
T: Rozmowa kwalifikacyjna                                                 04 czerwca 2020 r                                                 

Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z ważniejszych etapów rekrutacji. To moment kiedy spotykamy się  
z przyszłym pracodawcą i to spotkanie powinniśmy wykorzystać w taki sposób, by jak najlepiej się 
zaprezentować.  

Warto więc przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.  
W tym celu można np. zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi w podręczniku: 

 Jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej? (s.190) 

 Najczęstsze pytania podczas interview (s.192) 

 Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. (s.194) 
 
Z pomocą na pewno przyjdzie też internet. Zachęcam Cię do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=awyQ9kt72Iw 
 

W filmie występują dwie bohaterki, jedna z nich przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej 
bardzo starannie, druga zaś jest przykładem jak nie należy postępować udając się na rozmowę 
kwalifikacyjną.  

 
Ćwiczenie 1. 

Oglądając powyższy film pomyśl, które z zachowań musisz poprawić w swoim zachowaniu, by dobrze 

przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i dobrze w trakcie niej zaprezentować się.  

 

T: Formy zatrudnienia                                                04 czerwca 2020 r                                                 

Po zakończonym procesie rekrutacji następuje zatrudnienie pracowników.  

Wyróżniamy następujące formy zatrudnienia:  

 Umowa o pracę (opisana w Kodeksie Pracy) 

 Umowa zlecenia (opisana w Kodeksie Cywilnym) 

 Umowa o dzieło (opisana w Kodeksie Cywilnym) 

Na stronie 197 w podręczniku w tabeli dokonano zestawienia tych umów – czym się różnią między sobą.  

 

UMOWA O PRACĘ  (str. 196) 

Wypisz elementy, które powinna zawierać każda umowa o pracę: 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=awyQ9kt72Iw


Na podstawie schematu wypisz rodzaje umów o pracę: 

- na czas nieokreślony 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

 

Umowę o pracę można rozwiązać. Prawo pracy przewiduje kilka form rozwiązania umów o pracę – wypisz te 

formy z podręcznika. 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

Za wykonywaną pracę należy się wynagrodzenie, czyli płaca. (s.200) 

Wynagrodzenie może być naliczane w różny sposób. Połącz nazwę systemu płacy z jego wyjaśnieniem.  

System płacy 
 

Wyjaśnienie 

czasowy  Płaca obliczana od ilości wykonanych produktów lub usług 

   

akordowy 
 

Płaca uzależniona jest od ilości przepracowanego czasu 

   

prowizyjny 
 Płaca uzależniona jest od efektów pracy, najczęściej obliczana jako 

procent od wartości wykonanej pracy 

   

ryczałtowy 
 

Płaca jest ustalona jako dana kwota za wykoananie danej czynności 
lub dzieła 

 

Obliczanie wynagrodzenia wymaga dość dużej liczby obliczeń. Zachęcam Cię jednak do skorzystania  

z kalkulatorów wynagrodzeń dostępnych w internecie, w celu dokonania obliczenia wynagrodzenia jakie 

otrzyma pracownik z podanej kwoty brutto wynagrodzenia (czyli tej potocznie rozumianej, jako zapisanej na 

umowie).   

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-wynagrodzen,12.html 

Z dziejszej lekcji nie oczekuję wykonanej karty pracy do sprawdzenia. Jeżeli jednak młody człowiek, będący 

uczniem klasy I liceum chciałby podzielić się ze mną swoimi reflekcjami, spostrzeżeniami po dzisiejszych 

tematach lekcji bardzo chętnie je przeczytam  co Cię zaciekawiło, zaskoczyło, zainteresowało lub zdziwiło  

 

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-wynagrodzen,12.html

