
ŚRODOWISKO NATURALNE – SŁUCHANIE A2 

 

Witam państwa serdecznie w naszej przedpołudniowej audycji „Nasze sprawy”. 

Przed mikrofonem Tadeusz Milecki. Ponieważ wkrótce będziemy obchodzić 

Światowy Dzień Ziemi, chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy na temat 

środowiska naturalnego. Co każdy z nas może zrobić dla Ziemi, jak możemy w 

codziennym życiu dbać o naszą planetę? Czekam na państwa telefony. 

(muzyka) 

- Mamy pierwszego słuchacza. Halo, dzień dobry panu!  

- Dzień dobry! Ja w sprawie ochrony środowiska. Mówi Mateusz. Uważam, że 

wszyscy mamy wpływ na środowisko. Dlatego ja staram się segregować 

śmieci takie jak: metal, papier, szkło czy plastik. Wyrzucam je do 

odpowiednich kontenerów, które stoją na każdym osiedlu. Wszystkim 

polecam! Dziękuję i do usłyszenia! 

- Dziękujemy za ten telefon, mamy następnego słuchacza, a raczej 

słuchaczkę.. 

- Witam, z tej strony Anna. Zgadzam się z Mateuszem. Ja też segreguję 

odpady. Poza tym oszczędzam też wodę i energię elektryczną. Kiedy np. 

myję zęby, albo piorę, woda nie leci cały czas, używam jej wtedy, kiedy  

naprawdę potrzebuję. I dbam o to, żeby zawsze wyłączać światło w 

pokojach, w których nikogo nie ma. Czasem moje dzieci denerwują się na 

mnie, kiedy cały czas im powtarzam: „Zgaś światło, oszczędzaj energię…”, 

ale widzę, że i one zaczynają rozumieć, jak ważne jest dbanie o środowisko. 

- Pani Anno bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. I kolejna osoba… 

- Dzień dobry! Mam na imię Kasia. Ja dbam o środowisko w ten sposób, że 

kiedy idę na zakupy, na targ albo do sklepu, mam ze sobą torbę i nie biorę 

reklamówek od sprzedawców. Takie eko-torby są teraz bardzo modne, 

można je kupić w każdym sklepie. Poza tym jeżdżę na rowerze do pracy, nie 

mam samochodu, a kiedy jest zimno, albo pada deszcz korzystam z 

komunikacji zbiorowej. Rower to doskonały sposób na dobre samopoczucie! 

- Bez wątpienia ma pani rację. Rower to świetna sprawa! I mamy kolejnego 

słuchacza… 



- Witam, mówi Krzysiek. Pracuję w dużej zagranicznej firmie. Nasi pracownicy 

wzięli udział w akcji „Zielone biuro”. Oczywiście segregowaliśmy odpady, 

oszczędzaliśmy wodę i energię. Kiedy nie pracowaliśmy na komputerach, 

wyłączaliśmy je. Zużyte baterie wyrzucaliśmy do specjalnych pudełek, które 

stały na każdym piętrze. Wydruki i kopie, które nie były nam potrzebne, 

wykorzystywaliśmy do notatek. W zeszłym tygodniu dostaliśmy nagrodę i 

tytuł „Zielone biuro”. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że pracujemy w takim 

miejscu! 

- Gratuluję Państwu tej nagrody i pozdrawiam! Dziękuję państwu za udział w 

dyskusji i do usłyszenia jutro! Kłania się państwu Tadeusz Milecki. (muzyka) 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

Jednym ze sposobów wprowadzenia do tematu może być prezentacja ilustracji i 

rozmowa, do której zainspirują. (ilustracje i zdjęcia mogą przedstawiać, np.: 

osobę pracującą w ogrodzie; piękne krajobrazy, np. góry, jeziora, wieś; ławkę 

w parku, a obok niej śmieci, połamane gałęzie; zanieczyszczoną rzekę; duże 

zatłoczone miasto i osoby w maseczkach; itp.) Przykładowe pytania do 

rozmowy: 

1. Co przedstawiają te ilustracje? 

2. W jaki sposób możemy dbać o środowisko? 

3. Czego nie powinniśmy robić?  

4. Jak wy na co dzień chronicie środowisko naturalne? 

5. Czy znacie jakieś programy telewizyjne, kampanie reklamowe, święta, itp., 

które mówią, jak dbać o Ziemię? itp. 

 

Dyskusja może być okazją do przygotowania słownictwa, które przyda się także 

w trakcie słuchania, np. 

 

środowisko naturalne 

dbać o (+biernik) środowisko 

ochrona środowiska 

oszczędzać energię, wodę, itp. 

wyłączać/wyłączyć światło = 

segregować śmieci / odpady 

reklamówka 

żarówka energooszczędna 

komunikacja zbiorowa 

przemysł 



gasić/zgasić światło zanieczyszczenia 

 

Zadanie 1.  

KRZYŻÓWKA 

 

      1.           

      2.           

3.                 

      4.           

     5.            

  6.               

   7.              

8.                 

      9.           

      10.           

 

1. to, co musimy wyrzucić, co nie jest nam potrzebne, np. plastikowe 

opakowania, papier, itp. 

2. plastikowa torba na zakupy, 

3. kiedy je włączysz w pokoju, jest jasno, 

4. rośnie w parku albo w lesie, 

5. może być na zakupy, albo kiedy podróżujesz, albo dla kobiety…, 

6. element lampy, 

7. wyłączać, 

8. generalnie fabryki, produkcja, 

9. jest plastikowy albo metalowy, można tam wyrzucać niepotrzebne rzeczy, 

10. część miasta, gdzie mieszkają ludzie. 

 

Zadanie 2. 

Poniżej znajdują się słowa z nagrania. Proszę dopasować je do definicji: 

 

0. przedpołudniowa x. między 9:00 a 12:00 



1. wkrótce 

2. starać się 

3. oszczędzać 

4. odpady 

5. zużyty 

6. bez wątpienia 

7. komunikacja zbiorowa 

8. wydruk 

9. mieć wpływ na coś 

10. (być) dumny z czegoś, kogoś 

a. niepotrzebny, nie działa,  

b. tramwaje, autobusy, metro…, 

c. używać „ekonomicznie”, racjonalnie, 

d. decydować o czymś,  

e. na pewno,  

f. za jakiś czas, niedługo, 

g. czuć satysfakcję, 

h. śmieci, 

i. próbować, 

j. kartka z informacjami z komputera, 

 

Odpowiedzi: 1….., 2….., 3….., 4….., 5….., 6….., 7……, 8…., 9……, 10….. . 

 

W trakcie pierwszego słuchania: 

Zadanie 3.  

Proszę posłuchać nagrania i zaznaczyć odpowiedzi: 

 

 Mateusz Anna Kasia Krzysiek 

nie używa reklamówek     

Segreguje odpady     

Wykorzystuje jeszcze 

raz papier 

    

oszczędza wodę     

jeździ rowerem     

oszczędza energię     

 

W trakcie drugiego słuchania: 

Zadanie 4.  

Proszę posłuchać nagrania jeszcze raz i proszę wybrać poprawną odpowiedź: 

 

0. Audycja nosi tytuł: 

a. „Nasze światy”, 

b. „Nasze sprawy”, 



c. „Nasze straty”. 

1. Redaktor chciałby porozmawiać o środowisku, ponieważ: 

a. każdy na świecie może zrobić coś dla naszej planety, 

b. codziennie musimy dbać o Ziemię, 

c. będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi. 

2. Mateusz mówi, że: 

a. wszystkie śmieci wyrzuca do jednego kosza, 

b. wyrzuca śmieci do odpowiednich kontenerów, 

c. wyrzuca śmieci na osiedle, np.. na ulicę. 

3. Dzieci Anny denerwują się, gdy mama: 

a. nie pozwala zapalić światła w pokoju, 

b. mówi, żeby oszczędzać wodę, 

c. często powtarza, żeby oszczędzać energię elektryczną. 

4. Kasia nie bierze od sprzedawców reklamówek, ponieważ: 

a. używa torby, 

b. uważa, że są niemodne, 

c. trzeba za nie płacić. 

5. W biurze Krzyśka pracownicy: 

a. segregują papier, 

b. wyłączają komputer, kiedy na nim nie pracują, 

c. nie używają baterii. 

 

Odpowiedzi: 1….., 2……, 3……, 4……, 5…… . 

 

Zadanie 5. MÓWIENIE 

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

 

ZESTAW I: 

1. Jesteś dziennikarzem i przeprowadzasz wywiad z ekspertem w dziedzinie 

ochrony środowiska. Zadajesz mu pytania, jak każdy z nas może dbać o 

Ziemię, co robić codziennie, żeby chronić środowisko, itp. 

2. Jesteś znanym profesorem w dziedzinie ochrony środowiska. Odpowiadasz na 

pytania redaktora. 



ZESTAW II: 

1. Przyjechałeś / przyjechałaś niedawno do Polski, wynajmujesz tu mieszkanie, 

chcesz się dowiedzieć, jak możesz segregować śmieci, jak Polacy dbają o 

środowisko, itp. 

2. Twój kolega / Twoja koleżanka z innego kraju prosi cię o radę, co robić, 

żeby chronić środowisko. 

 

ZESTAW III: 

1. Jesteś „eko-entuzjastą”, mówisz o tym, jak każdy człowiek codziennie może 

dbać o Ziemię. 

2. Jesteś „eko-sceptykiem”, nie wierzysz, że zwyczajny człowiek ma wpływ na 

ochronę środowiska. 

3. Słuchasz rozmowy kolegów i mówisz z czym się zgadzasz, a z czym nie i 

dlaczego. 

 

Zadanie 6. PISANIE 

Proszę wyrazić swoją opinię na temat ochrony środowiska. Można to napisać wg 

schematu: 

1. WSTĘP: Tu będzie twoja teza, twoja opinia, napisana ogólnie, w kilku 

zdaniach, np. 

„Ochrona środowiska jest bardzo ważnym problemem w dzisiejszym świecie. 

Wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda nasza Ziemia…..” 

albo: 

„Nie wierzę w to, że każdy może zmienić sytuację Ziemi. Nawet jeżeli zwykli 

ludzie będą dbać o środowisko, nic to nie zmieni. I tak wszystko zależy od 

dużych fabryk, czy ludzi, którzy niszczą lasy Amazonii…” itp. 

2. ROZWINIĘCIE: Tu podajesz przykłady, jak ludzie dbają o środowisko. Możesz 

napisać opinie pozytywne albo negatywne, np.: 

„Czasami bardzo proste rzeczy, jak np. segregowanie odpadów czy gaszenie 

światła w pustym pokoju pomaga chronić środowisko…” 

albo: 

„Ludzie często nie myślą, jakie konsekwencje może mieć np. wyrzucanie śmieci 

do lasu, albo nie oszczędzanie wody….” itp. 



3. ZAKOŃCZENIE: Tutaj piszesz podsumowanie, refleksje. Możesz napisać, np.: 

„Moim zdaniem….”, „Uważam…”, „Podsumowując…”, „Na zakończenie chcę 

powiedzieć, że…”, itp.  

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

      1. Ś M I E C I     

      2. R E K L A M Ó W K A 

3. Ś W I A T Ł O          

      4. D R Z E W O     

     5. T O R B A       

  6. Ż A R Ó W K A        

   7. G A S I Ć         

8. P R Z E M Y S Ł         

      9. K O S Z       

      10. O S I E D L E    

 

Zadanie 2. 

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

 

Zadanie 3. 

 Mateusz Anna Kasia Krzysiek 

Nie używa reklamówek   x  

Segreguje odpady x X   

Wykorzystuje jeszcze 

raz papier 

   x 

oszczędza wodę  X   

jeździ rowerem   x  

Oszczędza energię  X  x 

 

Zadanie 4. 

1. c, 2. b, 3. c. 4. a, 5. b. 


