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Beata Wiczk 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Stanisława Staszica w 

Bytowie 

Język obcy zawodowy 

45 minut 

Moja szkoła – i co dalej? Mój wymarzony zawód! 

My school – and what next? My dream job! 

 

➢ Uczeń pozna możliwości wyboru różnych zawodów po 

ukończeniu szkoły o profilu Technik Żywienia i Usług 

Gastronomicznych. 

The student will get to know the possibilities of choosing variuos 

professions after graduating from school with a profile of 

Nutrition Technique and Gastronomy Services. 

➢ Uczeń dowie się, który zawód przyniósłby mu najwięcej 

satysfakcji w przyszłości . 

The student will find out which profession would bring him/her 

the most satisfaction in the future. 

 

➢ Uceń potrafi opisać różne zawody: zna zasady i obowiązki pracy 

na danym stanowisku. 

The student is able to describe various professions: he/she 

knows the rules and obligations of work in a given position. 

➢ Uczeń podejmie bardziej świadomy wybór zawodu, który 

chciałby wykonywać w przyszłości. 

The student will make a more conscious choice of profession 

that he/she would like to perform in the future. 

 

o Podręcznik WSiP – „Język angielski zawodowy w gastronomii”. 

o Obrazy przedstawiające zawody w zakresie Technik Żywienia i 

Usług Gastronomicznych (np.kucharz, kelner, piekarz, cukiernik, 

technolog żywienia, technik usług gastronomicznych). 

o Karty pracy – cechy dobrego pracownika oraz jego obowiązki. 

o Platformy edukacyjne: Ninja Lesson lub Jamboard, Formularze 

Google, Quizlet. 

 

o Podająca – objaśnienie. 

o Praktyczna – prezentacja rysunkowa. 

o Aktywizująca – dyskusja, burza mózgów. 

 

o Praca w grupach.  

o Praca zbiorowa. 



 

 

Słownictwo zawodowe: 

 

o Praca indywidualna.  

 

Occupation of the catering industry, profession, responsibilities, a cook, a 

baker, a confectioner, a dietician, a chef, a nutrition technician, a waiter, a 

catering technician, cuisine, saffron, cube, cutlery, chop, gain, prepare, 

keiser roll, poppyseed bun, recipes, promote, provide, prevent. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 
 

I  Wprowadzenie – 10 minut 

 

Nauczyciel: 

• Sprawdza listę obecności. 

• Pokazuje uczniom kilka obrazów (zał. nr 1), które przedstawiają różne zawody z branży 

gastronomicznej (kucharz, kelner, dietetyk, cukiernik). 

• Na podstawie powyższych obrazów uczniowie samodzielnie próbują ustalić temat lekcji. 

• Po konsultacji z uczniami, zapisuje temat i cel lekcji na tablicy, a uczniowie – do zeszytów. 

• Rozgrzewka (WARM-UP) – powtórka słówek: platforma edukacyjna Quizlet, link (zał. nr 2): 

https://quizlet.com/live/M1RKNZ   

 

II  Część główna – 20 minut 

 

Nauczyciel: 

• Dzieli klasę na 4 grupy. 

• Przydziela losowo wybrany zawód każdej grupie (internetowy Rzut kostką) – rozdaje karty 

pracy. 

Uczniowie: 

• Wybierają w swojej grupie lidera grupy . 

• Przy użyciu wybranych przez siebie tematycznych stron internetowych, uzupełniają swoje 

karty pracy (zał. nr 3), wymieniają: cechy charakteru pracownika potrzebne podczas 

wykonywania konkretnego zawodu oraz jego obowiązki. 

• Lider przedstawia efekty pracy grupy, umieszcza je na wspólnej, klasowej Mapie Myśli – na 

tablicy lub arkuszu papieru. 

• Na podstawie Mapy Myśli, uczniowie wybierają potencjalny zawód, w którym chcieliby 

pracować w przyszłości. 

 

III Utrwalenie materiału – 5 minut 

 

• Uczniowie samodzielnie utrwalają pozyskaną wiedzę, poprzez zadanie interaktywne 

(otrzymują link do zadania od nauczyciela). Źródło zadania: Podręcznik „Język angielski 

zawodowy w gastronomii” (WSiP), zad.5, str. 9. 

Link: https://lesson-ninja.com/p/72yudj9/ (zał. nr 4). 

Link zastępczy  - nauczyciel poda na lekcji (aplikacja: Jamboard). Uczniowie wspólnie 

wykonują zadanie związane z temtem lekcji.  

 

https://quizlet.com/live/M1RKNZ
https://lesson-ninja.com/p/72yudj9/


 

IV Ewaluacja. (Podsumowanie) – 10 minut 

• Uczniowie wypełniają krótką ankietę, do której otrzymują link od nauczyciela, nauczyciel 

podsumowuje całą lekcję. 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFVXDAyJrJfMDcpPo833H-

u0BqW7NKux8GsC3zsushf7bKQ/viewform?usp=sf_link (zał. nr 5). 

 

 

W przypadku słabej łączności z internetem, uczniowie wypełnianją ankietę jako zadanie domowe, 

nauczyciel na początku następnej lekcji przedstawia krótko wyniki. 

 

Zadanie dodatkowe (w przypadku wczesniejszego ukończenia zadań na lekcji): 

- Quizlet – gra. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFVXDAyJrJfMDcpPo833H-u0BqW7NKux8GsC3zsushf7bKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFVXDAyJrJfMDcpPo833H-u0BqW7NKux8GsC3zsushf7bKQ/viewform?usp=sf_link

