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Słownictwo:    Czynności w zawodzie specjalisty ds. systemów 

   informatycznych

Informatikkaufmann/frau Komunikacja:  Przedstawiam zawód specjalisty ds. systemów 
   informatycznych

IN DER KLEINGRUPPE

 1  Seht euch den Film auf www.beroobi.de an  
und berichtet über die junge Frau.
Wejdźcie na stronę www.beroobi.de i znajdźcie w zakładce Berufe finden  
w katalogu Berufe A–Z nazwę zawodu Informatikkaufmann/frau.  
Następnie obejrzyjcie film i powiedzcie, o czym mówi ta młoda kobieta.

Name
   

Alter
   

Beruf

 2  Seht euch das Interview an und beantwortet die Fragen.
Obejrzyjcie teraz wywiad z Danielą, w którym opowiada ona o zawodzie specjalisty ds. systemów informatycznych i odpowiedzcie 
krótko na trzy pytania. Przeciągnijcie pytanie na ekran telewizora, a usłyszycie odpowiedź. Wywiad Nachgefragt znajduje się obok 
filmu startowego.

1 Was fasziniert dich an der Computerwelt?
 _______________________________________________________________________________________________________
2 Was war bisher die größte Herausforderung für dich?
 _______________________________________________________________________________________________________
3 Was ist dein persönliches Ziel?
 _______________________________________________________________________________________________________

 3 Ordnet die deutschen Namen der Tätigkeiten ihren polnischen Entsprechungen zu.
Otwórzcie zakładkę Tätigkeiten. Przyjrzyjcie się czynnościom, które wykonuje Daniela w pracy. Dopasujcie nazwy niemieckie  
do ich polskich odpowiedników. Wpiszcie właściwą cyfrę.

1 IT-Projekte planen 3 Kontakt zu Kunden aufnehmen 5 beraten 7 pflegen
2 IT-Projekte kalkulieren 4 im Team arbeiten 6 schulen 8 Fehler beheben

 A pracować w zespole   E usuwać usterki
 B szacować koszty projektów informatycznych  F planować projekty informatyczne
 C szkolić   G utrzymywać, opiekować się
 D nawiązywać kontakt z klientem   H doradzać

 4  Seht euch die drei Filme an und markiert die richtige Information.
Obejrzyjcie trzy filmy i zaznaczcie właściwą informację.

Film 1 IT-Projekte planen
1  A Daniela trifft sich mit ihrer Kundin.
  B Daniela trifft sich mit ihrer Mitarbeiterin.

2  A Daniela hat Frau Li eine Präsentation in Form einer Grafik vorbereitet.
  B Daniela hat Frau Li eine Präsentation in Form zweier Tabellen vorbereitet.

Film 2 Kontakt zu Kunden und im Team arbeiten
3   A Daniela muss kommunikativ und teamfähig sein.
  B Daniela muss kreativ und diszipliniert sein.

Film	 3	 Pflegen	und	Fehler	beheben
4   A Daniela ruft ihren Kunden an.
  B Ein Kunde ruft Daniela an.

5  A Der Kunde hat ein Problem mit seinem Computersystem.
  B Der Kunde hat ein Problem mit seinem Beamer.

IM FORUM

 5  Macht eine Präsentation zum Beruf Informatikkaufmann /  
Informatikkauffrau und präsentiert sie dann in der Klasse.
Zbierzcie najważniejsze informacje dotyczące zawodu specjalisty ds. systemów informatycznych na forum klasy i przygotujcie 
prezentację na arkuszu papieru lub w programie PowerPoint. Wykorzystajcie informacje na stronie www.beroobi.de.  
Uwzględnijcie następujące punkty:

 Tätigkeiten,  Voraussetzungen,  Karriere.
 Tagesablauf,  Ausbildung,


