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W Polsce obowiązuje kilka rodzajów umów. Proszę połączyć nazwę z opisem.1.

https://interviewme.pl/blog/rodzaje-umow-o-prace [dostęp online 15.04.2022]

W ogłoszeniach pracodawców znajdują się informacje o warunkach pracy, np.: 
zakres obowiązków, zawód, zmianowość, wymiar etatu, wynagrodzenie brutto. 
Proszę dopisać nazwy zawodów z tabelki do opisu obowiązków.

2.

pomocnik magazyniera
prace pomocnicze przy kompletowaniu zamówień dla klientów oraz pozostałe prace magazynowe

pomocnik magazyniera  pracownik ochrony, kierowca samochodu osobowego  archiwista  barman  kosmetyczka  

pracownik utrzymania czystości  specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych  fizjoterapeuta  spedytor  cukiernik

umowa o pracę na czas określony

umowa o pracę na czas nieokreślony

umowa o pracę na okres próbny

umowa o pracę na zastępstwo

umowa zlecenie

umowa o dzieło

terminowa, maksymalnie na 3 miesiące

bezterminowa

terminowa, musi dotyczyć tego samego rodzaju pracy i stanowiska, 
co umowa o pracę nieobecnego pracownika

przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła

terminowa, musi być wskazany termin rozwiązania; może być zawierana maksymalnie 3 razy

zobowiązanie przyjmującego do wykonania określonej czynności, usługi

A

A
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https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaOfert?N4IgTg9gJgXg6gTwM4wLIEsCmArJBjAQxAC4A7AVwBtKAaEAWy1z0xJBDqQBcDSIB3dEgDWENhxAwCAczC90hEgDMClJJk5dIpBQPmtioPBHKku
JAIwAGTQTDniNkAAcZmAMImzJAEwAOOkh+T1MHEH8rCSCQswBJb2IIukoFGAAjAgwcfDYLAAKrABYANgkUvHTMpnwAGQhSaUsi4uTUjIAFAXQCLgESCmpWioyAeSQINP6qSgBfTgh7PR0DUEhYAmw2
ABEAQQAVHYB9doBVACEa2IBpHfcAKViJYSwwU0xhbYBRAGV3EDmQPwEGk5KRMFcephpAssCQANqgdBQXLFADsAE4otApJtiCAAFoAJRGWxqI0OIwAYp9CXsAJrHGq3EZwG4SUgEGD8Ih407tAAE/H5
nRgHJ05AkUlFBAqmGWJC05A0ICg0F4EEJmAq8uIiuVUiQWEajjmiOReKpNIOx0JtzpWPWuJAxK2+J2dxtI3aI3xdPujzoHK5PJAECUmHsBH5zjkeAQks5HNlOr1dFVUHVmu1sLI0zoBqNJCsMwAuoEIFz0Msu
ODIdCwDmESAkWwXW6Pe1id7ff6HTi2ABxQknU53W47dmc7mtkntz3dv0Pf40M1sADMVgAtHy+xs2ESSWSKdTafTDnARndPhfXXsL5Pg+utzvTc3zSAd+XHfuXUfLbSGXpdoH2nXkR2XVc8QPUlyX/eldyd
IcRxOMd3AnQMpxDaC/xPeDSy/HF2kgZwKwQPBsHQKZBgYaoWHxAhDShNhIjoVQazADkuAQfgOSIzAYDlHhyKqbI8GUVR1DoIEQV4BA7n4hAPjxZxKH+IAA [dostęp online 15.04.22]

..............................................................
produkcja wyrobów na specjalne zamówienie klienta, utrzymywanie 
czystości stanowiska pracy, dbanie o odpowiednią jakość surowców 
wykorzystywanych przy produkcji wypieków 

..............................................................
obsługa ładunków i transportu

..............................................................
przygotowywanie koktajli, napojów bezalkoholowych i alkoholowych 
dla klientów

..............................................................
segregowanie dokumentów, sporządzanie protokołów na 
komputerze

..............................................................
monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu

..............................................................
sprawdzanie stanu technicznego, przygotowywanie pasażerów 
do jazdy, dbanie o bezpieczeństwo pasażerów, ładunku oraz 
użytkowników

..............................................................
wykonywanie zabiegów w domu pacjenta (głównie pacjenci 
z chorobami neurologicznymi), prowadzenie i nadzór nad 
dokumentacją medyczną

..............................................................
sprzątanie miejsc produkcji przemysłowej

..............................................................
przygotowanie ofert oraz odpowiedzi na zapytania, utrzymanie 
klientów oraz pozyskiwanie nowych, nadzór nad realizacją usług, 
rozliczanie imprez, nadzorowanie pracowników

..............................................................
stosowanie odpowiednich preparatów, farbowanie brwi i rzęs, 
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni, stóp i paznokci
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W ogłoszeniach pracodawców znajdują się informacje o wymaganiach na wskazane stanowisko. 
Proszę dopisać wymagania do zawodów. 3.

wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe/branżowe, średnie techniczne, średnie ogólnokształcące, wyższe (w tym licencjat)

znajomość języków w mowie i piśmie: poziom średnio zaawansowany, zaawansowany

umiejętności i uprawnienia: znajomość obsługi maszyn/narzędzi, znajomość rysunku technicznego, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, 
ukończone kursy kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne

inne wymagania: dobra organizacja pracy, sumienność, staranność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, uczciwość, dyspozycyjność, 
komunikatywność, samodzielność, asertywność, wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, gotowość do pracy w systemie 
zmianowym, gotowość do pracy fizycznej, zdolności manualne, odporność na stres, kultura osobista, status studenta/orzeczenie o 
niepełnosprawności (uwaga: zapis dyskryminujący)

wykształcenie

znajomość języków
w mowie i piśmie

umiejętności i uprawnienia

inne wymagania

kelner /
kelnerka

księgowy / 
księgowa elektryk

nauczyciel/ 
nauczycielka
języka angielskiego

florysta – sprzedawca
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Proszę wpisać poprawną formę dopełniacza i biernika. 4.

płeć

wiek

niepełnosprawność

rasa

religia

narodowość

przekonania polityczne

przynależność związkowa

pochodzenie etniczne

wyznanie

orientacja seksualna

W ogłoszeniach o pracę 
trzeba unikać określania… 
(kogo? czego?)

Zabroniona jest 
dyskryminacja ze 
względu na… (kogo? co?)

płci                                   płeć

W Kodeksie pracy znajduje się zapis o zakazie dyskryminacji.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-11-3 [dostęp online 20.04.2022]

CV
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Proszę podkreślić bezokoliczniki. 5.
W Poznaniu działa Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (POWP). Ma za zadanie pomagać przyszłym przedsiębiorcom i małym 
firmom. POWP oferuje bezpłatne usługi doradcze, konsultingowe i edukacyjne. Można tam uzyskać informacje o tym, jak założyć i rozwijać firmę. 
Nauczysz się pisać biznesplan, prowadzić księgowość, tworzyć wizerunek firmy, negocjować, skutecznie się komunikować, wykorzystywać internet 
w promocji firmy. W ośrodku można także korzystać z konsultacji z doradcą podatkowym, księgowym, prawnikiem, specjalistą od marketingu. 

ja 

ty 

on, ona, ono, pan, pani 

my 

wy 

oni, one, panowie, panie 

państwo 

koniugacja -m, -sz koniugacja -ę/-isz, -ysz koniugacja ę/-esz

https://poznan.praca.gov.pl/informacje-o-powp [dostęp online 20.04.2022]
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Pracodawcy szukają pracowników, którzy mają konkretne kompetencje miękkie. 
Wynikają one z naszej osobowości. Doskonalimy je przez całe życie. 
Proszę połączyć nazwę kompetencji z definicją.

6.

https://dokariery.pl/-/kompetencje-miekkie-sprawdz-jakie-sa-pozadane-na-rynku-pracy [dostęp online 21.04.2022]

Proszę napisać, które z tych kompetencji już masz. 

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Którą z tych kompetencji chciałbyś mieć?

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

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

kompetencje miękkie

A     odpowiedzialność

 dyscyplina

 rzetelność

 logiczne myślenie
 i rozwiązywanie problemów 

 inicjatywa

 krytyczne myślenie

 zdolności analityczne

 elastyczność

 odporność

Pracownik, który ma tę kompetencję…

dokładnie wykonuje swoją pracę

potrafi znaleźć rozsądne wyjście z krytycznej sytuacji

A  bierze na siebie konsekwencje swoich decyzji

myśli racjonalnie

pracuje w taki sposób, by uniknąć błędów

nie poddaje się 

umie dostosować się do okoliczności, nie boi się zmiany

podejmuje decyzje i jest aktywny z własnej woli

potrafi analizować informacje i na ich podstawie podejmuje decyzje
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Materiały do nauki o Polsce „Prawo pracy” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
tel. 61 8345-640; 61 8345-679 
e-mail: kancelaria@poznan.praca.gov.pl
https://poznan.praca.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14 
tel. 61 846 38 19
e-mail: wup@wup.poznan.pl
https://wuppoznan.praca.gov.pl/

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Klasztorna 16
godz. 9.00 – 16.00
tel. 61 853 21 86 
e-mail: powp@poznan.praca.gov.pl; 
doradztwo@poznan.praca.gov.pl
poznan.praca.gov.pl/powp

ABC poszukiwania pracy
https://wuppoznan.praca.gov.pl/abc-poszukiwania-
pracy

Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu
ul. Marcelińska 90
tel. 61 628 40 00
e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
https://poznan.pip.gov.pl/pl/
telefoniczne porady prawne: od poniedziałku do 
piątku, od  9:00 do 15:00, tel. 61 628 40 05; 
porady w języku ukraińskim 10.00 – 12.00  
codziennie od poniedziałku do piątku, 
tel. 61 628 42 91

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
https://www.zus.pl/

Polskie serwisy internetowe poświęcone pracy
www.eures.praca.gov.pl
www.psz.praca.gov.pl

Aktualne stawki zasiłków i wynagrodzeń
https://poznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki
-kwoty-wskazniki
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