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Sprawdzanie rozumienia 
Część pierwsza  

 
Zadanie: 
 
Za chwilę posłuchasz opinii o Polsce Hiszpanki, Słowenki, Austriaka i Ukraińca, którzy w ramach 
wolontariatu zdecydowali się na przyjazd do Polski.  
Możesz posłuchać audycji 2 razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim 
uzupełnij zadanie. Oprócz przykładu jest jeszcze 10 poprawnych odpowiedzi. 
Słuchając opinii uzupełnij informacje w tabelach, tak jak w przykładzie.  

 

 

 Fatima Jimenez Gomez z Hiszpanii, 30 lat 
powody przyjazdu do Polski Kolega podsunął jej pomysł wyjazdu, potraktowała to jako 

wyzwanie 
pierwsze wrażenia po przyjeździe Wszystko wydawało się jej stonowane, milczące 

czym się zajmuje w Polsce Pracuje z ludźmi upośledzonymi 

obserwacje Ludzie boją się gestów, np. przytulenia, są zdystansowani 
 
 Maja Selan ze Słowenii, 30 lat 
pierwsze wrażenia po przyjeździe  

czym się zajmuje w Polsce  

obserwacje  

 
 Stephan Koubowetz z Austrii, 25 lat 
powody przyjazdu do Polski  

pierwsze wrażenia po przyjeździe  

czym się zajmuje w Polsce  

obserwacje  

 
 Jurij Pavlutski z Ukrainy, 21 lat 
powody przyjazdu do Polski  

czym się zajmuje w Polsce  

obserwacje  
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TURN OVER / ODWRÓĆ STRONĘ 

Sprawdzanie rozumienia 
Część druga  

 
Zadanie:   

Posłuchaj rozmowy z Michałem Kotem z firmy IPSOS badającej co roku trendy w zwyczajach 
żywieniowych Polaków. Możesz posłuchać dialogu 2 razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym 
razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Na podstawie 
tej rozmowy wybierz właściwe zakończenie a, b, lub c podanych zdań, tak jak w przykładzie. 

0. Przeciętny Polak: 

a) największą wagę przywiązuje do obiadu 

b) coraz częściej rezygnuje z jedzenia obiadów w domu 

c) w ogóle nie jada obiadów 

1. Liczba osób uznających śniadanie za najważniejszy posiłek dnia: 

a) jak dowodzą badania- wzrasta 

b) zmalała w stosunku do badań z zeszłego roku 

c) od lat się nie zmienia 

2. Niewiele, ale wzrasta świadomość Polaków, że: 

a) aby schudnąć wystarczy jeść trzy razy dziennie 

b) trzy posiłki dziennie to podstawa zdrowej diety 

c) powinno się jadać pięć posiłków dziennie 

3. Polacy coraz częściej jedzą śniadania poza domem: 

a) w barach, podobnie jak Francuzi i Amerykanie 

b)  w drodze do pracy albo w pracy 

c) ponieważ w domu nie mają czasu na zjedzenie posiłku przed wyjściem 

4. Dzieci w szkole: 

a) na drugie śniadanie najczęściej zjadają kanapkę i jabłko 

b) mają zbyt mało czasu, żeby coś zjeść 

c) zjadają tylko to, co im najbardziej odpowiada 
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5. Najważniejszy element polskiej kuchni to: 

a) warzywa i owoce 

b) pieczywo 

c) nabiał i mięso 

6. Kryzys spowodował, że : 

a) Polacy, ograniczając wydatki, kupują mniej niezdrowych przekąsek 

b) coraz częściej kupują gotowe dania 

c) większość Polaków częściej jada w restauracjach 

7. Z badań nad zwyczajami żywieniowymi Polaków wynika, że: 

a)  Polacy nie kupują gotowych dań, bo uważają, że są niezdrowe 

b) wzrasta liczba osób, które na co dzień korzystają z półproduktów 

c) Polacy rzadziej niż jeszcze rok temu kupują półprodukty i gotową żywność 

8. Problem nadwagi i otyłości: 

a) W Polsce dotyczy aż 76% społeczeństwa 

b) nie dotyczy Polaków, ponieważ są oni w większości  zadowoleni ze swojej wagi 

c) według badań wskaźnika BMI stanowi problem 44% Polaków 

9. Z badań nad aktywnością fizyczną Polaków wynika, że: 

a) większość Polaków spędza wolny czas aktywnie, uprawiając sport 

b) zmienia się sposób spędzania wolnego czasu 

c) w sposobie spędzania wolnego czasu przeważa oglądanie telewizji 

10. W zwyczajach żywieniowych Polaków zmieniło się, między innymi, to, że:  

a) częściej sięgają po napoje gazowane 

b) piją coraz więcej niegazowanej wody mineralnej 

c) piją bardzo dużo herbaty i kawy 
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TURN OVER / ODWRÓĆ STRONĘ 

KEYS 
 
1. 
 Fatima Jimenez Gomez z Hiszpanii, 30 lat 

 
powody przyjazdu do Polski Kolega podsunął jej pomysł wyjazdu, potraktowała to jako wyzwanie 

 
pierwsze wrażenia po 
przyjeździe 

Wszystko wydawało się jej stonowane, milczące 

czym się zajmuje w Polsce  
Pracuje z ludźmi upośledzonymi 

obserwacje Ludzie boją się gestów, np. przytulenia, są zdystansowani 
 

 
 Maja Selan ze Słowenii, 30 lat  
pierwsze wrażenia po 
przyjeździe 

Polska wydała się jej podobna do Rumunii, nawet język wydał jej się 
podobny 

czym się zajmuje w Polsce  
Pracuje przy projekcie „Wejdź w skórę uchodźcy”, uczy młodzież 
tolerancji wobec  innych narodowości i ras 

obserwacje  
Dziwi ją luźne podejście do wiary, choć Polacy deklarują, że są 
katolikami,   
 zaobserwowała, że Polacy chętnie udzielają się jako wolontariusze 

 
 Stephan Koubowetz z Austrii, 25 lat 

powody przyjazdu do Polski Kierował nim impuls, chciał poznać współczesnych Polaków i Polskę 
pierwsze wrażenia po 
przyjeździe 

Brudne , zaśmiecone ulice 

czym się zajmuje w Polsce Pracuje z dziećmi w ośrodku pomocy 
 

obserwacje Pomimo niedostatków Polacy nie tracą ducha 
 

 
 

Hrystia Pavlutska z Ukrainy,  21 lat 
 

powody przyjazdu do Polski Chciała poznać kraj, o którym słyszała dużo pozytywnych opinii 
 

czym się zajmuje w Polsce Jeździ po polskich szkołach i opowiada o kulturze swojego kraju, 
przełamuje stereotypy 
 

obserwacje Polacy mają nonszalancki stosunek do ludzi pochodzących ze 
wschodu, zachodnia Polska mniej wie o Ukrainie niż wschodnia 
 

 
 2. 
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