
SŁUCHANIE B1/B2 

 

Fragment artykułu „Są w Polsce dobrzy ludzie z importu” (Krzysztof Rajczyk, „Pani 

domu” ???) 

 

Satoko Tahara z Japonii uczy języka japońskiego uczniów liceum. 

Warszawski Ursynów w niczym nie przypomina jej rodzinnego Tokio. A 

jednak polubiła to wielkie blokowisko, bo – jak tłumaczy uśmiechnięta – o klimacie 

kraju decyduje nie architektura, ale jego mieszkańcy. 

- A wszyscy tutaj przyjęli mnie bardzo serdecznie – opowiada 27-letnia 

Satoko. Dziwili się tylko, że chciało mi się przyjeżdżać właśnie tu, na drugi koniec 

świata. Do kraju, który dotąd kojarzył mi się tylko z Kopernikiem, Chopinem i 

papieżem. 

Satoko do Polski trafiła dzięki Barbarze Krępskiej, dyrektorce LXIII LO w 

Warszawie. To ona dzięki swoim japońskim kontaktom (była w tym kraju, ma także 

córkę japonistkę) zaprosiła Satoko. 

- Ale ostatecznie skierowała mnie tu organizacja, która japońskich 

wolontariuszy wysyła w świat, by uczyli naszego języka i kultury – tłumaczy Satoko. 

Robiłam to już w Hiszpanii. Teraz przez co najmniej rok będę nauczycielką w 

Polsce. 

Satoko nie może się nachwalić zapału warszawskich uczniów do nauki 

japońskiego. Na prowadzone przez nią zajęcia regularnie chodzi około 50 osób, 

choć nie są one obowiązkowe. 

- Uczę ich zaledwie trzy miesiące, a postępy widzę ogromne – zapewnia. – 

Przede mną pracowała w tej szkole inna wolontariuszka i już sporo ich nauczyła. A 

my, Japończycy, jak wiadomo, cenimy zapał do pracy i nauki. Dlatego mam świetny 

kontakt z uczniami, chociaż wcale nie mówię po polsku.  

Satoko nie do końca potrafi odpowiedzieć, dlaczego wybrała właśnie Polskę. 

Mogła przecież uczyć w każdym zakątku świata. 

- Dobra, przyznam się… - przełamuje się wreszcie. – Na studiach miałam 

zajęcia z historii Europy Wschodniej. I właśnie na nich Polska wydała mi się równie 

egzotyczna jak kosmos. A podróż w kosmos nie może być nudna. 

 



ĆWICZENIE 1. 

Proszę wysłuchać nagrania i zdecydować, które z poniższych zadań jest prawdziwe 

(P), a które nieprawdziwe (F): 

 

0. Satoko jest nauczycielką japońskiego w Warszawie. (…..)    P 

 

1. Satoko twierdzi, że na atmosferę miejsca mają wpływ ludzie. (………) 

2. Satoko spotkała się z dużą życzliwością ze strony Polaków. (………) 

3. Satoko po raz pierwszy pracuje za granicą. (………) 

4. Uczniowie chętnie uczą się japońskiego. (………) 

5. W liceum, w którym pracuje Satoko, lekcje japońskiego są obowiązkowe.  

(………) 

6. Satoko uczy się polskiego. (………) 

7. Satoko przyjechała do polski, bo miała wrażenie, że to musi być ciekawy 

kraj. (………) 

 

ĆWICZENIE 2. 

Proszę ponownie wysłuchać nagrania, zaznaczyć błędy w tekście i wpisać poprawne 

słowo: 

 

Satoko Tahara z Japonii uczy języka japońskiego uczniów liceum. 

Warszawski Ursynów w niczym nie zamienia jej rodzinnego Tokio. A jednak 

polubiła to wielkie blokowisko, bo – jak tłumaczy usnęła – o klimacie kraju 

decyduje nie architektura, ale jego młodzieńcy. 

- A wszyscy tutaj przyjęli mnie bardzo niegrzecznie – opowiada 27-letnia 

Satoko. Dziwili się tylko, że chciało mi się przyjeżdżać właśnie tu, na drugi brzeg 

świata. Do kraju, który dotąd zajrzał mi się tylko z Kopernikiem, Chopinem i 

papieżem. 

Satoko do Polski trafiła dzięki Barbarze Krępskiej, lektorce LXIII LO w 

Warszawie. To ona dzięki swoim japońskim kontaktom (była w tym maju, ma także 

córkę japonistkę) zaprosiła Satoko. 

- Ale ostatecznie przekonała mnie tu organizacja, która japońskich 

wolontariuszy wysyła w świat, by uczyli naszego wierszyka i kultury – tłumaczy 



Satoko. Robiłam to już w Hiszpanii. Teraz przez co mniej rok będę nauczycielką w 

Polsce. 

Satoko nie może się nachwalić zapalić warszawskich uczniów do nauki 

japońskiego. Na prowadzone przez nią zdjęcia regularnie chodzi około 50 osób, 

choć nie są one obmyślane. 

- Uczę ich zaledwie trzy miesiące, a postępy widzę ogromne – zapomina. – 

Przede mną pracowała w tej szkole inna wolontariuszka i już spryt ich nauczyła. A 

my, Japończycy, jak wiadomo, cenimy zapał do pracy i nawyki. Dlatego mam 

świetny kontakt z uczniami, chociaż trochę nie mówię po polsku.  

Satoko nie do końca potrafi mówić, dlaczego wybrała właśnie Polskę. Mogła 

przecież uczyć w każdym związku świata. 

- Dobra, przyznam się… - przełamuje się reszta. – Na studiach miałam zajęcia 

z historii Europy Wschodniej. I właśnie na nich Polska rozdała mi się równie 

egzotyczna jak kosmos. A przecież w kosmos nie może być nudna. 

 

DODATKOWE ĆWICZENIA NA SŁOWNICTWO: 

ĆWICZENIE 3. 

Proszę połączyć słowa z odpowiednią definicją: 

 

0. serdecznie 

 

1. przypominać/przypomnieć 

2. kierować/skierować 

3. tłumaczyć/wytłumaczyć 

4. potrafić 

5. zapał 

x. bardzo miło, ciepło 

 

a. wyjaśniać/wyjaśnić 

b. entuzjazm 

c. umieć 

d. być podobnym 

e. wysyłać/wysłać 

 

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

 

ĆWICZENIE 4. 

Proszę uzupełnić zdania słowami z pierwszej kolumny z poprzedniego ćwiczenia W 

ODPOWIEDNIEJ FORMIE: 

0. Satoko została przyjęta w Polsce bardzo ……………………………………. Serdecznie 



1. Nie ……………………………………. Zrobić tego zadania, pomóż mi, proszę. 

2. Lekarz ………………………………………..…. Mnie do specjalisty. 

3. Jola jest bardzo radosną osobą i zawsze ma tyle …………………………………… do 

pracy!! 

4. Kraków ……………………………………… mi moje rodzinne miasto. 

5. Nasz nauczyciel dobrze …………………………………………… problemy gramatyczne. 

 

Odpowiedzi:  

Ćwiczenie 1. 

1. P, 2. P, 3. N, 4. P, 5. N, 6. N, 7. P. 

 

Ćwiczenie 2. 

Satoko Tahara z Japonii uczy języka japońskiego uczniów liceum. 

Warszawski Ursynów w niczym nie zamienia (PRZYPOMINA) jej rodzinnego 

Tokio. A jednak polubiła to wielkie blokowisko, bo – jak tłumaczy usnęła 

(UŚMIECHNIĘTA) – o klimacie kraju decyduje nie architektura, ale jego młodzieńcy 

(MIESZKAŃCY). 

- A wszyscy tutaj przyjęli mnie bardzo niegrzecznie (SERDECZNIE) – 

opowiada 27-letnia Satoko. Dziwili się tylko, że chciało mi się przyjeżdżać właśnie 

tu, na drugi brzeg (KONIEC) świata. Do kraju, który dotąd zajrzał (KOJARZYŁ) mi 

się tylko z Kopernikiem, Chopinem i papieżem. 

Satoko do Polski trafiła dzięki Barbarze Krępskiej, lektorce (DYREKTORCE) 

LXIII LO w Warszawie. To ona dzięki swoim japońskim kontaktom (była w tym maju 

(KRAJU), ma także córkę japonistkę) zaprosiła Satoko. 

- Ale ostatecznie przekonała (SKIEROWAŁA) mnie tu organizacja, która 

japońskich wolontariuszy wysyła w świat, by uczyli naszego wierszyka (JĘZYKA) i 

kultury – tłumaczy Satoko. Robiłam to już w Hiszpanii. Teraz przez co mniej 

(NAJMNIEJ) rok będę nauczycielką w Polsce. 

Satoko nie może się nachwalić zapalić (ZAPAŁU) warszawskich uczniów do 

nauki japońskiego. Na prowadzone przez nią zdjęcia (ZAJĘCIA) regularnie chodzi 

około 50 osób, choć nie są one obmyślane (OBOWIĄZKOWE). 

- Uczę ich zaledwie trzy miesiące, a postępy widzę ogromne – zapomina 

(ZAPEWNIA). – Przede mną pracowała w tej szkole inna wolontariuszka i już spryt 



(SPORO) ich nauczyła. A my, Japończycy, jak wiadomo, cenimy zapał do pracy i 

nawyki (NAUKI). Dlatego mam świetny kontakt z uczniami, chociaż trochę 

(WCALE) nie mówię po polsku.  

Satoko nie do końca potrafi mówić (ODPOWIEDZIEĆ), dlaczego wybrała 

właśnie Polskę. Mogła przecież uczyć w każdym związku (ZAKĄTKU) świata. 

- Dobra, przyznam się… - przełamuje się reszta. – Na studiach miałam zajęcia 

z historii Europy Wschodniej. I właśnie na nich Polska rozdała (WYDAWAŁA) mi się 

równie egzotyczna jak kosmos. A przecież (PODRÓŻ) w kosmos nie może być 

nudna. 

 

Ćwiczenie 3. 

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

 

Ćwiczenie 4.  

1. potrafię, 2. skierował, 3. zapału, 4. przypomina, 5. wyjaśnia. 

 

 

 

 

 


