
SŁUCHANIE B2 

 

Nagranie poniższego tekstu można wykorzystać na lekcji traktującej o 

różnicach kulturowych i zwyczajach w różnych krajach i częściach świata.  

 

Taktowanie w obcym kraju. („Claudia” ???, rubryka „Savoir-vivre”) 

 

Każdy kraj rządzi się swoimi prawami. Jadąc w nieznane miejsce, 

powinniśmy poznać zwyczaje w nim panujące, by nie urazić jego mieszkańców. 

INDIE I INDONEZJA. Siadajmy tak, by nie pokazywać podeszew butów, bo to 

w tym rejonie świata obraza. Spody (obuwia i stóp) służą do chodzenia i są 

uważane za nieczyste, dlatego nie są godne, by na nie patrzeć. Głowa dla odmiany 

jest tu święta i nie należy jej  dotykać.  Dlatego nie głaszczmy po głowach ani 

miejscowych dzieci, ani swoich bliskich (w miejscach publicznych). 

ANGLIA I HOLANDIA. Jeśli w angielskim pubie zamówimy dwa piwa przez 

pokazanie dwóch palców i grzbietem dłoni zwróconym ku barmanowi – to tak, 

jakbyśmy pokazali mu środkowy palec. W Holandii zaś ten gest może być odczytany 

jako „nazisalute” (pozdrowienie nazistowskie), co grozi aresztem. 

KRAJE MUZUŁMAŃSKIE. Zawsze pytajmy, czy możemy tubylcowi zrobić 

zdjęcie. Wielu z nich uważa, ze utrwalanie jego wizerunku na ziemi nie pozwoli mu 

odejść do Pana. W Arabii Saudyjskiej wprowadzono nawet karę więzienia i wysoką 

grzywnę za sfotografowanie kogoś bez jego zgody. Nie dotykajmy też jedzenia lewą 

ręką, bo jest ona „nieczysta”. Nie dziwmy się także, jeśli w WC nie ma papieru 

toaletowego (są tylko pojemniki z wodą, lub kranik (…) ). 

AZJA I AFRYKA. Unikajmy kontaktu wzrokowego z Azjatami oraz niezbyt 

długo spoglądajmy w oczy mieszkańcom większości krajów afrykańskich. Inaczej 

wyjdziemy na kogoś napastliwego.  

BUŁGARIA. Skinienie głową na „tak” oznacza w tym kraju „nie”.   I na 

odwrót: nasze przeczenie jest ich potwierdzeniem. Pamiętajmy o tym, bo w 

przeciwnym razie czekają nas liczne nieporozumienia. 

STANY ZJEDNOCZONE. Nigdy nie narzekajmy w towarzystwie Amerykanów, 

którzy słyną z nadmiernego optymizmu i niechęci do malkontenctwa. Nie 



poruszajmy też tematu polityki, bo możemy być posądzeni o niepoprawność 

polityczną. 

FINLANDIA. Finowie są bardzo powściągliwi, stąd powitanie wykraczające 

poza uścisk dłoni uchodzi za niegrzeczne. Zapomnijmy więc o wylewności (…). 

JAPONIA. Tu na „dzień dobry” wszyscy się sobie kłaniają i my także 

powinniśmy uszanować ten zwyczaj. Nie pochylajmy się jednak niżej niż osoba 

starsza od nas. To w Japonii wielki nietakt, mimo że u nas głęboki pokłon jest 

wyrazem wyjątkowego szacunku. 

TAJLANDIA. Uważajmy, by nie zniszczyć miejscowego banknotu ani nie 

nadepnąć monety. Ponieważ widnieje na nich władca kraju, jest to traktowane 

jako obraza wizerunku monarchy. Niejeden turysta przypłacił to aresztem. 

 

Przed słuchaniem: 

Proponuję omówienie ze studentami trudniejszego słownictwa występującego w 

nagraniu. W tym celu można po prostu wyjaśnić nowe słowa i zapisać je na tablicy, 

albo zrobić ćwiczenie: 

 

ĆWICZENIE 1. 

 

0. zwyczaje 

 

1. podeszwa  

2. głaszczmy (od: głaskać) 

3. grzbietem (od: grzbiet) 

4. napastliwy   

5. wykraczający   

6. wylewność  

7. pochylamy się (pochylać się / 

pochylić się) 

8. pokłon  

9.  nadepnąć 

10. powściągliwość 

x. tradycje w jakimś kraju 

 

a.cecha charakteru: gdy ktoś okazuje 

swoje uczucia, emocje, mówi o nich, 

b. gest, kiedy zniżam głowę, ciało przed 

inną osobą, 

c. górna lub tylna część, np. ręki, 

książki… 

d. część buta, od spodu, 

e. wychodzący poza ustalone granice 

f. agresywny, 

g. dotykać delikatnie ręką, np. włosów, 

zwierząt… 

h. cecha charakteru: gdy ktoś nie 



okazuje uczuć, emocji, nie mówi o nich, 

i. zniżać się / zniżyć się lekko np. przed 

inną osobą 

j. stanąć nogą (stopą, butem…) na coś 

 

ĆWICZENIE 2. 

Proszę wysłuchać nagrania i uzupełnić brakujące informacje: 

1. W Indiach i w Indonezji nie powinniśmy pokazywać 

…………………………………….. Nie należy również …………………………………….. 

głowy. 

2. Gdy w angielskim pubie zamawiamy dwa piwa i pokażemy to dwoma 

palcami, to tak, jakbyśmy pokazali …………………………………. palec. W 

Holandii za pokazanie dwóch palców można trafić do 

………………………………………… 

3. W krajach muzułmańskich trzeba zapytać ………………………………………., czy 

można zrobić mu zdjęcie. W Arabii saudyjskiej za sfotografowanie kogoś 

bez zgody grozi ………………………    …………………………………………. Za 

„nieczystą” uważa się …………………………………….    ……………………………………… 

4. W Azji należy unikać kontaktu ………………………………………….. Gdy w Afryce 

patrzymy komuś długo w oczy możemy być uważani za 

………………………………………….. 

5. W Bułgarii skinienie głową na „tak” oznacza ……………………………………………… 

6. Wśród Amerykanów nie należy ………………………………………………………………… i 

rozmawiać o …………………………………………… 

7. W Finlandii najlepiej witać się ……………………………………………………………………. 

8. W Japonii osoba starsza ……………………………………… niżej niż osoba młodsza. 

9. W Tajlandii można być aresztowanym za zniszczenie 

…………………………………….. czy za nadepnięcie na …………………….………….. 

ĆWICZENIE 3.  

Proszę ponownie wysłuchać nagrania i zaznaczyć poprawną odpowiedź: 
 
O. Kiedy wybieramy się do nowego kraju dobrze jest: 

a. poznać jego prawo, 
b. poznać jego obyczaje,  
c. poznać jego mieszkańców. 



 
1. W Indiach i w Indonezji nie należy pokazywać spodu butów lub stóp, 

bo: 
a. ludzie z reguły mają brudne buty i stopy, 
b. jest to uważane za obrazę, 
c. za patrzenie na nie grozi kara. 
 
2. W Holandii dwa palce uniesione do góry to: 
a. symbol nazistowski, 
b. znak, że chcesz piwo, 
c. symbol aresztowania. 
 
3. Mieszkańcy krajów muzułmańskich nie zgadzają się na robienie im 

zdjęć, bo: 
a. boją się, że zdjęcia nie wyjdą dobrze, 
b. boją się, że trafią za to do więzienia, 
c. boją się, że po śmierci zostaną na ziemi. 

 
4. Amerykanie nie lubią: 
a. narzekać, 
b. ruszać się, 
c. osądzać. 

 
5. W Finlandii niegrzeczne jest: 
a. bycie powściągliwym, 
b. podawanie dłoni, 
c. zbyt czułe powitanie. 
 
6. W Polsce, w odróżnieniu od Japonii, głęboki ukłon: 
a. jest przesadą, 
b. jest wyrazem szacunku, 
c. jest dużym nietaktem. 
 
7. W Tajlandii można trafić do aresztu za niszczenie pieniędzy, 

ponieważ: 
a. jest to obraza i brak szacunku do pieniędzy, 
b. jest to własność władcy, 
c. jest to obraza wizerunku władcy. 
 
 
Odpowiedzi: 
 
Ćwiczenie 1. 

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

 
Ćwiczenie 2. 
1.podeszwe/spodów butów i stóp; dotykać/głaskać, 2. środkowy; aresztu, 
3. tubylca; kara więzienia/ wysoka grzywna; lewą rękę, 4. wzrokowego; 



napastliwych, 5. nie/przeczenie, 6. narzekać; polityce, 7. podając dłoń, 
8. kłania się, 9. banknotu; monetę. 
 
Ćwiczenie 3. 
1. b, 2. a, 3. c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c.   


