
PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 

 

(Redaktor) Witam państwa w audycji „Blisko i daleko”. Dziś o podróżach i 

wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i 

pana Adama, żeby opowiedzieli nam o tym, jak i gdzie lubią wyjeżdżać. Witam was 

serdecznie! 

- (wszyscy goście) Dzień dobry! 

- Iwona, zacznę od ciebie. Powiedz nam, jak ty podróżujesz? 

- Od zawsze lubiłam wyjeżdżać i poznawać nowe kraje, nowych ludzi. Podróże 

to mój sposób na życie. Jestem dziennikarką, pracuję w telewizji, więc 

cieszę się, że mogę łączyć moją pasję z pracą. Najbardziej czekam na te 

momenty, kiedy mogę pojechać gdzieś bardzo daleko, w miejsce, w którym 

było niewiele osób.  Dlatego podróżuję w dalekie kraje Afryki, Azji, czy 

Oceanii. Zwykle taki wyjazd trwa kilka miesięcy. W tym czasie żyję jak 

zwykli ludzie, którzy tam mieszkają, jem to co oni, czasem pomagam im w 

codziennych obowiązkach i problemach. To świetna przygoda, pozwala 

poznać kulturę i obyczaje kraju i lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców. 

-  (Sylwia) To, o czym mówisz, jest naprawdę ciekawe. Ale ja nie wyobrażam 

sobie podróżować w ten sposób, to nie dla mnie. Kiedy byłam studentką 

często wyjeżdżałam za granicę ze znajomymi, braliśmy namiot i autostopem 

jeździliśmy po Europie. Teraz najchętniej odpoczywam w domu i nie lubię 

podróżować. Najlepiej się czuję, kiedy śpię we własnym łóżku. Zazwyczaj 

wyjeżdżam na jednodniowe wycieczki gdzieś blisko miasta. I to nie dlatego, 

że nie mam czasu czy pieniędzy, po prostu tak wolę. 

- (Adam) To też ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, choć trochę 

nietypowy. Ja natomiast lubię być niezależny, dlatego podróżuję rowerem. 

Byłem już w wielu krajach, ale najlepiej czuję się jednak w Polsce. Takich 

krajobrazów i powietrza nie ma nigdzie na świecie! Zwiedzam miasteczka i 

wsie, ruiny zamków, jeżdżę przez lasy i góry. Coś niesamowitego! Często 

jeżdżę sam, śpię w namiocie, nie biorę komórki. Uwielbiam to poczucie 

niezależności i wolność. Nie mogę jednak podróżować  w ten sposób cały 

rok, dużo pracuję, wyjeżdżam tylko latem. W tym roku postanowiłem 



zorganizować rajd po Polsce dla aktywnych. Jest już dużo chętnych, ale 

jestem pewny, że będzie jeszcze więcej. 

-  (Redaktor) Sposoby podróżowania, o którym mówicie, są naprawdę 

interesujące. Wszystko zależy od tego, co lubimy i z czym się dobrze 

czujemy. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studio, a państwa zapraszam za 

tydzień na kolejną audycję z cyklu „Blisko i daleko”. Pozdrawiam! Janusz 

Krawczyk. 

 

ZADANIA DO TEKSTU 

 

Wprowadzeniem do tematu może być  rozmowa na temat podróży. Proponuję tu 

wykorzystać ilustracje, które zainspirują do rozmowy, np.  

1. Gdzie lubicie/nie lubicie podróżować? 

2. Jaka była wasza najciekawsza przygoda na wakacjach?  

3. Najgorsze wakacje w życiu… 

4. Wakacje moich marzeń…  

5. Czy „podróże kształcą”? itp. 

 

Następnie wykorzystując przygotowane przez siebie karteczki lub korzystając z 

gotowych „Polish Flash Cards” proponuję powtórzyć / rozszerzyć słownictwo 

związane z podróżowaniem. Studenci mają przed sobą wybrane słowa, np. jeździć 

za granicę, zwiedzać/zwiedzić, pamiątka, itp. Jedna z osób podaje definicję słowa, 

a zadaniem pozostałych uczestników jest wskazanie odpowiedzi. Zadanie można 

przeprowadzić zarówno w parach, jak i w większej grupie. 

 

ĆWICZENIA PRZED SŁUCHANIEM: 

Zadanie 1. 

Poniżej znajdują się słowa występujące w nagraniu. Proszę wpisać je w 

odpowiednie miejsce. Uwaga!! Tam gdzie to konieczne proszę o odpowiednią 

formę: 

 

wycieczka   sposób   łączyć   trwać   obowiązek    pozwalać     wyobrażać sobie   

autostop   namiot   niezależny   chętny 



 

0. W weekend jedziemy na ………………………………………… za miasto. wycieczkę  

1. Czy (wy) ……………………………………………………………………. waszym dzieciom 

chodzić na dyskoteki? 

2. Jaki twoim zdaniem jest najlepszy ……………………………………………………………… na 

efektywną naukę polskiego? 

3. W wakacje często śpię pod …………………………………………………………… 

4. Ilu jest ……………………………………………………………… na warsztaty fonetyczne? 

5. Film ………………………………………………………………………… dwie godziny. 

6. Nie (ja) …………………………………………………………………………….. życia w dużym 

mieście. 

7. Adam lubi sam podejmować decyzje, jest ……………………………………………………..i 

dynamiczny. 

8. Kiedy coś gotuję, nie lubię ……………………………………………………………………. 

słodkich i kwaśnych produktów. 

9. Uwielbiam podróżować ………………………………………………………………. 

10. Mam coraz więcej …………………………………………………………………………… w pracy. 

 

Zadanie 2. 

Jako podsumowanie słownictwa o podróżach i nowych słów i wyrażeń z 

poprzedniego zadania proponuję grę „Alfabet”. Można ją przeprowadzić także 

na zakończenie lekcji. 

 

Zadanie 3. 

Proszę posłuchać nagrania i zaznaczyć odpowiedzi: 

 

 Iwona Sylwia Adam 

nie lubi podróżować    

podróżował/podróżowała po Europie     

podróżuje kilka miesięcy w roku    

lubi wycieczki za miasto    

lubi podróżować po Polsce    

lubi miejsca, gdzie nie było wiele osób     



 

Zadanie 4. Proszę posłuchać nagrania i dokończyć zdania: 

 

0. Redaktor zaprosił do studia …………………………………………………. osoby. (3) 

1. Iwona cieszy się, że  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W czasie wyjazdu Iwona  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Podróże pozwalają Iwonie  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kiedy Sylwia była studentką  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Teraz Sylwia lubi 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Adam lubi podróżować po Polsce, bo 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Adam postanowił 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 5. MÓWIENIE 

Proszę porozmawiać w parach (po rozmowie proszę zamienić się rolami): 

1. Jesteś zaproszony do radia. Opowiadasz, jak lubisz spędzać wakacje, gdzie 

chciałbyś / chciałabyś pojechać, itp. 

2. Pracujesz w radio, jesteś redaktorem. Zadajesz pytania gościowi, jak i gdzie 

podróżuje. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. pozwalacie, 2. sposób, 3. namiotem, 4. chętnych, 5. trwał, 6. wyobrażam sobie, 

7. niezależny, 8. łączyć, 9. autostopem, 10. obowiązków. 

Zadanie 3. 

 Iwona Sylwia Adam 

nie lubi podróżować  x  



podróżował/podróżowała po Europie   x x 

podróżuje kilka miesięcy w roku x   

lubi wycieczki za miasto  x  

lubi podróżować po Polsce  x x 

lubi miejsca, gdzie nie było wiele osób  x   

 

Zadanie 4. 

1. … może łączyć pracę z podróżowaniem., 2. … żyje jak zwykli ludzie, pomaga im, 

je razem z nimi., 3. … poznawać kulturę, obyczaje, rozumieć mentalność ludzi., 4. 

… często podróżowała ze znajomymi po Europie autostopem, spała pod namiotem., 

5. … spędzać czas w domu, albo wyjeżdżać na wycieczki za miasto., 6. … są tu 

piękne krajobrazy, czyste powietrze, może zwiedzać zamki, jeździć po górach i 

lasach., 7. zorganizować rajd po Polsce dla aktywnych. 

 


