ROZMOWA KWALIFIKACYJNA PO ANGIELSKU
Lista 75 podstawowych zwrotów i wyrażeń potrzebnych
na rozmowie o pracę prowadzonej w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - podstawowe pytania i odpowiedzi.













to ask questions - zadawać pytania
I’d like to ask you some questions. - Chciałbym zadać kilka pytań.
to answer - odpowiedzieć
Could you answer some questions, please? - Czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań?
to want the job - chcieć pracę
Why do you want the job? - Dlaczego chcesz tę pracę?
to earn - zarobić
I want to earn some money to live on. - Chcę zarobić na utrzymanie.
to stay abroad - zostać za granicą
I want to stay abroad - Chcę zostać za granicą.
to study - studiować
I’d like to study here. - Chciałbym tu studiować.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - cechy charakteru














to be good at. - być w czymś dobrym.
What are you good at? - W czym jesteś dobry?
to learn - uczyć się
I learn very quickly. - Szybko się uczę.
I’m an expert in … - Jestem ekspertem w …
I’m punctual. - Jestem punktualny.
I’m available. - dyspozycyjny
hard - working - pracowity
reliable - rzetelny
resistant to stress - odporny na stres
sociable - towarzyski
easy-going - nie konfliktowy
I get on well with people. - Mam dobry kontakt z ludźmi.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - warunki zatrudnienia









I can work long hours. - Mogę pracować długo.
at weekends - w weekendy
at night - w nocy
to expect - spodziewać się
What do you expect? - Czego się spodziewasz?
I expect a full-time job. - Spodziewam się pracy na cały etat.
a part-time job - praca na pół etatu
a temporary job - praca tymczasowa

www.angielskionline.edu.pl – wszystko na temat szybkiej i skutecznej nauki języka angielskiego przez Internet.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - wykształcenie i kwalifikacje





















qualifications - kwalifikacje
What are your qualifications? - Jakie są twoje kwalifikacje?
diploma - dyplom
I have a diploma in … - Mam dyplom z ….
secondary school - szkoła średnia
I’ve finished secondary school - Skończyłem szkołę średnią. .
grammar school - liceum
technical school - technikum
vocational school - szkoła zawodowa
school-leaving examination - matura
I’ve passed the school-leaving examination - Zdałem maturę.
university - Uniwersytet
I’ve graduated from the University. - Skończyłem uniwersytet.
Polytechnic/Technical University - Politechnika
Medical Academy - Akademia Medyczna
a Bachelor’s Degree/ a B.A - licencjat.
I’ve got a B.A. in Economics. - Mam tytuł licencjata z ekonomii.
a Master of Arts/an M.A. - magister
I’ve got an M.A. in Marketing - Mam tytuł magistra marketingu. .
engineer - tytuł inżyniera

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - kursy i szkolenia







a course - kurs
I’ve finished a course in …. - Ukończyłem kurs ….
a driving licence - prawo jazdy
I’ve got a driving licence. - Mam prawo jazdy.
certificate - świadectwo
I’ve got a certificate in …. - Mam świadectwo ukończenia ….

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - znajomość języków obcych







foreign languages - języki obce What languages do you speak? - Jakie znasz języki?
to speak - mówić
I speak German fluently. - Mówię płynnie po niemiecku.
I speak a little Russian. - Mówię trochę po rosyjsku.
I know basic English. - Znam podstawy angielskiego.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - doświadczenie





experience - doświadczenie
Do you have any experience? - Czy masz jakieś doświadczenie?
I have a lot of experience. - Mam mnóstwo doświadczenia.
to work before - pracować wcześniej
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I’ve worked as a driver before. - Pracowałem wcześniej jako kierowca.
position - stanowisko
I worked in this position for two years. - Pracowałem na tym stanowisku przez dwa lata.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - zainteresowania




to be interested in - interesować się
What are you interested in? - Czym się interesujesz?
I’m interested in sport and travel. - Interesuję się sportem i turystyką.

Zobacz również:

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA PO ANGIELSKU
Jeśli chcesz posłuchać i nauczyć się prawidłowej angielskiej wymowy
zawartych w tym PDF-ie angielskich zwrotów i wyrażeń
to darmową lekcje video znajdziesz na stronie:
http://angielskionline.edu.pl/rozmowa-kwalifikacyjna-po-angielsku-zwroty

ANGIELSKI 1000 NAJCZĘŚCIEJ UZYWANYCH ANGIELSKICH SŁÓW
Jeśli chcesz poznać i nauczyć się:
1000 najpopularniejszych i najczęściej stosowanych słów w języku angielskim,
których opanowanie pozwala rozumieć 80% angielskich tekstów i rozmów
to wejdź na stronę:
http://angielskionline.edu.pl/angielski-1000-slow-szybka-nauka-slowek/

www.angielskionline.edu.pl – wszystko na temat szybkiej i skutecznej nauki języka angielskiego przez Internet.

