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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

Transkrypcje  

 
 
TRANSKRYPCJA I 
 

0. O nie... znowu zgubiłam rękawiczki. To już czwarta para, a jest dopiero połowa 

zimy. (DZ) 

1. Dzień dobry. Czy może mi Pani powiedzieć, ile kosztuje znaczek na list do Hiszpanii? 

(DZ) 

2. Przepraszam, czy wie Pan, jak dojść do Zamku Królewskiego? Zgubiłem się… (CH) 

3. Proszę – termin zwrotu książki to siedemnasty marca. Proszę o tym pamiętać. (K) 

4. Klaudia, pójdziemy razem do parku? Muszę z tobą pogadać. (DZ) 

5. Informujemy, że pociąg z Pragi do Krakowa jest opóźniony piętnaście minut. Za 

utrudnienia przepraszamy. (K) 

6. Cześć! Dzwonię, bo mam dwa bilety na mecz piłki nożnej. Pójdziesz ze mną? (CH) 

7. Kto pamięta, jak nazywa się najwyższy szczyt w Tatrach – polskich górach? (K) 

8. Podczas seansu obowiązuje całkowity zakaz nagrywania. (M) 

 
TRANSKRYPCJA II 
 

(CH) Cześć, nazywam się Patryk. Czy wasi rodzice też ciągle pytają, kim chcecie być w 
przyszłości? Ja długo nad tym myślałem i wciąż nie mogę się zdecydować, choć mam kilka 
pomysłów, którymi chcę się dziś z wami podzielić. 

Pierwszy zawód, o którym opowiem, to strażak. Gdy patrzymy na pracę strażaka, policjanta 
czy żołnierza, to widzimy, że to jest prawdziwa służba. Jednak z tych wszystkich zawodów to 
właśnie strażak cieszy się największym zaufaniem ludzi. 

Elitarnym zawodem jest zawód lekarza. Wielu młodych ludzi chce studiować na kierunkach 
medycznych. Na niektórych uczelniach jest nawet kilkunastu kandydatów na jedno miejsce 
– ciężko się dostać. Trochę mniej popularne są prawo i ekonomia. Ale, jeśli jesteś 
uporządkowany i dokładny, to zawód prawnika albo ekonomisty jest dla ciebie. 

Jeżeli jednak wolisz rozbawiać albo wzruszać ludzi, zostań aktorem. Być może zostaniesz też 
sławny! W tym zawodzie trzeba dużo czytać i dbać o wygląd. No i oczywiście bardzo ważny 
jest talent, a nieśmiałość może przeszkadzać. 

Na koniec zawód bardzo popularny w ostatnich latach, czyli informatyk. Jeśli lubisz spędzać 
czas przy komputerze, jesteś kreatywny i ciągle szukasz nowych rozwiązań, to może być 
praca dla ciebie. Technologia cały czas się rozwija, dlatego informatyk musi być na bieżąco, 
bo jak wiadomo konkurencja nie śpi. 
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TRANSKRYPCJA III 
 

(Moderatorka): UJOT FM – profesjonalna rozgłośnia radiowa tworzona przez studentów 
otwiera się na wszystkich kreatywnych z apetytem na radio. Podczas dzisiejszego castingu 
szukano nowych dziennikarskich talentów. Monika Dziura. 

(Studentka): Wybiła godzina dwunasta. Na najnowszy serwis informacyjny zaprasza 
Magdalena Cygan… 

(Student): i Michał Romańczyk. 

(Narratorka): Nadają siedem dni w tygodniu od rana do wieczora. 

(Student): Praktycznie z każdej dziedziny mamy jakiś program. Jest redakcja polityczna, 
redakcja sportowa, wiadomo newsy są, ale też właśnie takie audycje bardziej rozrywkowe. 

(Studentka): Próbujemy razem doskonalić się, szlifować swoje umiejętności. 

(Narratorka): Internetowa rozgłośnia na najstarszej uczelni w Polsce, oprócz news roomu, 
gdzie przygotowuje się informacje, dysponuje dwoma studiami. 

(Studentka): Bardzo profesjonalny sprzęt. Taki sam, jaki posiadają wszystkie profesjonalne 
rozgłośnie w Polsce.  

(Narratorka): Adeptów wspierają znani dziennikarze radiowi – Marcin Kubat i Beata Sabała-
Zielińska. 

(Radiowiec): Uczymy się pisania newsów, montowania tych newsów, nagrywania 
materiałów reporterskich, prowadzenia audycji różnych – autorskich, tematycznych, 
muzycznych, robią nawet słuchowisko.  

(Narratorka): Całą redakcję UJOT FM tworzy już ponad 60 osób. W tym roku akademickim 
rozgłośnia zorganizowała kolejny casting.  

(Studentka): Poszukujemy młodych kreatywnych ludzi z apetytem na radio. Zabierzcie ze 
sobą dobre pomysły. 
 
 
TRANSKRYPCJA IV 
 

(M – dziennikarz) W dzisiejszej sondzie pytam uczniów o to, jakie dyscypliny sportu 
uprawiają lub uprawiali.  Zapraszam pierwszą osobę. 

(CH – uczeń) Ja uwielbiam sport. Często oglądam w telewizji mecze piłki nożnej, ale sam nie 
lubię w nią grać. Najczęściej gram z kolegami w siatkówkę. Czasami na WF-ie gramy też w 
koszykówkę. 

(M – dziennikarz) Dziękuję. A teraz zapytam drugą osobę. Jakie dyscypliny sportu uprawiasz? 

(D – uczennica) Nie jestem sportowym typem i nie lubię WF-u. Tylko od czasu do czasu 
chodzę z koleżankami na basen. To jedyna dyscyplina sportu, jaką lubię. 

(M - dziennikarz) Rozumiem. Jak to wygląda u trzeciego uczestnika sondy? 

(CH – uczeń) Ja kocham ruch, dlatego uprawiałem i uprawiam bardzo różne sporty. Kiedyś 
biegałem i skakałem w dal. Często wygrywałem w tych dyscyplinach. Od niedawna trenuję 
karate i gram z kolegami w piłkę nożną. 
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(M - dziennikarz) To bardzo interesujące. Zapytam teraz czwartą osobę – jakie sporty 
uprawiasz? 

(D – uczennica) Od dzieciństwa trenuję gimnastykę. Moi znajomi mówią, że chyba jestem 
zrobiona z gumy, a ja po prostu dużo ćwiczę. Gimnastyka pomaga mi też w innych 
dyscyplinach. Trenuję jeszcze taniec współczesny i jeżdżę na łyżwach. 

(M – dziennikarz) Dziękuję wszystkim za udział w sondzie i życzę dalszych sportowych 
sukcesów!  
 
 
TRANSKRYPCJA V 
 

Zapalonych turystów zapraszamy na spotkania szkolnego klubu odkrywców. Co tydzień          
w sobotę spotykamy się w innym miejscu i poznajemy jego historię. Zbiórka zawsze                  
o godzinie dziesiątej. 

Uczniów, którzy chcą rozwiązywać ciekawe zadania i zagadki logiczne zapraszamy do koła 
matematycznego. W każdy wtorek, za piętnaście piąta, w sali numer szesnaście na 
pierwszym piętrze. 

Kolejna propozycja to koło muzyki klasycznej dla osób zainteresowanych i muzyką,                   
i występami na ważnych uroczystościach szkolnych. Chętnych zapraszamy we wtorki, 
kwadrans po piątej. 

Klub miłośników książek zaprasza z kolei na dyskusje o lekturach i nie tylko. Spotkania klubu 
są w bibliotece zawsze w środę o wpół do czwartej. 

Organizujemy również spotkania kół językowych zawsze w czwartki o wpół do czwartej. 
Można przyjść i wybrać swój ulubiony język. 

Dla tych, którzy kochają świat elektroniczny mamy koło komputerowe. Zajęcia odbywają się 
w środy za kwadrans piąta w pracowni komputerowej.  

Jeśli interesujecie się polityką i problemami społecznymi, proponujemy szkolny klub 
dyskusyjny, którego spotkania są zawsze w czwartki pięć po czwartej. 

Gracie na instrumencie i lubicie śpiewać? Szkolny zespół muzyczny zaprasza na casting,       
który odbędzie się w piątek o wpół do szóstej w auli.  

Tych, którzy lubią ruch, zapraszamy natomiast na spotkania szkolnego koła sportowego. 
Zajęcia odbywają się zawsze w poniedziałki piętnaście po czwartej w sali gimnastycznej. 
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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

Klucz do zadań 

 

Zadanie I 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A B B C A C A C C 

 
Zadanie II 

0. 1. 2. 3. 4. 

c a b a c 

 
Zadanie III 

Numer TAK NIE 

0. X  

1.  X 

2. X  

3. X  

4. X  

5.  X 

6.  X 

 
Zadanie IV 

Numer Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 

łyżwiarstwo    X 

siatkówka  X    

piłka nożna   X  

skok w dal   X  

gimnastyka    X 

bieganie   X  

pływanie  X   

karate   X  

koszykówka X    

taniec    X 

 
Zadanie V 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

E H I C F A B G D 
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH  

Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 

Klucz do zadań 

 

Zadanie I 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

drugiej ich mała 
szkolnej 
stołówce 

ciekawiej 
młodym 
ludziom 

rowerze 

a c b a c a c 

 

 
Zadanie II 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

a c a b c b 

 
 
Zadanie III 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

a c b c c b a 

 
 
Zadanie IV 

Numer TAK NIE 

0.  X 

1. X  

2.  X 

3.  X 

4. X  

5.  X 

6. X  

7. X  

 
Zadanie V 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A F G B E H D C I 
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Zadanie VI 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

nad Jeżeli dla bo czyli która więc dla oraz 

 
 
Zadanie VII 

0. A wyjazdu 

1. C wszystkie 

2. C miłość 

3. A dar 

4. A poznała 

5. B przyjaciół 

6. C postacią 

7. B pokazała 

8. A niezwykłe 

 


