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Materiały dodatkowe – poziom II

Adwokat Reprezentuje oskarżonych w sądzie. Farmaceuta Pracuje w aptece, sprzedaje leki, środki 
opatrunkowe, suplementy diety.

Betoniarz-zbrojarz
Przygotowuje zbrojenie, układa,  
zagęszcza mieszanki betonowe  

i pielęgnuje świeży beton.
Florysta

Tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich 
kompozycji do rozwiązań przestrzennych, 

podnoszących estetykę otoczenia, wykorzy-
stując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe.

Bloger Publikuje treści na swojej  
stronie internetowej. Glazurnik Okłada ściany płytkami ceramicznymi, 

szklanymi lub kamiennymi.

Cieśla Wykonuje i naprawia  
konstrukcje drewniane. Hydraulik

Wykonuje prace montażowe  
i remontowe instalacji wodnych,  

kanalizacyjnych i grzewczych.

Dietetyk

Opracowuje oraz przygotowuje różnego  
typu diety dla ludzi zdrowych i chorych;  

prowadzi działalność edukacyjną  
w zakresie prawidłowego żywienia.

Iluzjonista Wykonuje sztuczki i triki  
podczas pokazów magii.

Dekarz Pokrywa i naprawia dachy. Kaletnik Wytwarza i naprawia torebki, paski 
 i inne wyroby kaletnicze.

Dżokej Jeździ na koniach podczas  
wyścigów konnych. Kucharz  Przyrządza posiłki i opracowuje nowe 

przepisy.

Elektryk Montuje i naprawia urządzenia  
i instalacje elektryczne. Lekarz dentysta

Leczy, profesjonalnie oczyszcza i wybiela,  
a czasami usuwa zęby; wstawia  

plomby i implanty.
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Logopeda
Zaleca swoim pacjentom i wykonuje razem 
z nimi specjalne ćwiczenia, które poprawiają 

wymowę i płynność mówienia.
Spawacz

Łączy części i elementy konstrukcyjne  
wykonane ze stali, żeliwa, metali  

nieżelaznych i ich stopów.

Magazynier 

Przyjmuje do magazynu, zapewnia  
odpowiednie warunki przechowywania  
i wydaje środki i materiały, prowadząc  

odpowiednią dokumentację.

Sprzedawca Sprzedaje towary lub usługi.

Marynarz
Pływa na statkach, razem z innymi człon-

kami załogi zajmuje się nawigowaniem, 
zaopatrzeniem i załadunkiem statków.

Stewardesa
Dba o komfort i bezpieczeństwo  

pasażerów samolotu podczas lotu  
lub pasażerów statku podczas rejsu.

Murarz-tynkarz

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, 
kamieni, elementów betonowych,  
gipsowych, ceramicznych i innych  

materiałów budowlanych.

Szklarz
Wykłada szkłem ściany i kolumny,  

osadza lustra i umieszcza szyby  
w ramach okiennych i drzwiowych.

Pszczelarz
Planuje i prowadzi hodowlę pszczół,  

produkcję miodu, wosku, mleczka pszczelego  
i innych produktów pszczelarskich.

Taksówkarz Przewozi klientów samochodem.

Sadownik
Prowadzi uprawę drzew i krzewów owoco-

wych oraz roślin jagodowych w celu uzyska-
nia owoców na sprzedaż.

Tapicer Wykonuje meble pokryte obiciami  
z różnych tkanin, skór, itp.

Rzeźnik-wędliniarz Przygotowuje i przerabia mięso  
i podroby na wędliny. Zegarmistrz Naprawia zepsute zegary i zegarki.


