
AUDIO B1 

KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) 

 

1. Proszę napisać odpowiedzi na pytania: 

1. Jak rozumiecie tytuł tekstu? 

2. Czy wy buntowaliście się przeciw rodzicom i nauczycielom? W jaki sposób 

i dlaczego?  

3. Czy bunt jest czymś pozytywnym, czy negatywnym? Dlaczego? 

4. Kto to jest autorytet? Kto był / jest waszym autorytetem i dlaczego?  

 

2. Proszę przeczytać słowa i wyrażenia. Jeśli ich nie rozumiesz, pracuj ze 

słownikiem. Zrozumienie tych słów ułatwi Ci potem zrozumienie całego tekstu: 

konflikt pokoleń 

bunt, buntować się przeciwko komuś (+celownik) 

dorastać / dorosnąć 

rozwój, rozwijać się 

porozumiewać się / porozumieć się 

mieć problemy z komunikacją 

dojrzewać, dojrzały 

nastolatek, nastolatki 

dorosły, dorośli 

kłócić się / pokłócić się z kimś 

(+narzędnik) 

 

3. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, które ze zdań znajdujących się poniżej 

należy wpisać do tekstu. Uwaga! Jedno zdanie jest niepotrzebne. 

 

KONFLIKT POKOLEŃ 

Problemy między rodzicami a ich dorastającymi dziećmi nie są niczym  

nowym. Tak naprawdę w procesie wychowania są czymś naturalnym. 

Kiedy dzieci dojrzewają, zmienia się nie tylko ich wygląd, ale także ich psychika i 

sfera emocjonalna. Zmiany te zachodzą w  bardzo szybkim tempie.  A.          Dzieci 

w tym wieku chcą pokazać swoją niezależność od rodziców, często szokują swoim 

ubraniem i fryzurą czy ryzykownymi zachowaniami, np. palą papierosy, łamią 

prawo. 

W tym czasie rodzice nie są już jedynym autorytetem dla swojego dziecka, 

ważniejsi zaczynają być rówieśnicy, ich opinie i oceny. B.      .                                     

Rodzice często nie mogą się porozumieć z własnymi pociechami, nie wiedzą, jak 

rozmawiać, żeby dzieci ich słuchały. Zdarza się też, że rodzice po prostu nie 



próbują zrozumieć drugiej strony. Brak czasu albo cierpliwości powoduje, że 

rodzice na pytanie „Dlaczego nie mogę tego zrobić?”, odpowiadają „Bo nie!”. C    .         

Psychologowie podkreślają, że dobrych relacji z własnym dzieckiem nie 

buduje się w jeden dzień. Jest to długi proces, który zaczyna się tak naprawdę w 

dniu narodzin. D         Wszystkie takie sytuacje wzbudzają zaufanie dziecka do 

rodziców i budują jego wysoką samoocenę. Oczywiście jeśli dziecko źle się 

zachowuje, jest niegrzeczne, trzeba je ukarać, ale mądrze i sprawiedliwie.  

To, że dzieci w pewnym momencie rozwoju zbuntują się przeciw rodzicom, 

jest czymś naturalnym, a nawet potrzebnym i zdrowym.   E.          W ten sposób 

dzieci dojrzewają, żeby później być autorytetem dla samych siebie i móc 

samodzielnie radzić sobie w życiu. Jeśli rodzice mają z dzieckiem dobry kontakt od 

początku, czas zmian jest łagodniejszy, bo łatwiej się porozumieć i problemy z 

komunikacją są mniejsze. 

Czasem trudno zrozumieć własne dzieci. Może warto wtedy przypomnieć 

sobie, kiedy sami byliśmy nastolatkami i buntowaliśmy się przeciw całemu światu. 

F       .          

ZDANIA DO TEKSTU: 

1. Nie próbują zrozumieć dziecka i jego racji, nie wyjaśniają też, dlaczego np. 

czegoś zakazują. 

2. Być może będzie to pomocne w budowaniu dobrej relacji z dziećmi, w lepszym 

rozumieniu ich potrzeb. 

3. Dzieci buntują się przeciwko rodzicom, nie zgadzają się z ich zakazami i 

nakazami, uważają, że „starzy” nie są w stanie zrozumieć ich potrzeb i 

przeszkadzają w życiu. 

4. Dlatego tak ważne jest, żeby od samego początku rozmawiać z dzieckiem, 

słuchać go, poznawać jego zainteresowania, pomagać rozwijać pasje, a także uczyć 

rozwiązywać problemy. 

5. Dlatego często nastolatki zachowują się dziwnie i niezrozumiale dla dorosłych, 

często zmieniają zdanie, reagują bardzo emocjonalnie, postępują 

niekonsekwentnie. 

6. Dzieci muszą zakwestionować autorytet rodziców, sprawdzić, czy to, co dorośli 

mówili im do tej pory, to faktycznie prawda. 



7. Często w takiej sytuacji nic nie można zrobić, trzeba czekać, aż dzieci zmienią 

się na lepsze. 

 

SŁOWNICZEK 

*konflikt – sytuacja problemowa, kiedy ktoś się ze sobą nie zgadza, kłóci się, 

*pokolenie – generacja 

*dorastać / dorosnąć – (dzieci) być coraz starszym, 

*dojrzewać – (ludzie) zmieniać się fizycznie albo psychicznie, być bardziej 

dorosłym,  

*dojrzały – 1. (ludzie) dorosły, odpowiedzialny, 2. (owoc) dobry do jedzenia, 

słodki, czerwony; egzamin dojrzałości – matura, 

*nastolatek – ktoś kto ma np. 15 (piętnaście) lat, 

*dorosły, dorośli – ktoś, kto skończył 18 lat, 

*zmieniać / zmienić zdanie – tutaj zdanie – opinia, 

*postępować/postąpić – zachowywać się / zachować się, 

*łamać / złamać prawo – robić / zrobić coś nielegalnie, 

*rówieśnik, rówieśnicy – osoby w tym samym wieku, 

*ocena – 1. opinia, 2. (w szkole) noty od 1 do 6, 

*buntować się – protestować, nie zgadzać się, 

*zakaz – to, czego nie wolno robić, np. Zakaz palenia! 

*nakaz – to, co musisz robić, 

*”starzy” – bardzo kolokwialnie i nieładnie - rodzice 

*być w stanie / nie być w stanie -  móc coś zrobić / nie móc czegoś zrobić, np. Nie 

jestem w stanie już nic zjeść. 

*potrzeba (rzeczownik) – to, czego potrzebujemy, 

*przeszkadzać / przeszkodzić – np. kiedy jestem zajęty/-a, a ktoś robi wszystko, 

żebym nie mógł/mogła się skoncentrować, 

*porozumiewać się / porozumieć się – komunikować się, rozumieć się, 

*pociecha – tutaj: dziecko, 

*zdarzać się / zdarzyć się – tutaj: bywać, 

*cierpliwość (rzeczownik, rodzaj żeński) – to, że ktoś jest cierpliwy, np. nie 

denerwuje się, kiedy musi czekać, 

*wyjaśniać / wyjaśnić – tłumaczyć / wytłumaczyć 



*podkreślać / podkreślić – tutaj: mówić, że coś jest bardzo ważne, 

*rozwiązanie (rzeczownik) – kiedy mam problem i wiem, co zrobić, np. 2+2 = 4, 

* rozwiązywać / rozwiązać (czasownik)  

*wzbudzać / wzbudzić zaufanie do kogoś (+dopełniacz) – robić cos, żeby ktoś mi 

zaufał, uwierzył, 

*samoocena -  to, jak myślę o sobie, 

 *niegrzeczny – (np. dziecko), ktoś, kto zachowuje się niedobrze, niekulturalnie, 

*rozwój – proces, kiedy coś / ktoś się zmienia, 

*samodzielnie (przysłówek) – samemu, bez pomocy, 

*radzić sobie / poradzić sobie – wiedzieć, co robić, kiedy mamy problem, 

*pomocny (przymiotnik) – taki, który może pomóc. 

 

4. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst i zdecydować, czy zdanie jest prawdziwe 

(P), czy nie (F - fałsz): 

0. Konflikt pokoleń jest czymś nowym. (F) 

1. Nastolatki zmieniają się fizycznie i psychicznie. (….) 

2. Tylko koledzy są w tym czasie autorytetem dla dzieci. (….) 

3. Rodzice  zawsze wyjaśniają, dlaczego zakazują czegoś. (….) 

4. Bunt jest jednym z etapów rozwoju. (….) 

5. Dobry kontakt z dzieckiem buduje się od samego początku. (….) 

 

5. Proszę dopasować słowo do definicji: 

0. pomocny 

1. konflikt 

2. dorosły 

3. radzić sobie / poradzić sobie 

4. być w stanie 

5. nakaz 

6. buntować się 

7. nastolatek 

8. rówieśnik 

9. wyjaśniać / wyjaśnić 

10. porozumiewać się / porozumieć się 

x. taki, który może pomóc 

a. to, co musisz zrobić, 

b. ktoś w moim wieku, 

c. mieć możliwość, żeby coś zrobić, 

d. ktoś, kto skończył 18 lat, 

e. osoba między 11 (jedenastym) a 17 

(siedemnastym) rokiem życia, 

f. komunikować się, żeby się lepiej 

zrozumieć, 

g. sytuacja problemowa, kiedy ktoś się ze 

sobą kłóci, 



h. kiedy coś nie jest dla mnie jasne i ktoś 

pomaga mi to zrozumieć, 

i. wiedzieć, co robić, kiedy mamy 

problem, 

j. nie zgadzać się z autorytetem, robić 

inaczej, niż mówią rodzice, nauczyciele, 

 

6. Proszę użyć słów  w zdaniach (proszę pamiętać o dobrej formie): 

 

dorosły, samoocena, niegrzeczny, podkreślać, pokolenie, zdarzać się, 

samodzielnie,  radzić sobie, zaufanie,  kłócić się, cierpliwość. 

 

0. Nasze dzieci są już ………………………………….. i nie mieszkają z nami. Dorosłe 

1. Marysia ……………………………………………………..… doskonale w nowej pracy, 

pewnie wkrótce dostanie awans. 

2. Dzieci znów były ……………………………………………. w przedszkolu, muszę z nimi 

porozmawiać. 

3. ……………………………………………………….. naszych rodziców wychowało się w 

czasie wojny. 

4. Ten człowiek wzbudza moje ……………………………………………………. 

5. Czasem kiedy nie rozumiem czegoś z niemieckiego, brakuje mi 

………………………………………………….. i łatwo się denerwuję. 

6. To zadanie proszę zrobić z kolegą, ale kolejne już ………………………………………… 

7. Jeszcze raz chciałbym ……………………………………….., że zrobiliście doskonały 

projekt. Gratuluję! 

8. Janek ma wysoką ……………………………………………. i nawet kiedy ma jakieś 

problemy, nie traci pewności siebie. 

9. Często …………………………………………………………., żeby Stefan nie ma zadania 

domowego. 

10. Nie lubię się …………………………………….., wolę spokojnie porozmawiać i 

rozwiązać problem, jeśli trzeba. 

 

ODPOWIEDZI: 



Zadanie 3. A. 5, B. 3, C. 1, D. 4, E. 6, F. 2. 

Zadanie 4. 1. P, 2. F, 3. F, 4. P, 5. P. 

Zadanie 5. 1. g, 2. d, 3. i, 4. c, 5. a, 6. j, 7. e, 8. b, 9. h, 10.  f. 

Zadanie 6. 1. radzi sobie, 2. niegrzeczne, 3. Pokolenie, 4. zaufanie, 5. cierpliwości, 

6. samodzielnie, 7. podkreślić, 8. samoocenę, 9. zdarza się, 10. kłócić. 


