
 
 
 
 
 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 
Transkrypcje nagrań 

 
 
 

Transkrypcja I 
Przykład: Pociąg do Warszawy jest opóźniony około dziesięciu minut. 
1. Czy mógłby mi pan skasować bilet? 
2. Poproszę coś na  kaszel. 
3. Proszę, oto pański numerek. 
4. Na dworzec proszę! 
5. Podaj mi, proszę, sól. 
6. Świetnie! 
7. Mam czas do jutra! 
8. Nie wiem, o co ci chodzi! 
9. Nie poruszaj tego tematu! 
10. Proszę mnie połączyć z dyrektorem. 
11. Proszę ulgowy do Katowic i z powrotem. 
12. Dokąd się wybierasz? 
13. Przyjdźcie do nas jutro na kolację! 
14. Ile kosztuje kilogram wołowiny? 

 
 
Transkrypcja II 
Dzień dobry Państwu. Są tacy ludzie, którzy od dzieciństwa przez wiek dojrzały po starość 
mieszkają w jednej miejscowości, nieraz też i w jednym domu, natomias(t) są całe rzesze 
tych, którzy po osiągnięciu pewnego wieku zmieniają miejsce zamieszkania, mieszkają w 
internacie, uczą się, studiują, później zawierają związek małżeński i gdzieś tam swoje 
pierwsze mieszkanie zaczynają meblować. Proszę chwilę pomyśleć o tym swoim pierwszym 
mieszkaniu. Kiedy państwo tam zamieszkali, pewnie były świeżo pomalowane ściany, zawsze 
były pewne pomysły na takie czy inne umeblowanie, czy takie czy inne pomysły na to, co się 
powiesi na ścianach. Bo oczywiście mijają lata, pięć, dziesięć, piętnaście lat i człowiek się 
zżywa z tymi czterema ścianami, ale zawsze był ten moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyło 
się te cztery ściany, przysłowiowe, widok z okna, który nam towarzyszy przez tyle lat. Warto 
pomyśleć o tym miejscu, w którym mieszkamy. 
 
 
Transkrypcja III 
Dwie Chinki – w wieku 99 i 104 lat – spełniły marzenie swego życia: leciały balonem – 
poinformowała chińska prasa. Kobiety, które całe życie pracowały przy zbieraniu herbaty, 
znalazły się w Księdze rekordów Guinnessa jako najstarsze pasażerki balonu. 
Aby się promować, podróż balonem dla obu starszych pań zorganizowała znana firma 
produkująca herbatę. Nie tylko z powodu wspaniałego wieku osiągniętego przez obie Chinki. 
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Ważna była także ich doskonała forma fizyczna. Może ona sugerować, że picie chińskiej 
herbaty to zwyczaj, który gwarantuje zdrowie i długie życie. 
Nie miałam żadnych zawrotów głowy ani nic w tym rodzaju. To było bardzo piękne przeżycie. 
Wyobrażam sobie, że podobne do latania samolotem – powiedziała po zakończeniu 
półgodzinnego lotu starsza z kobiet. 
Balon poleciał tylko na wysokość 50 metrów nad centralnym placem miasta. Dla obu kobiet, 
które spędziły życie na zbieraniu liści herbaty, była to okazja, aby popatrzeć na świat  
z góry. 
 
 
Transkrypcja IV 
A teraz czas już na nasz konkurs europejski „Parlamentarne puzzle”. To już ostatnie, 
specjalne wydanie konkursu „Parlamentarne puzzle”. Zwycięzcą naszego konkursu będzie 
osoba spośród dwóch, które teraz do nas zadzwonią, a zwycięzcę czeka wyjazd do Strasburga 
wraz z osobą towarzyszącą. Wyjazd planowany jest z Sosnowca w dniach od 10 do 13 marca. 
Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie, współorganizowanym z polską Fundacją im. 
Roberta Schumanna i wykazać się wiedzą o Wspólnocie i o samym Parlamencie Europejskim. 
Dziś w naszej zabawie, jak już mówiłem, mogą wziąć udział dwie osoby. Dla każdej 
przygotowaliśmy pięć pytań. Ta osoba, która udzieli więcej prawidłowych odpowiedzi, 
wygrywa. W przypadku remisu przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe pytania. 
Zapraszamy więc do udziału w konkursie. Pytania nie są takie proste, ale proszę próbować. 
22 645 22 66 – „Parlamentarne puzzle”. 
 
 
Transkrypcja V 
Za paszport ważny dziesięć lat zapłacimy 140 złotych. Za paszporty dla dzieci –  w zależności 
od wieku dziecka: jeżeli dziecko w dniu złożenia wniosku nie ukończyło siódmego roku życia, 
zapłacimy 30 złotych, gdy dziecko ukończyło siódmy rok życia, ale nie ukończyło 13 lat, 
zapłacimy 60 złotych, za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 złotych i za paszport 
tymczasowy wydawany pozostałym osobom – 45 złotych.  
Oczywiście istnieją wyjątki. Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które ukończyły 
siedemdziesiąt lat, a także od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub 
w zakładach opiekuńczych. Także osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu 
z powodu jego wady technicznej lub jakiegoś błędu, są zwolnione z opłaty, a także żołnierze, 
którzy zostali wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa.  
Istnieją także różne ulgi w opłacie paszportowej, przykładowo pięćdziesięcioprocentowa ulga 
w opłacie paszportowej przysługuje wszystkim emerytom, rencistom, osobom 
niepełnosprawnym i ich współmałżonkom, a także uczniom i studentom. Mogą z takiej ulgi 
skorzystać także kombatanci i inne osoby, będące ofiarami represji wojennych, a także osoby 
przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych. 
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Zadanie I 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

a c c b b A c b b b a a b a 

 

 

Zadanie II 

1. przez 5. Powiesi 

2. całe 6. moment 

3. studiują 7. towarzyszy 

4. swoim   

 

 

Zadanie III  

1. 2. 3. 4. 5. 

b c b a b 

 

 

Zadanie IV 

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

F F P F P P 

 

 

Zadanie V 

1. 2. 3. 4. 5. 

D F B C A 
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Zadanie I 

1. 2. 3. 4. 5. 

c b b a c 

 
 
Zadanie II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zadanie III 

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

F C B E D H G 

 
 
Zadanie IV 

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

G F H C B E A 

 

 

Zadanie V 

1. Zna 5. Na 

2. zorganizowała 6. wystawę 

3. dlatego 7. zdjęcia 

4. potem 8. kościołów 

 P F 

1. X  

2.  X 

3. X  

4.  X 

5. X  

6.  X 

7.  X 
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POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 
Klucz do zadań 

 

 

Zadanie I 

1. dobrego teatru 6. zwierząt 

2. późnym latem 7. je 

3. nimi 8. dużego parku 

4. wygodne hotele 9. nad 

5. naszym mieście 10. w 

 

 

Zadanie II 

1. dłuższy 

2. więcej 

3. trudniej 

4. najlepsze 

5. najbardziej 

 

 

Zadanie III 

1. przyjechałybyśmy 6. czekamy 

2. wynajmij 7. Skontaktuj 

3. zadzwonimy 8. odpowiem 

4. znajdziemy 9. dostały 

5. zarezerwujemy 10. patrz 

 

 

Zadanie IV 

1. skąd 

2. z którym  
z kim (0,25p) 

3. po co   
dlaczego (0,25p) 

4. jakich 

5. czego 
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Zadanie V 

1. byliśmy 6. mam 

2. chcieliśmy 7. uczą 

3. zmieniłem 8. chodzi 

4. zamierzam 9. mogą 

5. planuję 10. widziałem 

 

 

Zadanie VI 

1. Chociaż 

2. czy 

3. że 

4. a 

5. Gdyby 

Zbędny spójnik: ale 

 

 

Zadanie VII 

1. Ewelina nie zna tej pani. 

2. Jestem starszy od ciebie. 

3. Magda interesuje się starymi fotografiami. 

4. Michel to francuski student. 

5. Kto napisał tę powieść. 

Oraz inne poprawne zdania o tej treści. 
 

 

ZADANIA DODATKOWE 

Zadanie V a 

1. piją 6. zamierza 

2. planują 7. przyjdzie 

3. pojadą 8. wiedzą 

4. spędzą 9. wypożyczę 

5. chce 10. możesz 

 

Zadanie VI a 

1. dla 

2. przy 

3. po 

4. z 

5. bez 

 

 


