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lodowiskaCie  

 
 
 
 
 

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

Transkrypcje  

 
TRANSKRYPCJA I 
Przykład: O której godzinie kończy się seans? (M) 

1. Przy zakupach powyżej 1000 złotych transport jest za darmo. (K) 
2. Proszę o klucz do pokoju 612. (M) 
3. Wysiadamy na następnym przystanku. (K) 
4. Proszę coś na przeziębienie. (M) 
5. Polecamy najnowsze modele we wszystkich kolorach. (K) 
6. Halo, dzień dobry, szukam mieszkania blisko uniwersytetu. (K) 
7. Czym najszybciej dojechać do ogrodu zoologicznego? (K) 
8. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem u dentysty. (M) 
9. Ta zupa jest za słona. (M) 

10. To się może źle skończyć. (K) 
11. Stoimy w korku, a powinniśmy już być na miejscu. (M) 
12. Dlaczego tu tak ciemno? (K) 

TRANSKRYPCJA II 
Przykład:  – Dzień dobry, słucham? (K) 

– Gdzie przyjmuje doktor Lisiecka? (M) 
1. 
– Jak dojechać do hotelu Polonia? (M) 
– Na skrzyżowaniu musi pan zawrócić. (K) 
2. 
– Jak łączy pani naukę z obowiązkami domowymi? (M) 
– Mąż wykonuje część zajęć domowych. (K) 
3.  
– Co sądzisz o nowym projekcie? (K) 
– Na razie wolę milczeć. (M) 
4. 
– Kiedy planuje pan wydać nową płytę? (K) 
– Niestety. Wiek mi już na to nie pozwala. (M) 
5. 
– Uprawiasz jakiś sport? (K) 
– Od dziecka jeżdżę regularnie na rowerze. (M) 
6. 
– Czy uczestnicy płacą za kurs? (M) 
– Za wszystko zapłacił urząd miasta. (K) 
7.  
– Zarezerwowałam dla nas stolik na sobotni wieczór. (K) 
– Ale ja będę oglądał mecz z kolegami od 19.00. (M) 
 

POZIOM B1 
TRANSKRYPCJE I KLUCZ DO ZADAŃ 
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TRANSKRYPCJA III 

− Czym zajmujesz się na co dzień? 

− Mamy z mężem międzynarodową firmę meblową. To pozwala nam łączyć pracę  
z podróżami, naszym hobby. 

− Kiedy zaczęłaś podróżować? 

− Od piątego roku życia tańczyłam w balecie. Występowaliśmy w całej Europie. 
Odwiedzałam inne kraje i poznawałam życie ich mieszkańców. Natomiast liceum to 
początek moich samodzielnych wyjazdów do szkół językowych w Anglii i Francji. 

− A teraz podróżujesz sama czy w grupie? 

− Podróżuję z mężem i synem. To zaleta naszej biznesowo-turystycznej pracy. 

− Jaki środek transportu lubisz najbardziej? 

− Dalekie podróże to oczywiście samolot. Poza tym korzystamy z różnych środków 
lokomocji – to zależy od kraju, w którym jesteśmy. W Tajlandii jeździliśmy na skuterze,  
w Holandii – rowerami. 

− Ile znasz języków obcych? 

− Mówię po angielsku, więc praktycznie wszędzie mogę się porozumieć i w razie 
problemów, wiem, że sobie poradzę. 

− Twoje największe marzenie podróżnicze to… 

− Meksyk. A w dalszej kolejności Kanada. 
Na podstawie: https://zyciewpodrozy.pl/uksztaltowaly-mnie-podroze/ 

 

TRANSKRYPCJA IV 
Czy życie w wielkich miastach nam służy? Oto, co odpowiedzieli nasi rozmówcy: 

1. (M) 
Dla mnie miasto to koszmar – wszędzie korki, dużo ludzi, szaro. Tylu ludzi dookoła, a nie ma 
czasu, żeby się z kimś zaprzyjaźnić. Jest więcej możliwości – praca, siłownie, kina, teatry, 
ale to nie znaczy, że życie jest lepsze. 

2. (K) 
Dzieciństwo spędziłam w małym mieście, ale nie chcę tam wrócić. Denerwuje mnie, gdy 
ludzie za bardzo interesują się sprawami innych, a to niestety jest typowe dla takich miejsc. 
Wszyscy komentują życie sąsiadów. Zdecydowanie wolę duże miasta, chociaż ceny są tam 
wyższe niż w mniejszych miejscowościach. 

3. (M) 
Przeprowadzka do bloku była moim błędem. Staram się żyć w zgodzie z sąsiadami, ale inni 
niekoniecznie – sąsiadka nocami ogląda seriale i cały blok też je słyszy, studenci z góry 
słuchają muzyki techno na cały regulator… 

4. (K) 
Plusem życia w miastach jest łatwy dostęp do rozrywki – kina, kluby, kawiarnie i bliskość 
różnych luksusowych centrów handlowych. Jednak towary w markowych sklepach  
i przyjemności dużo kosztują, a ja jestem osobą oszczędną. Nie chciałabym mieszkać  
w dużym mieście – nie lubię hałasu, brudnych ulic i spalin. 

Na podstawie: https://www.netkobiety.pl/t23503.html 

 
TRANSKRYPCJA V 
100 lat temu, podobnie jak dzisiaj, Polacy uwielbiali sport. Zimą dodatkowe pociągi 
kursowały do górskich miejscowości, aby można było pojeździć na nartach. Równie 
popularny był hokej, ale najwięcej osób jeździło na łyżwach, gdyż sport ten był dość tani –  
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w miastach były dostępne dla mieszkańców lodowiska, a na prowincji wystarczyło 
zamarznięte jezioro. 
Pływanie żaglówką czy łodzią to sporty dla bogatych. Pozwalały one zwiedzać kraj, 
podziwiać piękne, nadwodne krajobrazy. 
Jazdę konną uprawiali przede wszystkim żołnierze. Zdobywali liczne medale na zawodach  
w Polsce i za granicą. 
W tenisa chętnie grały panie, więc to dla nich projektanci mody wymyślili specjalne 
sportowe stroje. Tenisistki wkładały na kort luźne białe bluzki i spódnice, z czasem modne 
stały się szorty. 
Jednak większość dyscyplin sportowych kobiety, zwłaszcza te mniej zamożne, uprawiały  
w zwykłych, codziennych ubraniach. W tych samych sukienkach panie robiły zakupy, jeździły 
na rowerach, grały w siatkówkę czy badmintona. 

Na podstawie: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/inicjatywa-i-postep-damska-moda-sportowa-w-ii-rp/  

oraz https://klp.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/a-8684-3.html 

 
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

Klucz do zadań 
 

Zadanie I 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

b c c a b b c b a a c a 

 

Zadanie II 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

c a c b c b a 
 

Zadanie III 

 TAK NIE 

1. X  

2.  X 

3.  X 

4. X  

5.  X 

 
Zadanie IV 

A B C D E 

3 1, 4 2, 4 4 2 

Kolejność odpowiedzi jest dowolna. 

 

Zadanie V 

1. 2. 3. 4. 5. 

E D B F A 
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

Klucz do zadań 

 

Zadanie I 

1. 2. 3. 4. 5. 

a b c a c 

 
Zadanie II 

 Tak Nie 

1.  X 

2. X  

3.  X 

4. X  

5.  X 

6. X  

7.  X 

 
Zadanie III 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

D B E G A H F 

 
Zadanie IV 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

H E C G A F D 

 
Zadanie V 

1. zobaczyć 5. obchodzimy 

2. zwykle 6. wspólnego 

3. następnego 7. zabawa 

4. odwiedzają 8. atrakcji 
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POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 

Klucz do zadań 
 

 
Zadanie I 

1. książek 6. ciekawa 

2. nam 7. językiem 

3. młodych 8. rodzicami 

4. kolegów 9. dawne 

5. tę 10. stronach 

 

Zadanie II 

1. czyli 

2. oraz 

3. ale 

4. że 

5. więc 

Wyraz zbędny: ani 
 

Zadanie III 

1. gorsi 

2. mniej 

3. Najczęściej 

4. łatwiej 

5. lepszy 

 

Zadanie IV 

1. daje 6. informuje 

2. odpowiadają 7. przyjadą 

3. mówi 8. będziemy mieli/mieć 

4. będziemy pracowali/pracować 9. poprowadzą 

5. zmienią 10. będą mogli / będziemy mogli 
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Zadanie V 

1. Czym…? / W jaki sposób…? 

2. Jak długo…? / Ile tygodni…? / Ile czasu…? 

3. Gdzie…? 

4. Komu…? 

5. Na kogo…? 

 
Zadanie VI 

1. Joanna obserwowała małego kota. 

2. W twoim pokoju nigdy nie ma porządku. 

3. Marta bez przerwy opowiada o tym koncercie. 

4. Wczoraj Michał poszedł do teatru pierwszy raz w życiu. 

5. Czy wiesz, jaki jest adres tego sklepu? Czy wiesz, jaki adres ma ten sklep? 

Należy uznać wszystkie inne poprawne rozwiązania zgodne z poleceniem. 

 
Zadanie VII 

1. Powiedz 6. wolał 

2. kupilibyście 7. pamiętajcie 

3. musiałbym 8. Niech spędzi 

4. pomagali 9. pojechalibyśmy 

5. zaproponowałaby 10. napisze 

 

Zadanie VIII 

1. przed 

2. w 

3. nad 

4. na 

5. do 

Wyraz zbędny: z 


