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej (akapit 3). Styl oficjalny listu, 
wymagana liczba słów 150-200. 

Jest to praca do wykonania samodzielnie, w zeszycie. Wyrazy przetłumaczone na polski, 
należy przeczytać kilka razy i w miarę możliwości zapamiętać. Tłumaczenie na polski 
zapisać pod tekstem angielskim. Termin realizacji zadania 24.04.2020. Kontakt z 
nauczycielem: r. krawczyk0@poczta.onet.pl .
Pozdrawiam    Rafał Krawczyk
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