
matematyce 

 

Imię Nazwisko _________________________ 
Name Surname ________________________ 

  Data urodzenia 
  Date of birth  _______________ 

  Zawód  ________________________________________ 
  Vocation _______________________________________ 

 Rok studiów 
 Study year   ______________ 

 
 Proszę oznaczyć odpowiedzi na następujące pytania, na przykład:  

Please mark the answers to the following questions, like this:    
W szkole jestem najlepszy w:        matematyce           języku obcy                gotowaniu         technologii i aparaturze               planowaniu żywienia          inne 
At scholl I am best in:                     mathematics          foreign language        cooking             technology and equipment           nutrition planning               other __________________________________ 
 
Po skończeniu szkoły planuję:              pracować w Polsce           kontynuować edukację           zdobyć nowy zawód              pracować za granicą          inne 
After finishing school I’m planning to:   work in Poland                   continue education                 gain a new profession           work abroad                        other __________________________________ 
 
Widzę siebie jako:         kucharza         szefa kuchni          kelnera          cukiernika               rzeźnika            technologa żywności          dietetyka             inne  
I imagine myself as:      cook                the chef                 waiter             confectioner           butcher              food technologist                dietitian               other __________________________________ 
 
Mam doświadczenie w:     kawiarni        restauracji        hotelu       piekarni        fabryce żywności       sklepie spożywczym        kawiarni treningowej        inne 
I’ve experience in:             café               restaurant        hotel         bakery          food factory                food store                        training cafe                     other __________________________________ 
 
Na jak długo?                              0-1 miesiąc                    2-6  miesięcy                    7-12 miesięcy                       powyżej 1 roku                            powyżej 2 lat 
For how long?                             0-1 month                      2-6 months                        7-12 months                         more than 1 year                         more than 2 years          

Najbardziej mi się podobał:        zespół           zasady           zadania            środowisko               możliwości               menedżer            sprzęt                   inne 
I liked it best:                              team             rules               tasks                environment             opportunities            manager               equipment           other __________________________________ 
 
Potrafię:              gotować potrawy         przygotowywać napoje        obsługiwać gości           zaplanować dietę            prowadzić badania żywności              pracować ze sprzętem do gotowania                     
I can:                   prepare meals             prepare drinks                     serve guests                  plan diet                          conduct  food research                       work with cooking facilities                                     
                  
              organizować usługi cateringowe            wybierz produkty zgodnie z przepisami i standardami               zorganizować dostawę posiłków               inne 
              organize catering services                      select products according to recipes and standards                 organize meals delivery                             other __________________________________ 
 
                                                                                  Bardziej lubię: 

                                                                             I like more:      
Proszę   zaznaczyć     TYLKO JEDNĄ instrukcję w każdej sekcji.   
                                
Please     mark        ONLY  ONE  statement in each section. 

pracować w zespole 
LUB  
pracować samotnie 
 
work in team  OR  work alone 

asystować  
LUB  
prowadzić 
 
assist  OR  lead 

pracować szybko  
LUB 
nie spieszyć się 

 
work fast  OR  do not rush 

innowacje  
LUB 
zwykłe rzeczy 

 
innovations  OR  ordinary things 

Moi przyjaciele, chciałbym dzielić pokój / być w tym samym miejscu pracy podczas mojej praktyki na Litwie (Imię Nazwisko):  
My friend(s), I would like to shere room / be in same work placement during my practice in Lithuania (Name Surname): 

1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 

To będzie moja pierwsza podróż zagraniczna:         TAK          NIE          
This will be my first time abroad:                               YES          NO           

Odwiedziłem wcześniej Litwę:         TAK          NIE          
I’ve been in Lithuania before:           YES         NO            


